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Wstęp.

Książka została opracowana na podstawie doświadczeń zawodowych autora w zakresie 
badania i oceny stanu technicznego budynków ,budowli, obiektów inżynieryjnych, 
wykonywania opinii, ekspertyz technicznych w zakresie prawa budowlanego 
,utrzymania obiektów budowlanych i inżynieryjnych realizacji procesów inwestycyjnych 
w budownictwie, realizacji przedsięwzięć budowlanych od fazy przygotowania inwestycji, 
projektowania, procedur administracyjnych, procedur odbiorowych, utrzymania 
obiektów, stanu technicznego wszelkich obiektów w zakresie budownictwa i inżynierii 
lądowej.

Oczywiście część teoretyczna została ograniczona do niezbędnej zawartości ze względu 
na jej przeznaczenie jako podstawy do wykonywania ekspertyz , opinii technicznych 
wykonywanych na zlecenie inwestorów indywidualnych,instytucji,wspólnot sądów 
przez biegłych sądowych z zakresu budownictwa. W opracowaniu usystematyzowano 
rozważania na temat identyfikacji zjawisk budowlanych, ich oceny, zakresu i wartości 
,diagnostyki budowlanej , prawdopodobieństwa i pewności wniosków rzeczoznawcy 
budowlanego.
Podano również podstawy metodologiczne wykonywania ekspertyzy i opinii sądowych. 
Część opracowania poświęcono zagadnieniom ogólnym działalności eksperckiej w zakresie 
budownictwa w tym jej podstawy prawne, metodyka badań, metodyka tworzenia opinii. 
 
Opracowanie stanowi jedynie próbę przekazania doświadczeń autora i praktyczny 
poradnik w zakresie podstawowych obowiązków i czynności rzeczoznawcy budowlanego 
oraz uzupełnienie braku na rynku wydawniczym jakichkolwiek opracowań w tym zakresie. 
Dla osób zainteresowanych tematem należy polecić ogólne opracowania w zakresie 
diagnostyki,remontów i wzmocnienia obiektów biudwlanych.
Cykliczne szkolenia ,konferencje szkoleniowe i naukowe organizowane przez 
stowarzyszenia branżowe w tym Polski Związek Inżynierów Budownictwa stanowią 
poważne uzupełnienie braku studiów podyplomowych na wyższych uczelniach 
technicznych w zakresie diagnostyki budowlanej w tym diagnostyki budynków 
na terenach górniczych.
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Autor poleca jako uzupełnienie niezbędnej wiedzy z zakresu opinii sądowych swoje 
książki i opracowania techniczne:

[M1].Michalik K.-„Kontrole okresowe stanu technicznego budynków”
Prawo i Budownictwo, Chrzanów 2014

[M2].Michalik K.-„Roboty ziemne w budownictwie”
Prawo i Budownictwo, Chrzanów 2014

[M3].Michalik K.,Gąsiorowski T.-„Projektowanie budynków sztywnych na terenach 
górniczych”
Prawo i Budownictwo, Chrzanów 2014

[M4].Michalik K.-„Procesy inwestycyjne. Procedury administracyjne w budownictwie ”
Prawo i Budownictwo, Chrzanów 2014

Autor jako właściciel biura projektowego ,biura rzeczoznawców i biegłych sądowych 
z zakresu budownictwa , doradca inwestycyjny ,główny projektant, kierownik budowy, 
kierownik robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, rzeczoznawca budowlany, biegły 
sądowy z zakresu budownictwa uczestniczył w realizacji całego cyklu inwestycyjnego 
różnych inwestycji na różnych stanowiskach w zakresie budownictwa przemysłowego 
jak wytwórnie asfaltu, betonu, styropianu, fabryki przetwórstwa spożywczego, fabryki 
przemysłu garbarskiego i chemicznego, hale magazynowe i produkcyjne, centra 
handlowe, osiedla mieszkaniowe, budynki użyteczności publicznej, hotelowe, biurowe, 
wielorodzinne ,obiekty budowlane ,inżynieryjne, infrastruktury technicznej na każdym 
etapie przygotowania inwestycji, projektowania ,budowy, użytkowania, utrzymania 
obiektów i remontów ,modernizacji, naprawy po procedury rozbiórki skomplikowanych 
obiektów budowlanych.

Doświadczenie zawodowe z ponad 30 letniej praktyki zawodowej również na wszystkich 
etapach procedur administracyjnych pozwala na formułowanie uniwersalnych zasad 
obowiązujących w inwestycjach ,niezależnie od stanu prawnego, przepisów techniczno 
-budowlanych, czy też zmiennych procedur administracyjnych.

W czasie wieloletniej praktyki zawodowej jako rzeczoznawca budowlany, biegły sądowy 
z zakresu budownictwa, rzeczoznawca Państwowej Inspekcji Handlowej autor wykonał 
kilkaset ekspertyz ,opinii budowlanych, opinii sądowych, analiz. raportów w zakresie 
stanu technicznego obiektów budowlanych i inżynieryjnych oraz jest autorem wielu 

w budownictwie, kontrole okresowe budynków, technologia robót budowlanych, roboty 
ziemne, zabezpieczenia budynków na terenach górniczych.Jest specjalistą w zakresie 
diagnostyki budynków, uczestnikiem kursów, szkoleń, konferencji szkoleniowych 
i naukowych.
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Katedra Technologii Budownictwa Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk 
Stosowanych Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach. Wykłady i zajęcia projektowe 
prowadzi w zakresie przedmiotów Technologia Robót Budowlanych, Budownictwo 
na Terenach Górniczych, Budownictwo Miejskie. Jest promotorem wielu prac 
inżynierskich.

Opracowanie przeznaczone jest również dla realizatorów inwestycji, inwestorów 
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 ,przeprowadzających procedury administracyjne i wreszcie jako 
materiały pomocnicze dla osób wykonujących opinie,ekspertzy budowlane ,przeglądy 
okresowe budynków. Zawartość opracowania wynika z zasad i metodologii wykonywania 
ekspertyz budowlanych w zakresie prowadzenia inwestycji, procedur administracyjnych 
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 jakości i usług budowlanych Państwowej Inspekcji Handlowej z zakresu 
budownictwa, wykładowcy akademickiego kierunku budownictwo na Wydziale 
Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych 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
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1. Podstawy teoretyczne wykonywania ekspertyz 
budowlanych.

Proces inwestycyjny jest zjawiskiem niezwykle skomplikowanym, 
wielopłaszczyznowym, wieloetapowym wymagającym interdyscyplinarnej wiedzy 
z zakresu praw ogólnych począwszy od Konstytucji RP, a skończywszy na szczegółowych 
omówieniach, orzeczeniach i wyrokach sądów najwyższych i instytucji państwowych 
oraz zasad wiedzy technicznej i wymaga specjalistycznej wiedzy

Proces tworzenia jest najwyższym przywilejem człowieka i powoduje stały rozwój 
cywilizacyjny. Proces inwestycyjny to proces tworzenia nowych obiektów budowlanych 
lub modernizacja istniejących, od początkowych faz projektowania aż do całkowitego 
zakończenia realizacji służący celowi polegającymi na zaspokajaniu potrzeb 
cywilizacyjnych, produkcji, wytworzeniu przetworzeniu produktów i przedmiotów. 
Proces inwestycyjny zwykle zaczyna się od pomysłu inwestycyjnego.

Poważne zmiany w zakresie gospodarki narodowej, przyspieszony rozwój 
gospodarki, znaczne nakłady na budownictwo ,infrastrukturę techniczną wynikająca 
zarówno z unijnych programów inwestycyjnych jak i z inwestycjami polskich 
i zagranicznych organizacji gospodarczych powoduje wzrost wymagań inwestorów 
w zakresie prowadzenia inwestycji budowlanych, a co za tym idzie zwiększenia 
wymagań we wszelkich sferach działalności budowlanej, co powoduje ,że wiedza, 
doświadczenie, umiejętności, brak błędów, pomyłek pozwala na wyłonienie z grona 
najlepszych specjalistów ekspertów z zakresu inwestycji i budownictwa. Ich rola jest nie 
do przecenienia.

Według Witruwiusza w jego dziele „O architekturze ksiąg dziesięć” architektura polega 
na zachowaniu trzech zasad: trwałości, łac. firmitas, użyteczności, łac. utilitas i piękna 
łac. venustas. Zasada trwałości pozostaje podstawową zasadą przy wznoszeniu obiektów 
budowlanych.Zatem specjaliści, rzeczoznawcy budowlani oceniają podstawowe elementy 
budynków i budowli trwałośc i bezpieczeństwo.

TRWAŁOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO
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Te elementy powodują, że w przypadku skomplikowanych procesów budowlanych 
ocena trwałości i bezpieczeństwa budynków, budowli i obszarów wynikających 
z projektowania,wznoszenie, utrzymania wymaga z korzystania przez inwestorów 
z biur doradczych, specjalistów, ekspertów i rzeczoznawców. Powoduje to całkowite 
wyeliminowanie lub ograniczenie błędów na etapach wszelkich faz inwestycji. Jednak 
w określonych sytuacjach na etapie postępowań administracyjnych konieczne jest 
wykonywanie przez rzeczoznawców budowlanych opinii, ekspertyz budowlanych czyli 
korzystanie z specjalistycznej wiedzy ekspertów.[5]

Jednak według Augustyna Blocha ekspert to ktoś, kto ma coraz większą 
wiedzę w coraz mniejszym zakresie, aż wreszcie wie absolutnie wszystko 
o niczym.

Natomiast według Franka Lloyda Wrighta ekspert to człowiek, który przestał 
myśleć ,on wie.

Niels Bhor twierdził ,że ekspert to taki człowiek, który popełnił wszystkie 
możliwe błędy w bardzo wąskiej dziedzinie.

Richard Feynman pisał,że nauka to wiara w ignorancję ekspertów.
Na poszczególnych etapach inwestycji, szczególnie we wstepnych fazach inwetsycji 

oraz ze względu na koniecznośc oceny nosności elementów konstrukcyjnych konieczne 
jest wykonywanie przez specjalistów  opinii technicznych, ekspertyz budowlanych 
wraz z przeprowadzeniem podstawowej  diagnostyki obiektów budowlanych. Polskie 
prawo nad wyraz skomplikowane powoduje, że w praktyce zawodowej rynek ekpsertów 
jest zróżnicowany. Na różnych etapach inwestycji konieczne jest powolywanie 
ekspertów opiniujących różne procesy i elementy budowlane .Można wyróżnić z 
pośród wielu specjalistów osoby posiadające specjalne uprawnienia  jak rzeczoznawcy 
budowlani powołani przez wojewodów ,wpisanych na listy Głównego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego, rzeczoznawcy budowlani powołani przez Izby Inżynierów, 
prowadzące listy rzeczoznawców , rzeczoznawcy budowlani  w zakresie jakości i usług 
wpisanych na listę rzeczoznawców Państwowej Inspekcji Handlowej, rzeczoznawcy 
Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa i innych stowarzyszeń 
branżowych,rzeczoznawcy Stowarzyszenia Kosztorysantów Polskich, inżynierowie 
budownictwa z uprawnieniami budowlanymi w  odpowiedni zakresie i odpowiedniej 
specjalości lub stwierdzeniem przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnej 
funkcji technicznej w budownictwie.[5].  

W przypadkach gdy jest to konieczne eksperci z zakresu budownictwa wykonują 
stosowne opinie, ekspertyzy, diagnostykę, badania zgodnie z posiadanymi uprawnieniami 
polegającymi między innymi na zbadaniu i rozwiązaniu  jakiegoś zagadnienia 
wymagającego specjalnych wiadomości od prawa budowlanego,teorii konstrukcji  po 
laboratoryjne badania materiałów budowlanych. 
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W opracowania eksperckich jedną z podstaw powinny być racjonalizm i prakseologia.

Racjonalizm metodologiczny, aprioryzm – stanowisko w sporze o źródła poznania, 
według którego głównymi źródłami poznania są te, które nie zależą od doświadczenia, 
przede wszystkim rozum; przeciwieństwo empiryzmu metodologicznego
Prakseologia to teoria sprawnego działania. Jest dziedziną badań naukowych 
dotyczących wszelkiego celowego działania ludzkiego.

Cykl prakseologiczny w opiniach sądowych to:

1. Diagnoza (zebranie faktów)

2. Prognoza (przewidywanie)

3. Planowanie i programowanie

4. Realizacja

5. Ocena efektów

Zadaniem prakseologii jest poszukiwanie najszerszych uogólnień odnoszących się 
do wszelkich form świadomego i celowego działania rozpatrywanego ze względu 
na sprawność; konstruowanie i uzasadnianie dyrektyw praktycznych, nakazów i zakazów 
oraz zaleceń i przestróg dotyczących wzmagania sprawności i unikania niesprawności 
w działaniu; wypracowywanie systemu pojęć niezbędnych lub swoiście przydatnych dla 
tych konstrukcji; zmierzanie do ujęcia ich w system dedukcyjny i do sformalizowania 
twierdzeń. Zadaniem prakseologii jest m. in. naukowe badanie warunków sprawności 
działań. W związku z tym zajmuje się ona typologią działań, połączoną z dociekaniem 
przyczyn ich powodzeń i niepowodzeń.[2].

Przy wykonywaniu opracowań eksperckich w zakresie budownictwa istotną rolę 
odgrywają nastepujące elementy:

W i e d z a  czyli kompleksowa znajomość problematyki budownictwa, konstrukcji, 
technologii, materiałów, metod obliczeniowych, zagadnień prawno-technicznych, 
swoboda w operowaniu informacjami technicznymi.

Termin ten jest używany powszechnie, istnieje wiele definicji tego pojęcia. Nowa 
Encyklopedia Powszechna definiuje wiedzę jako „ogół wiarygodnych informacji 
o rzeczywistości wraz z umiejętnością ich wykorzystywania ”. Klasyczną definicję wiedzy 
podał Platon , gdzie Sokrates w rozmowie z Teajtetem dochodzi do wniosku, że wiedza 
to prawdziwe, uzasadnione przekonanie.
Wyróżnia się w tym ujęciu następujące trzy elementy wiedzy:

• przekonania, sądy w sensie logicznym
• uzasadnienie, przekonanie jest uzasadnione
• prawdziwość, przekonanie jest prawdziwe
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W informatologii wiedza to układ opisany wyrażeniem w := < I, C, D >, gdzie:

w – wiedza,
I – informacja,
C – kontekst,
D – doświadczenie. 

 
Zatem źródłem wiedzy odbiorcy jest tu informacja, na której odbiór ma wpływ 
kontekst sytuacyjny oraz posiadane przez odbiorcę doświadczenie.

Na gruncie informatologii wiedza może być również wyrażona jako zbiór zdań, które 
z informacji I pozwalają wyciągać wnioski V. Można zatem zapisać, że „w := { „jeżeli 
I (K, U, Q), to V”}, gdzie V oznacza wniosek, jaki doświadczony człowiek U jest gotów 
sformułować na podstawie informacji I (K) rozpatrywanej w kontekście (K) problemu 
Q”. Stefanowicz B.: Informacja, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 
2004, s. 123

D o ś w i a d c z e n i e  to praktyczna znajomość zagadnień przygotowania 
inwestycji,projektowania,realizacji,remontów,napraw,nowoczesnych ntechnologii 
naprawczych i metodologii badań diagnostycznych obiektówe.znajomośc swoich 
niedostatków i braków.
Doświadczenie jest powszechnym pojęciem składającym się z wiedzy lub umiejętności 
w obserwacjach pewnych rzeczy, wydarzeń, uzyskanych poprzez zaangażowanie 
w ujawnienie tych rzeczy lub wydarzeń. Historia słowa doświadczenie w tym staropolskiego 
słowa eksperiencja jest blisko związana z pojęciem eksperymentu .Pojęcie doświadczenia 
generalnie odnosi się do wiedzy jak wykonać pewne zadania, a nie do proponowania 
rozwiązań. Filozofowie nazywają wiedzę opartą na doświadczeniu wiedzą empiryczną 
lub wiedzą a posteriori.
Osoba ze znacznym doświadczeniem w dziedzinie budownictwa może zyskać reputację 
specjalisty, eksperta, rzeczoznawcy, biegłego, analityka .

Słowo doświadczenie w zakresie budownictwa odnosi się do wiedzy zdobytej w wyniku 
dalszych, pogłębionych studiów , refleksji na tematy związane z budownictwem ,zjawisk, 
zdarzeń lub ich interpretacji. Ekspert swoje doświadczenie gromadzi się przez cały czas 
wykonywania swoich czynności ,studiów, badań i formułowania kolejnych hipotez 
i wniosków.

O b i e k t y w i z m  polega na nie przyjmowanie nie sprawdzonych 
sugestii,dogłębna analiza wszystkich czynników diagnostyki ,samokontrola ,sprawdzanie 
kilkoma metodami wyników analiz.

Obiektywizm to stanowisko filozoficzne głoszące, że przedmiot poznania istnieje poza 
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podmiotem poznającym i niezależnie od niego. Bezstronność to postawa badawcza 
wolna od przesądów i uprzedzeń.

Ekspert z dziedziny budownictwa winien stosować w prowadzonych przez siebie 
badaniach odpowiednie metody naukowe, charakteryzuje się takimi cechami, jak 
wnikliwość w rozróżnianiu rzeczy na pozór jednakowych, zdolność kojarzenia rzeczy 
na pozór ze sobą nie związanych oraz krytycyzmem w rozpoznawaniu prawd i fałszów 
mających pozory prawd.
W przypadku budownictwa nie ma ostrej granicy pomiędzy badaniami naukowymi, 
a analizami inżynierskimi , chociaż ekspert ,rzeczoznawca, biegły sądowy, inżynier stawia 
sobie cele praktyczne, a naukowiec bada głównie zjawiska podstawowe, uniwersalne. 
Często jednak podobny jest sposób pracy czyli od nowego problemu do nieznanego 
wcześniej rozwiązania, co angażuje wyobraźnię i kreatywność. W dziedzinie 
budownictwa ekspertyzy mają znaczenie praktyczne, zajmują się rozwiązywaniem 
doraźnych problemów budowlanych jak również podają uniwersalne rozwiązania mające 
zastosowanie w 

K r y t y c y z m  to analityczne podejście do wszystkich materiałów i 
badań,potwierdzanie innymi dokumentami i badaniami,pogłebiona analiza elementów 
w zakresie bezpieczeństwa obiektów budowlamnych jak również przy interpretowaniu 
zjawisk i uszkodzeń.

Krytycyzm to w działaniach inżynierskich, eksperckich jedna z istotniejszych przesłanek 
czyli postawa intelektualno-metodologiczna postulująca kontrolę prawdziwości 
i zasadności twierdzeń przed ich uznaniem, pozwala to na unikanie błędów w badaniach 
obiektów i wysnuwanie wadliwych wniosków.

D e c y z y j n o ś ć  to jednoznaczne okreslenie zakresu badań,ocen,wniosków 
oraz przyjęcie uzasadnionych rozwiązań. 

Proces decyzyjny to określony proces myślowy lub sztuczny który realizuje funkcje 
podejmowania decyzji, ta sama decyzja w tej samej sytuacji może być produktem innych 
procesów decyzyjnych.

Podejmowanie decyzji występuje w trakcie opracowań eksperckich ,a ich podstawą 
są zgromadzone materiały, badania diagnostyczne, analizy. Jego podstawowe składowe 
to kryteria wyboru i alternatywy.
Decyzyjność oznacza grupę logicznie powiązanych ze sobą operacji myślowych lub 
obliczeniowych, prowadzących do rozwiązania problemu decyzyjnego poprzez wybranie 
jednego z możliwych wariantów działania lub decyzji.
W procesie decyzyjnym możemy wyróżnić umownie kilka kolejnych faz:

1. identyfikacja sytuacji decyzyjnej
2. sformułowanie problemu decyzyjnego
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3. zbudowanie modelu decyzyjnego
4. wyznaczenie decyzji dopuszczalnych i decyzji wystarczających lub decyzji   
 optymalnych
5. podjęcie ostatecznej decyzji

E t y k a  z a w o d o w a  przestrzeganie Kodeksu Etyki Zawodowej 
ustalonej dla wszystkich członków organizacji zawodowej jaką jest Izba Inżynierów 
Budownictwa,odpowiedzialności prawne,zawodowej i technicznej.

Pojęcie etyki zawodowej odnosi się przede wszystkim do norm postępowania danej grupy 
zawodowej i w tym sensie etyka zawodowa jest etyką normatywną, starającą się opisać 
wzór osobowy inżyniera, osoby wykonującej samodzielną funkcję w budownictwie, 
rzeczoznawcy ,eksperta, cele etyczne zawodu, normy postępowania w praktyce zawodowej 
i typowe konflikty etyczne mogące się pojawić w działalności zawodowej.

Etyka zawodowa sformułowana w Kodeksie Etyki Zawodowej członków regionalnych 
Izb Inżynierów Budownictwa w odniesieniu do zawodu tworzy odpowiednie profile 
etyczne takie jak poznawczy, osobowościowy, moralny.[1],[2],[5],[9].

Często w opracowaniach eksperckich używa się także ekspertyzy w znaczeniu orzeczenia 
wydanego przez rzeczoznawcę w okre ślonej sprawie,jednak jest to prawnie wadliwe. W 
nomenklaturze polskiej powinno się posługiwać nastepującą terminologią:

• ocena 
• ocena stanu technicznego
• opinia techniczna w określonym zakresie,
• ekspertyza techniczna ,
• ekspertyza budowlana,
• analiza techniczna,

raport w zakresie...
• opinia prywatna,
• opinia przed sądowa
• opinia sądowa.
• ocena zużycia technicznergo
• diagnostyka budowlana
• analiza due diligence

     Zdaniem autora określenie “orzeczenie” w zakresie budownictwa wydaje się nieco 
archaicznym,
w tym stanie prawnym nie jest  określeniem właściwym, adekwatnym do zakresu 
obowiązków i możliwości prawnych osób pełniących samodzielną funkcję techniczną w 
budownictwie i nie powinno być używane, bowiem uprawnienia budowlane  pozwalają 
na ocenę stanu technicznego, wydawania opinii technicznych czy wykonywania ekspertzy 
techniczno-budowlanych nie zaś “orzeczeń” które są domenę organów,instytucji  
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orzekających  w zakresie sądu , medycyny czy też certyfikowanych jednostek badawczych 
jak Instytut Techniki Budowlanej.Przykladowo orzeczenie sądu  jest  to władcze 
rozstrzygnięcie sądu dotyczące istoty sprawy sądowej lub innych kwestii związanych z 
jej rozpoznaniem.
 
Częstym przypadkiem jakim zajmuje się biegły sądowy są awarie,uszkodzenia i katastrofy 
budowlane.

Uszkodzenie obiektu podczas budowy czy też eksploatacji jest to przypadek losowy, 
powodujący utracenie chwilowe lub stałe zdatności obiektu. Po dokonaniu remontu lub 
naprawy powraca się do pełnej lub częściowej zdatności.

Uszkodzenie następuje wtedy, gdy wartości parametrów danego obiektu eksploatacji nie 
są w normie i przekraczają jego graniczne wartości wytrzymałości.

Często uszkodzenie definuje się jako przejście obiektu pracującego według modelu 
dwustanowego ze stanu zdatności do stanu niezdatności. Ponieważ często rozpatruje się 
modele pracujące w kilku stanach, należy również zdefiniować uszkodzenie dla takich 
modeli.

Rodzaje uszkodzeń: 

•	 stopniowe

•	 nagłe

•	 usuwalne

•	 nieusuwalne

•	 krytyczne

•	 ważne

•	 mało ważne

•	 nieistotne 

Czynniki wywołujące uszkodzenia obiektów technicznych są związane bądź z samym 
obiektem, bądź z jego otoczeniem. Są to obszary działania biegłego sądowego 
i rzeczoznawcy budowlanego:

•	 działanie czynników zewnętrznych

•	 błędy użytkowania
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•	 błędy konserwacji

•	 błędy remontu

•	 błędy montażu

•	 błędy technologiczne

•	 przekroczenie czasu pracy obiektu

Remont – to przywrócenie wartości użytkowej ,funkcjonalności, sprawności techniczno-
ekonomicznej obiektu , budynku. Należy odróżnić remont i naprawę remont nieplanowy, 
która również polega na przywróceniu wartości użytkowej ale – obiektu uszkodzonego.

Racjonalna gospodarka remontowa ma za zadanie nie dopuszczać do uszkodzenia obiektu 
poprzez stosowanie systemu remontów planowo-zapobiegawczych. Prace remontowe 
realizowane są w cyklu remontowym.Zakres działań o charakterze remontowym 
powoduje w przypadku postępowań ugodowych,sądowych występowanie obszarów 
koniecznych do oceny przez rzeczoznawcę budowlanego czy też biegłego sądowego.

Rodzaje remontów planowych to:

• przegląd – między remontowe sprawdzanie stanu technicznego, połączone  
 z regulacją, usuwaniem drobnych usterek
• remont bieżący
• remont średni
• remont kapitalny

Remont budowlany jest to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym, 
robót polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego zgodnie z art. 3 pkt 8 Prawa 
budowlanego. Taka definicja odróżnia remont od robót polegających na modernizacji, 
rozbudowie, nadbudowie czy przebudowie obiektu budowlanego. Dopuszcza się przy 
remoncie stosowanie innych wyrobów niż były użyte w stanie pierwotnym. Bieżąca 
konserwacja nie jest remontem w rozumieniu prawa budowlanego.[2],[3],

W budownictwie remonty dzielą się na:

• bieżące – polegające na wykonywaniu okresowych przeglądów i prowadzeniu prac 
konserwatorsko-profilaktycznych, niezbędnych dla utrzymania obiektu (budynku) 
i jego otoczenia w należytym stanie technicznym. W ramach tego typu remontów 
wykonywane są naprawy, likwidacje przyczyn ewentualnych uszkodzeń elementów 

 wyposażenia budynków.

• interwencyjne – wykonywane są w przypadku wystąpienia uszkodzeń spowodowanych 
różnymi, zazwyczaj nagłymi powodami, katastrofa budowlana ,awarie, zalanie 
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,pęknięcie rury, wybuch gazu, pożar.

• kapitalne – polegające na wymianie i naprawie wszystkich zużytych, zniszczonych 
lub uszkodzonych elementów budynku i wyposażenia. Remonty kapitalne 
przeprowadzane są w celu przywrócenia pierwotnej wartości budynku lub budowli. 
Remonty kapitalne często przeprowadza się równolegle z modernizacją, która polega 
na wykonaniu nie istniejących wcześniej instalacji centralnego ogrzewania.[2],[3].

Inne określenia remontów to: 

• konserwacja zabytków
• rekonstrukcja
• adaptacja
• restauracja
• naprawa
• renowacja
• modernizacja

Roboty budowlane to zgodnie z Prawem Budowlanym, budowa, odbudowa, rozbudowa, 
nadbudowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego (art. 3 pkt 7 Prawa Budowlanego, Tekst Jednolity Dz. U. z 2006 r. 
Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).

Podstawowe zasady dotyczące wykonywania robót budowlanych są unormowane 
w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Tekst Jednolity Dz. U. z 2006 r. 
Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). Określa ona całe postępowania poprzedzające rozpoczęcie 
robót budowlanych, zasady ich wykonywania i postępowania po ich zakończeniu, oraz 
normuje działalność w tym zakresie.

Ponadto istnieje ogromna liczba przepisów prawnych, obowiązujących podczas 
wykonywania robót budowlanych uczestników procesu budowlanego. 

Do najważniejszych należą:

•	 przepisy techniczno-budowlane ,warunki techniczne, jakim powinny 
odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki techniczne 
użytkowania obiektów budowlanych,

•	 przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej,

•	 przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
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•	 oraz wiele innych przepisów, norm, opracowań techniczno-budowlanych, 
aprobat technicznych, decyzji administracyjnych, ekspertyz i innych 
dokumentów.

Roboty budowlane, jako wykonywanie określonego technologicznie zespołu działań 
– jak wynika z poprzednich punktów – są tylko jednym z kilku etapów inwestycji 
budowlanej (procesu budowlanego). Aby mogło nastąpić ich rozpoczęcie muszą być 
spełnione wymogi określone w Prawie Budowlanym, a w szczególności musi zostać 
opracowany projekt i inwestor musi uzyskać odpowiednią decyzję administracyjną (która 
przed rozpoczęciem robót budowlanych musi stać się decyzją ostateczną) lub dokonać 
stosowanego zgłoszenia.[6],[9].

Decyzja, o której mowa wyżej, to:

• w przypadku budowy, remontu, montażu – pozwolenie na budowę,
• w przypadku rozbiórki, wyburzenia – pozwolenie na rozbiórkę.

Roboty budowlane realizowane są na zlecenie inwestora lub przez samego inwestora, który 
zobowiązany jest na mocy art. 18 Prawa budowlanego do zorganizowania całego procesu, 
w tym między innymi do zapewnienia wykonywania i nadzoru nad wykonywaniem robót 
budowlanych, przez osoby uprawnione do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie w wymaganym zakresie i specjalności, czyli:

• projektant, kierownik budowy i ewentualnie kierownicy robót,
• inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku budów, dla których jest   
 wymagane w przepisach prawa ustanowienie inspektora.

Oprócz wyzej wymienionych osób może okazać się niezbędnym włącznie innych 
specjalistów z odpowiednimi uprawnieniami,geodety, geologa, archeologa i innych 
jako specjalistów w postepowaniu sądowym.Ponieważ biegły sądowy czy rzeczoznawca 
budowlany nie dysponuje uprawnieniami i możliwościami wykonania badań o szerszym 
spektrum badawczym,w celu właściwej oceny problemu ,koniecznym jest wykonanie badań 
z zakresu geologii, geotechniki,hydrogeologii, specjalistycznych pomiarów geodezyjnych, 
badań laboratoryjnych pobranych materiałów budowlanych ,czy też specjalistycznych 
badań zarysowań,odkształceń,przemieszczeń konstrukcji z wykorzystaniem techniki 
laserowej.[2},[4],[5].

Rozpoczęcie robót budowlanych następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych 
zgodnie z art. 41 Prawa budowlanego, przy czym zwykle wcześniej następuje przejęcie 
placu budowy, lub obiektu, w którym będą prowadzone roboty budowlane, przez 
kierownika budowy.

Roboty budowlane są złożonym technicznie, organizacyjnie, a także finansowo zespołem 
działań grupy ludzi. Nadzór i odpowiedzialność za ten proces spoczywa głównie 
na kierowniku budowy. Podlega on także kontroli ze strony wielu urzędów i instytucji 
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takich jak nadzór budowlany, organa nadzoru administracyjno-budowlanego, inspekcja 
pracy, straż pożarna, straż miejska i inne, w zakresie ich kompetencji.

W trakcie prowadzenia robót kierownik budowy jest zobowiązany do prowadzenia 
dziennika budowy lub dziennika rozbiórki ewentualnie dziennika montażu, w którym 
dokumentuje się zdarzenia i przebieg prowadzonych robót budowlanych.

Tab.nr 1 Porównanie rodzajów robót.

Porównanie rodzajów robót budowlanych dla budynku

kryterium Budowa rozbudowa nadbudowa Odbudowa remont przebudowa Rozbiórka

obiekt przed 
rozpoczęciem 

robót
nie istnieje Istnieje istnieje

nie istnieje/
istnieje 

częściowo
istnieje istnieje istnieje/istnieje 

obiekt 
po zakończeniu 

robót
Istnieje Istnieje istnieje istnieje istnieje istnieje

nie istnieje/
istnieje 

częściowo

powierzchnia 
zabudowy Większa większa bez zmian bez zmian bez 

zmian bez zmian Mniejsza

kubatura Większa większa większa Większa bez 
zmian bez zmian Mniejsza

wysokość Większa bez zmian większa bez zmian bez 
zmian bez zmian mniejsza/bez 

zmian

powierzchnia 
użytkowa Większa większa większa bez zmian bez 

zmian

bez zmian/
niewielka 
zmiana

Mniejsza
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Przypisy rzeczowe do tablicy:

1. przy rozbiórce całego obiektu budowlanego, pojęcie 
mniejszej powierzchni użytkowej, powierzchni zabudowy i kubatury, oznacza 
oczywiście, że te parametry obiektu całkowicie rozebranego ,a więc już 
nieistniejącego, mają wartość: zero

2. rozbiórka obiektu może dotyczyć tylko jego części, 
po zakończeniu rozbiórki części obiektu, zwykle wymagane będzie 
przeprowadzenie innych robót budowlanych, które przystosują pozostałą część 
obiektu budowlanego do eksploatacji

3. przy rozbiórce wysokość może pozostać bez zmian przy 
rozbiórce części obiektu budowlanego

4. nie uwzględniono stosunkowo niewielkich zmian 
powierzchni jakie mogą wyniknąć np. ze zmiany grubości ścianek działowych, 
okładzin ściennych itp., co wynika z faktu dopuszczalności stosowania przy 
remontach innych materiałów niż zastosowane pierwotnie dla wykonania 
określonych elementów budynku

5. w wyniku przebudowy może nastąpić stosunkowo niewielka 
zmiana powierzchni wynikająca, np. ze zmiany ilości ścian i innych elementów 
budynku, oraz jak przy remoncie — ich grubości, grubości okładzin itp.

W przypadkach analizy skomplikowanych inwestycji budowlanych opracowanie ,może 
mieć formę raportu na temat inwestycji budowlanej czy też innych problemów z nią 
związanych.

Opiniowaniu przez bieglego sądowego i rzeczoznawcę budowlanego podlegają wszystkie 
fazy procesu inwestycyjnego:

• przygotowanie inwestycji,opinie i raporty wstępne poparte badaniami
• przygotowanie załóżeń do inwestycji,
• sprawdzanie dokumentacji technicznej i przyjętych technologii,
• kontrola i ocena przebiegu procesu inwestycyjnego,
• przygotowanie obiektu do użytkowania,odbiory,
• 
• przygotowanie ocen i ekspertyz przy likwidacji inwestycji,obiektów budowlanych,
• oceny i opracowania przed sądowe,roszczenia,odszkodowania
• diagnostyka na wszystkich etapach inwestycyjnych

Każdy z tych dokumentów polega na analizie stanu prawnego,uwarunkowań prawnych i 
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technicznych, badaniu i ocenie obiektów budowlanych,materiałow budowlanych,zjawisk 
towarzyszących procesowi inwestycyjnemu .[2],[4],[6].

Wynikiem działania rzeczoznawcy ,bieglego,eksperta jest ekspertyza techniczna 
stanowiącą  ocenę  prawną w zakresie Prawa budowlanego, zjawisk zachodzących 
w obiekcie,konstrukcji, stanu technicznego budynku ,obiektu budowlanego 
,obiektu inżynieryjnego  i urządzeń ,instalacji związanych z tymi obiektami  poparta 
badaniami,diagnostyką  i analizą statyki,wytrzymałóści całej konstrukcji  ,wyliczeniami 
wytrzymałości jego elementów konstrukcyjnych:fundamentów, ścian, stropów, 
konstrukcji, elewacji, dachu ,materiałów budowlanych  i innych elementów . Ekspertyza 
to zbadanie i rozwiązanie przy pomocy biegłych jakiegoś zagadnienia wymagającego 
specjalnych wiadomości. Ocena stanu technicznego budynku,budowli,obiektu 
budowlanego może mieć formę opinii bądź ekspertyzy technicznej.

Opinia techniczna to subiektywna ocena stanu budynku wystawiona na podstawie 
oględzin i dostępnej dokumentacji projektowej. i innych dokumentów jak opinie, 
ekspertyzy, kontrole okresowe ,ocena elementów konstrukcji, dachu, elewacji 
i elementów wykończeniowych jednak opinia sądowa musi wyczerpywać wszelkie zasady 
sporządzania opracowań sądowych i spełniac wszelkie wymagania w zakresie prawa.

O szczegółowości oceny stanu budynku decyduje konkretna sytuacja. W ocenie stanu 
technicznego mamy do czynienia z dwoma pojęciami stosowanymi często wymiennie 
ekspertyzą i opinią techniczną.

Opinia techniczna i opinia sądowa jest zwykle wydawana przez fachowca na podstawie 
oględzin obiektu budowlanego i po ewentualnym przestudiowaniu dostępnej 
dokumentacji czy akt sądowych. Diagnoza w opinii technicznej jest zwykle stawiana 
na podstawie doświadczenia eksperta i nie zawsze może być jednoznaczna,diagnoza 
w opinii sądowej musi jednoznacznie rozstrzygać i odpowiadać na wszelkie wątpliwości.

Ekspertyza techniczna jest opracowaniem dalece szerszym,zblizonym niejednokrotnie 
do opinii sądowej w którym oprócz zaangażowania intuicji i doświadczenia eksperta 
występują elementy obiektywnych badań materiałów, diagnostyki budowlanej 
z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi, urządzeń do pomiarów i badania elementów 
konstrukcji i wykończenia , pomiary ugięć, przemieszczeń konstrukcji i koniecznych 
obliczeń, czasem analizy statyczno-wytrzymałościowej i oceny poprawności rozwiązań 
projektowych, technologicznych i prawidłowości realizacji robót budowlanych, 
zgodności z wiedzą techniczną warunkami technicznymi, normami techniczno-
prawnymi, oceny ich jakości, ilości ,wartości i innych cech. Postawiona diagnoza jest 
w ten sposób uwiarygodniona obiektywnymi badaniami, pomiarami czy obliczeniami, 
które są sprawdzalne.[2],[5],[6].

Ocena stanu technicznego budynku ,wyrażona w formie opinii technicznej lub opinii 
sądowej potrzebna jest przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zakupu nieruchomości, 
wykonania robót modernizacyjnych, remontowych lub służy do oceny nieprawidłowości 
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,a może przyczynić się do ograniczenia potencjalnych strat i ujawnieniu wad, niedoróbek 
czy innych nieprawidłowości .

W przypadku zmiany sposobu użytkowania ,jeżeli zamierzamy istniejący budynek 
modernizować opinia lub ekspertyza jest konieczna wymagana przez prawo budowlane.

Jeśli w budynku pojawiają się niepokojące zarysowania konstrukcji, takie jak: spękania 
ścian, widoczne rysy na stropach, przemieszczenia elementów konstrukcyjnych 
uniemożliwiające swobodne otwieranie drzwi lub okien ,należy skorzystać z wiedzy 
eksperta w zakresie budownictwa ,który oceni stan techniczny, uszkodzenia i zużycie 
techniczne elementów obiektu, jak również oceni koszt robót naprawczych i remontowych 
oraz oceni konstrukcję budynku .

Każda taka sytuacja jest indywidualna i ekspert podejmujący się wykonania zlecenia 
podczas swej pierwszej czynności, jaką musi wykonać czyli wizji lokalnej – decyduje 
o zakresie opracowania, czyli musi odpowiedzieć na pytanie, czy ekspertyza w tym 
przypadku jest konieczna, czy wystarczy tylko opinia.

Opinia to ocena stanu budynku wystawiona na podstawie oględzin i dostępnej 
dokumentacji projektowej, ekspertyza techniczna to inaczej ocena stanu budynku 
poparta badaniami i wyliczeniami wytrzymałości jego fundamentów, ścian, stropów 
i innych elementów konstrukcji, elewacji oraz dachu. Szczegółowość i zakres oceny 
są ściśle związane z celem, jakiemu mają służyć wyniki badań. Ważne jest, aby zlecając 
wykonanie oceny stanu budynku, powiedzieć, do czego jest ona nam potrzebna.

O szczegółowości oceny stanu budynku czy budowli decyduje konkretna sytuacja. 
Opinia techniczna jest zwykle wydawana przez specjalistę na podstawie oględzin obiektu 
budowlanego i po ewentualnym przestudiowaniu dostępnej dokumentacji. Diagnoza 
w takim opracowaniu jest zwykle stawiana na podstawie doświadczenia eksperta i nie 
zawsze może być jednoznaczna.

Opinia techniczna ,opinia sądowa jest opracowaniem , w którym najważniejszym 
elementem jest wiedza i doświadczenie eksperta oraz konieczność wykonania 
obiektywnych badań konstrukcji, materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
pomiary ugięć, przemieszczeń konstrukcji i koniecznych obliczeń. Ustalone wnioski 
są poparte obiektywnymi wynikami diagnostyki budowlanej pomiarami, badaniami 
,analizami technicznymi, obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi obiektywnymi 
badaniami, wynikami laboratoryjnymi, pomiarami czy innymi obliczeniami.

Każda taka sytuacja jest indywidualna i ekspert podejmujący się wykonania zlecenia 
podczas swej pierwszej czynności, jaką musi wykonać czyli wizji lokalnej ,decyduje 
o zakresie opracowania, czyli musi odpowiedzieć na pytanie, czy ekspertyza w tym 
przypadku jest konieczna, czy wystarczy tylko opinia.[2],[3].

Opinia to ocena stanu budynku wystawiona na podstawie oględzin i dostępnej 
dokumentacji projektowej, ekspertyza techniczna to inaczej ocena stanu budynku 
poparta badaniami i wyliczeniami wytrzymałości jego fundamentów, ścian, stropów 
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i innych elementów konstrukcji, elewacji oraz dachu. Szczegółowość i zakres oceny 
są ściśle związane z celem, jakiemu mają służyć wyniki badań. Ważne jest, aby przyjmując 
zlecenie wykonania oceny stanu budynku, bardzo precyzyjnie określić cel i zakres opinii.

Prezydium Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 
podjęło Uchwałę nr 1/08 w dniu 15 stycznia 2008 roku, w której w nawiązaniu do analizy 
definicji ekspertyzy technicznej oraz takich pojęć jak: ocena, orzeczenie techniczne i opinia 
techniczna stwierdzono, że ekspertyzy techniczne szczególnie na potrzeby różnych 
postępowań, w tym m. innymi administracyjnych i sądowych, powinny wykonywać tylko 
osoby, posiadające uprawnienia budowlane i tytuł rzeczoznawcy budowlanego w zakresie 
zarówno projektowania, jak i wykonawstwa.

W uzasadnieniu powyższego stanowiska zwrócono uwagę na fakt, że ekspertyza obok 
elementów oceny, powinna zawierać również wariantowe propozycje rozwiązania 
ujawnionych problemów oraz usunięcia zagrożeń, wad i nieprawidłowości, co wymaga 
szczególnej wiedzy technicznej przewyższającej kwalifikacje osób posiadających tylko 
uprawnienia budowlane.

Zakres działania eksperta budowlanego, rzeczoznawcy budowlany, jest bardzo szeroki 
i obejmuje wykonywanie opracowań w zakresie technologii robót budowlanych, 
konstrukcji budowlanych, prawa budowlanego takich jak:

• opinie techniczne,

• ekspertyzy budowlane,

• ekspertyzy i opinie przed sądowe,

• orzeczenia ,raporty,analizy prawno-budowlane,

• oceny stanu technicznego wszelkich budynków projektów obiektów   
 budowlanych.

• oceny projektów budowlanych, konstrukcyjnych,branżowych.

• ceny zakresu robót i prawidłowości wykonania robót budowlanych.

• badanie materiałów budowlanych,

• diagnostyka budowlana,

• opinie w zakresie awari, uszkodzeń budynków i budowli.

• uszkodzenia budynków na skutek oddziaływań górtniczych.

• kwalifikacja robót budowlanych, inwestycyjnych i remontowych

• wadliwie wykonane roboty budowlane: przygotowawcze ,wykończeniowe,  
 konstrukcyjne

• wycena robót budowlanych.
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• kosztorysy budowlane, ustalenie wartość robót do odszkodowania.

• odszkodowania za wadliwie wykonane roboty budowlane.

• kwalifikacje budynków i budowli

• podziały budynków,

• wydzielenie samodzielnych lokali mieszkalnych i usługowych.

• świadectwa energetyczne

• charakterystyki energetyczne.

• raporty w zakresie inwestycji budowlanych

• monitoring budów i inwestycji

• odbiory techniczne budynków

• występowanie przed Nadzorem Budowlanym.

• ocena i prowadzenie spraw w zakresie odpowiedzialności zawodowej.

• koreferaty ekspertyz ,opinii inżynierów, rzeczoznawców budowlanych .[6].

 

W zakresie budynków budowli ,lokali mieszkalnych, budynków wielorodzinnych, 
osiedli mieszkaniowych, wszelkich elementy konstrukcyjne i budowlane: 
fundamenty, ściany, stropy, dachy, izolacje termiczne i przeciwwilgociowe.

• drogi i sieci zewnętrzne

• ocena projektów i rozwiązań technicznych

• technologia robót budowlanych.

• uszkodzenia budynków wynikających z oddziaływań górniczych i sejsmicznych.

oceny realizacji inwestycji budowlanych.

• odpowiedzialnośći zawodowej.

• procedury administracyjne.

• ekspertyzy budowlane, opinie techniczne, badania i ocena stanu    
 technicznego, diagnostyka konstrukcji ,materiałów budowlanych,  
 ocena wadliwie wykonanych prac budowlanych, konstrukcyjnych,   
 wykończeniowych, remontowych.

• w zakresie projektowania i wykonawstwa, roboty wykończeniowe i ogólno  
 budowlane, konstrukcyjne

• roboty konstrukcyjno-inżynieryjne ocena i badanie stanu technicznego   
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      w zakresie dróg, typowych przepustów i mostów, lotniskowych dróg startowych       
 i manipulacyjnych

• roboty instalacyjno-inżynieryjnych ocena i badanie stanu technicznego   
 w zakresie sieci wodociągowych ,kanalizacyjnych i cieplnych uzbrojenia  
 terenu.[6]

Ekspertyzy w zakresie stanu technicznego obiektów mogą być wykonywane jako 
analizy o rożnym przeznaczeniu dla celów :

1.Związanych z zakresem Prawa budowlanego.

2.Opłacalności inwestycji budowlanych i prac remontowych,

3.Awaryjnego stanu technicznego obiektów i budynków,

4.Przebudowy i modernizacji budynków,

5.Robót budowlanych i remontowych,

6.Analiza due diligence w zakresie inwestycji budowlanej lub jej elementów.

Opinie i ekspertyzy mogą być wykonywane w celu oceny zjawisk technicznych, 
uszkodzeń i awarii wszystkich elementów konstrukcji i wykończenia obiektu budowlanego 
w tym badań zastosowanych materiałów budowlanych, wykonywania badań elementów 
konstrukcyjnych betonu i drewna, atestów, świadectw dopuszczenia, badania konstrukcji 
budynków żelbetowych, stalowych, drewnianych, prawidłowości, jakości zgodności 
z warunkami technicznymi wykonania robót budowlanych i remontowych, zgodności 
wykonania projektów i robót budowlanych z zasadami współczesnej wiedzy technicznej 
i budowlanej, oceny stanu technicznego, zużycia, stwierdzenie uszkodzeń konstrukcji 
i obiektów budowlanych, przyczyn uszkodzeń, awarii, katastrof budowlanych, przeglądów 
okresowe ,kontroli technicznej obiektów budowlanych, dokumentów formalno-
prawnych w zakresie Prawa Budowlanego, norm budowlanych, warunków technicznych, 
koreferatów do opinii wykonywanych przez biegłych sądowych, rzeczoznawców, 
projektantów, osób pełniących samodzielne funkcje techniczne, oceny prowadzenia 
budów przez kierowników budów i inspektorów nadzoru inwestorskiego,

Grupą problemów i obszarów działalności eksperckiej są przeglądy okresowe, kontrole 
techniczne budynków, budowli, obiektów budowlanych sieci, lokali mieszkalnych, 
odbiory techniczne zgodnie z art. 62 Ustawy Prawo Budowlane :

• okresowe kontrole, co najmniej raz w roku, polegające na sprawdzeniu stanu  
 technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych 
 na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników   
 występujących podczas użytkowania obiektu,
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• okresowe kontrole, co najmniej raz na 5 lat, polegające na sprawdzeniu stanu  
 technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki  
 obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,

• wyłączenie z użytkowania obiektów

• odbiory końcowe, przywrócenie do użytkowania

• wadliwości przeglądów, odbiorów etc.

Kolejnym zakresem działania rzeczoznawców jest wykonywanie analiz, opinii, ekspertyz 
,opracowań przed sądowych z zakresu budownictwa weryfikujące zasadność roszczeń 
z tytułu wad i nieprawidłowości wykonawczych w szczególności w formie analiz 
w zakresie prawidłowości wykonania:

•  robót budowlanych, wykończeniowych i ich technologii, w szczególności  
 w zakresie izolacji, dachów, fundamentowania,

• budowy obiektów i konstrukcji budowlanych,

• 
 budowlanej,

•  nawierzchni drogowych z kostki brukowej,

•  sprawowanego nadzoru budowlanego,

• oceny stanu technicznego, zużycia, stwierdzenia uszkodzeń konstrukcji   
 i obiektów budowlanych w zakresie konstrukcyjno-budowlanym,

• analizy przyczyn katastrof budowlanych, awarii konstrukcji w zakresie   
 konstrukcyjno-budowlanym,

• kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych w zakresie   
 konstrukcyjno-budowlanym,

• analizy błędów administracyjnych w zakresie Ustawy Prawo Budowlane   
 i przepisów z nim związanych,

• weryfikacji zasadności roszczeń z tytułu wad i nieprawidłowości    
 wykonawczych,

• kwalifikacja obiektów budowlanych ,budowli ,budynków, urządzeń   
 technicznych, części składowych, zgodnie z art. 3 Ustawy Prawo Budowlane ,

• kwalifikacja obiektów budowlanych jako środków trwałych dla przedsiębiorstw.

Specjalną grupę raportów inwestycyjnych również z zakresu budownictwa stanowi tak 
zwana analiza due diligence określenie to pochodzi z języka angielskiego, a w bezpośrednim 
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pod względem jej efektywności finansowej, prawnej i podatkowej, w celu identyfikacji 
związanych z nią szans i ryzyk przed podjęciem decyzji o jej rozpoczęciu, w trakcie 
realizacji i użytkowaniu. Elementem takiej analizy są również procesy inwestycyjne.

Analiza ta przeprowadzana jest na podstawie już posiadanych informacji, 
w takich obszarach jak:

• projekty planowane czy rozważane, otoczenie inwestycji, lokalizacja,  
 klienci i konkurenci,

• zespół zarządzający,

• organizacja inwestycji i zespół zarządzający ,

• analiza finasowa i techniczna

• analiza wszelkich aspektów inwestycji na wszelkich etapach realizacji

Do przeprowadzenia badania due diligence angażuje się wykwalifikowane w tych 
obszarach osoby, zwykle rzeczoznawców, prawników lub doradców podatkowych.
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2.Podstawowe pojęcia, definicje.

Ekspertyza to proces zbadania rzeczy bądź sprawy przez rzeczoznawcę ,biegłego 
w danej dziedzinie specjalistę .Zakłada się, że wynik ekspertyzy powinien być 
jednoznaczny, to znaczy wykonane przez niezależnych biegłych ekspertyzy w danym 
temacie powinny doprowadzić do tego samego orzeczenia. Teza ta jest przedmiotem 
sporu wynikającym z założenia, że ekspertowi powinna przysługiwać autonomia 
badawcza, a co za tym idzie wybór metody badania, która z kolei w zależności od swojej 
specyfiki może być obarczona różnym prawdopodobieństwem wystąpienia błędu, różną 
dokładnością. Ekspertyza jest obszernym opracowaniem, która zawiera oprócz ustaleń 
również badania, analizy, obliczenia.

Ekspertyza techniczna w zakresie budownictwa jest obszernym 
opracowaniem , w którym oprócz poważnej interdyscyplinarnej wiedzy , wiedzy naukowej, 
doświadczenia eksperta występują elementów procedur diagnostycznych ,obiektywnych 
badań materiałów, pomiarów obiektów ,pomiarów ugięć, przemieszczeń, uszkodzeń 
konstrukcji i koniecznych analiz, obliczeń, badań laboratoryjnych. Postawiona diagnoza 
jest w ten sposób uwiarygodniona obiektywnymi badaniami, pomiarami ,obliczeniami, 
analizami które są sprawdzalne.

Opinia techniczna to subiektywna ocena stanu budynku wystawiona na podstawie 
oględzin i dostępnej dokumentacji projektowej. i innych dokumentów jak opinie, 
ekspertzy, kontroli okresowych, oceny elementów konstrukcji, dachu, elewacji 
i elementów wykończeniowych.

Rzeczoznawca budowlany to osoba posiadająca uprawnienia budowalne 
w danej specjalności bez ograniczeń ,bogate doświadczenie zawodowe ,uzyskała 
tytuł rzeczoznawcy budowlanego na podstawie wymagań określonych w Prawie 
budowlanym,została wpisana do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych, 
jest członkiem Izby Inżynierów Budownictwa
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Biegły sądowy z zakresu budownictwa to osoba posiadająca bogate 
doświadczenie zawodowe i uznana za eksperta w zakresie swojej działalności, powoływana 
w postępowaniu sądowym w celu przedstawiania fachowych opinii o okolicznościach 
mających znaczenie dla wyniku sprawy sądowej, a których wyjaśnienie wymaga 
specjalistycznej wiedzy. Biegłym sądowym w sprawie może być wyznaczona przez sąd:

• osoba figurująca na liście biegłych prowadzonej przez prezesów sądów   
 okręgowych tzw. biegły z listy,

• inna osoba, ale o której wiadomo, że posiada odpowiednią wiedzę w danej  
 dziedzinie nauki tzw. biegły ad hoc,

• instytucja naukowa lub specjalistyczna tzw. biegły instytucjonalny.

Ekspertyza to zbadanie i rozwiązanie przy pomocy biegłych jakiegoś zagadnienia 
wymagającego specjalnych wiadomości. Często używa się także ekspertyzy w znaczeniu 
orzeczenia wydanego przez rzeczoznawcę w okre ślonej sprawie. Jest to definicja  prof. 
Jan Miodka  [9].

Analiza due diligence (ang. należyta staranność) – poddanie inwestycji 
wyczerpującej analizie pod względem jej efektywności finansowej, prawnej i podatkowej, 
w celu identyfikacji związanych z nią szans i ryzyk przed podjęciem decyzji o jej 
rozpoczęciu,w trakcie realizacji i użytkowaniu .

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

Postępowanie administracyjne to administracyjne prawo formalne 
(procesowe), definiowane jako określony tryb działań organów administracji publicznej 
w sprawach dotyczących praw i obowiązków niepodporządkowanych im służbowo 
konkretnych podmiotów bądź też jako uporządkowany ciąg czynności procesowych, 
dokonywanych 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 uproszczone w sprawach 
skarg i wniosków oraz w sprawach wydawania zaświadczeń, postępowania karno-
administracyjne, postępowania dyscyplinarne, postępowanie egzekucyjne w administracji 

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



33

oraz postępowanie przed sądami administracyjnym, z kolei mianem postępowania 
administracyjnego w ścisłym znaczeniu określa się rozprawę administracyjną.

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

• projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-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 budowlane lub 
stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnej 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,
• edukacji w wyżej wymienionym zakresie.

w charakterze członków izby. Inżynierowie budownictwa – jako członkowie izby 
samorządu zawodowego podlegają obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie. Prawo wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie oraz samodzielnego projektowania przestrzeni w skali 
regionalnej i lokalnej lub kierowania zespołem prowadzącym takie projektowanie 
przysługuje wyłącznie osobom wpisanym na listę członków właściwej izby samorządu 
zawodowego.
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Inżynier budownictwa w procesie budowlanym może pełnić następujące 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 budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, 
przepisami 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 zajmowaną 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.

Kierownik budowy ponosi odpowiedzialność za wszystkie zdarzenia, jakie mają miejsce 
na terenie budowy. Kierownik budowy ponosi odpowiedzialność od formalnego 
ustanowienia i swoje obowiązki pełni do momentu oddania obiektu budowlanego 
do użytku lub formalnego ustanowienia innego kierownika budowy . Jeżeli na budowie 
wykonywane są prace, do kierowania którymi wymagane jest przygotowanie 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 Prawo budowlane. 
Na podstawie art. 21a oraz 22 ustawy Prawo budowlane, obowiązki kierownika budowy 
to:

1.wykonywanie funkcji kierownika budowy zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy 
technicznej oraz do należytej staranności w wykonywaniu pracy,

od projektanta, przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(BIOZ), uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót 
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budowlanych;

Zapewnienie bezpieczeństwa na budowie jest jednym z podstawowych 
obowiązków kierownika budowy, osoba odpowiedzialna z mocy prawa za prowadzoną 
budowę. Odpowiedzialność kierownika za budowę potwierdzają również przepisy 
prawa europejskiego i orzeczenia ,wyroki sądów administracyjnych, najwyższych 
i międzynarodowych. 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:

Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć:

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

c) 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, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu 
potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym 
dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu 
mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 % 
powierzchni całkowitej budynku;

Budowla – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, 
tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale 
związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), 
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 
urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania 
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 

urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, 
elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, 
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jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość 
użytkową;

Obiekt liniowy – należy przez to rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym 
parametrem jest długość, w szczególności 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:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 
huśtawki, drabinki, śmietniki;

Tymczasowy obiekt budowlany to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony 
do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany 
niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej 
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe;

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

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, 
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wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne 
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 budowlanych innych niż użyto w stanie 
pierwotnym;

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

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 wieczystego, zarządu, ograniczonego 
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia 
do wykonywania robót budowlanych;

Pozwoleniu na budowę – należy prze z to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą 
na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż 
budowa obiektu budowlanego;

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

 
Dokumentacja powykonawcza 
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naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi;

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

Właściwy organ – należy przez to rozumieć organy administracji architektoniczno-
budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości, określonej w rozdziale 
8;

Organ samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy 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);

Obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony 
w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 
związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu;

 
Odnawialne źródło energii – należy przez to rozumieć odnawialne źródło energii, 
o którym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.);

Ciepło użytkowe w kogeneracji – należy przez to rozumieć ciepło użytkowe w kogeneracji, 
o którym mowa w art. 3 pkt 34 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.

Bezpieczeństwo konstrukcji to podstawowa przesłanka działalności projektowej 
i realizacyjnej projektanta konstrukcji, kierownika budowy, inspektora nadzoru 
inwestorskiego, kierownika robót.

Modernizacja- zgodnie z interpretacją Głównego Nadzoru Budowlanego związku 
z wątpliwościami związanymi z brakiem w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 
– Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z póżn.zm.) pojęcie 
„modernizacja” zostało wykreślone z art. 3 pkt 7 ustawy – Prawo budowlane przez art. 

kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reforma ustrojowa 
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panstwa (Dz.U. Nr 106, poz. 668 z pózn. zm.). Zmiana ta weszła w życie z dniem 
1 stycznia 1999 r. Ustawodawca dokonując zmian w Prawie budowlanym, związanych 
z reforma administracyjna państwa w ogóle zrezygnował z posługiwania sie pojęciem 
„modernizacja”, wprowadzając równocześnie zmianę definicji remontu. W obecnym 
stanie prawnym w art. 3 pkt 6 ustawy – Prawo budowlane podano definicje:„budowy 
– należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
a także odbudowe, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego ”.W art. 3 pkt 7 
zdefiniowano: „roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace 
polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego 
”.W pkt 8 art. 3 określony został „remont – należy przez to rozumieć wykonywanie 
w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu 
stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się 
stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym”. Natomiast 
pkt 7a art. 3 zdefiniował pojecie „przebudowy – należy przez to rozumieć wykonywanie 
robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub 
technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych 
parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość, bądż 
liczba kondygnacji;

W przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie 
niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.

W ten sposób ustawodawca jednoznacznie zdefiniował i uporządkował zakres pojęciowy 
występujący w przepisach Prawa budowlanego, w tym również rozwiązał jasno 
kwestie zakwalifikowania „modernizacji”. Pojecie „modernizacja” mieści się w zakresie 
pojęciowym „remontu”, „przebudowy” albo „rozbudowy”.

Zatem, odpowiednie zakwalifikowanie wykonywanych robót budowlanych ma istotne 
znaczenie w przypadku rozbudowy lub wykonywania robót budowlanych, dotyczących 
przebudowy albo remontu. Jest to związane z obowiązkiem wydania przez organ 
administracji architektoniczno-budowlanej odpowiednio pozwolenia na budowę (art. 
28 ustawy – Prawo budowlane) lub przyjęcie zgłoszenia (art. 29 i 30 ustawy – Prawo 
budowlane).

Jednakże mając na uwadze, że brak pojęcia „modernizacja” może powodować wątpliwości 
w zakresie prawidłowego zakwalifikowania wykonywanych robót budowlanych, 
szczególnie dotyczących projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej, 
dopuszcza się umieszczanie, w razie konieczności, w wydawanych decyzjach o pozwoleniu 
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na budowę, dotyczących przebudowy albo rozbudowy, w nawiasie określenia 
„modernizacja”.[6],[9].

Należy natomiast podkreślić, że wydawanie pozwolenia na budowę – wykonanie 
robót budowlanych określonych w decyzji jedynie pojęciem „modernizacja”, które nie 
wystepuje w ustawie – Prawo budowlane – nie jest właściwe. Akt administracyjny, jakim 
jest decyzja o pozwoleniu na budowę, musi obejmować wyłącznie określenia ustawowe.

Dodatkowe definicje i określenia w zakresie oceny stanu technicznego i stopnia zużycia:

Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzająca jego 
przydatność do stosowania w budownictwie wydana przez upoważnioną ,jednostkę 
aprobującą”.

Adaptacja – wykonywanie w obiekcie budowlanym robót budowlanych mających 
na celu dostosowanie obiektu do spełniania funkcji odmiennej od tej, dla której został 
zbudowany, lub do nowych warunków wynikłych wskutek zmiany przepisów.

Antresola – wydzielona część kondygnacji znajdująca się między dodatkowym stropem 
a stropem kondygnacji podstawowej, przystosowana do przebywania ludzi.

Budownictwo – działalność związana z wykonywaniem obiektów budowlanych.

Budynek – obiekt budowlany , który jest trwale związany z gruntem, wydzielony 
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, oraz posiadających fundamenty i dach.

Budynek mieszkalny – budynek wielorodzinny, jednorodzinny, oraz dom mieszkalny 
w zabudowie zagrodowej przeznaczony na stały pobyt ludzi.

Budynek wolnostojący - budynek , który nie przylega do innego budynku lub do innej 
budowli nadziemnej.

Budynek plombowy – budynek w zabudowie zwartej, mający wypełnioną przestrzeń 
między istniejącymi dwoma budynkami lub między istniejącym budynkiem a linią 
zabudowy.

Budynek punktowy – budynek wolnostojący, wielopiętrowy , którego wymiary długości 
i szerokości są do siebie zbliżone, obsługiwany przez jeden węzeł komunikacji pionowej .

Budynek o układzie galeriowym – budynek, w którym lokale lub pomieszczenia 
są połączone klatką schodową za pomocą galerii znajdujących się na poszczególnych 
piętrach z zewnątrz budynku.
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Budynek o układzie korytarzowym – budynek, w którym dostęp z klatki schodowej 
do lokali lub pomieszczeń przewidziany jest poprzez korytarze znajdujące się 
na poszczególnych piętrach wewnątrz budynku i przebiegające równolegle do dłuższej 
osi budynku.

Budynek o układzie klatkowym – budynek, w którym poszczególne lokale lub 
pomieszczenia dostępne są bezpośrednio z klatki schodowej.

Budynek parterowy – budynek mający jedną kondygnację nadziemną . Poza jedną 
kondygnacją nadziemną budynek może mieć poddasze, kondygnację przyziemną oraz 
dowolna liczbę kondygnacji podziemnych.

Budynek piętrowy – budynek mający dwie lub więcej kondygnacji nad ziemnych. 
Wśród budynków piętrowych rozróżnia się budynki jedno- i wielopiętrowe. Budynek 
jednopiętrowy ma dwie kondygnacje nadziemne, budynek dwupiętrowy – 3 kondygnacje 
nadziemne itd.

Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu , a także odbudowa, 
rozbudowa, nadbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektu budowlanego.

Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: lotnisko, drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje przemysłowe, sieci 
uzbrojeni a terenu , cmentarze, który wraz z infrastrukturą techniczną stanowi całość 
użytkową .

Budowlany obiekt – przedmiot lub przedmioty działalności budowlanej powstające 
w wyniku zamierzenia inwestycyjnego dla uzyskania określonego efektu użytkowego.

Balkon- zestaw elementów budowlanych składający się w szczególności z płyty poziomej 
łub o niewielkim spadku i z balustrady, występujący z lica zewnętrznej ściany budynku . 
Balkon jest dostępny z jednego lub z kilku pomieszczeń w budynku .

Działka budowlana – wydzielona część terenu, przeznaczona pod zabudowę, 
na której znajdują się już budynki lub dla której wydano decyzję o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu .

Dobudowa – rozbudowa polegająca na zwiększeniu powierzchni zabudowy.

Dach - przekrycie płaskie łub krzywiznowe osłaniające pomieszczenia w obiekcie 
budowlanym przed opadami atmosferycznymi , słońcem, wiatrem oraz przenoszące 
obciążenia od śniegu i wiatru .Dach składa się z konstrukcji nośnej, pokrycia i ewentualnie 
z warstwy izolacji cieplnej.

Fundament – element konstrukcji przekazujący na podłoże gruntowe ciężar własny 
i obciążenia od obiektów budowlanych , maszyn i urządzeń .

Fundament bezpośredni – fundament przekazujący na podłoże gruntowe obciążenia 
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bezpośrednio swoją podstawą ,stopa, ława, ruszt, płyta.

Fundament pośredni – fundament przekazujący obciążenia na głębiej zalegającej 
warstwy nośne gruntu za pośrednictwem pa li lub studni wprowadzonych w grunt lub 
w nich uformowanych .

Fundamentowa stopa fundament ciągły lub kilka słupów usytuowanych 
blisko siebie, mających kształt zbliżony do ostrosłupa ściętego, stożka ściętego lub 
prostopadłościanu o małej długości .

Fundamentowa ława- fundament ciągły ściany lub rzędu sh1pów mający przekrój 
poprzeczny o kształcie zbliżonym do trapezu o krawędziach bocznych prostych lub 
schodkowych.

Fundamentowy pal – część fundamentu pośredniego w kształcie pręta pionowego lub 
pochyłego wykonanego w gruncie lub zapuszczonego w grunt przekazująca ciężar własny 
i obciążenie budowli na podłoże gruntowe.

Galeria – część budynku przeznaczona do celów komunikacyjnych, łącząca klatkę 
schodową z poszczególnymi lokalami i pomieszczeniami. Galeria może występować 
z lica zewnętrznej ściany budynku w rodzaju długiego balkonu.

Ganek – przybudówka przed wejściem do budynku kryta daszkiem wspartym na słupach, 
spełniająca rolę osłony wejścia do budynku przed opadami , charakterystyczna dla 
budynków jednorodzinnych.

Konstrukcja obiektu budowlanego – to struktura, składająca się z ustrojów 
konstrukcyjnych rozpatrywana z punktu widzenia przenoszenia sił.

Konstrukcyjny schemat obiektu budowlanego – to schemat konstrukcji, określający 
zadania jej elementów i ich wzajemne usytuowanie oraz powiązana.

Konstrukcja szkieletowa obiektu budowlanego - to konstrukcja, której główną rolę 
pełnią pręty połączone przegubowo lub w części sztywno tworząc szkielet.

Konstrukcja budynku o ścianach nośnych – konstrukcja, której zasadnicze elementy 
pionowe ukształtowane są w postaci ścian.

Konstrukcja mieszana budynku – konstrukcja w której zasadniczymi elementami 
są zarówno ściany jak i szkielet.

Konstrukcyjny układ podłużny budynku – układ, w którym osie skrajnych podpór 
elementów pokryć zginanych jednokierunkowo tworzą zwykle linie równoległe 
do odpowiednio dłuższych boków rzutu budynku. Pionowe elementy mogą być 
rozwiązane jako płyty, słupy, ramy itp.

Konstrukcyjny układ poprzeczny budynku
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elementów pokryć zginanych jednokierunkowo, tworzą linie równoległe (lub zbliżone 
do równoległych) do krótszego boku rzutu budynku.

Krużganek - galeria zawarta w obrysie budynku, mająca jako zewnętrzną przegrodę 
pionową otwarte arkady lub kolumnadę na wysokości jednego lub kilku pięter.

Krokiew – belka pochyła podtrzymująca pokrycie dachowe.

Loggia – wnęka z zewnątrz budynku utworzona przez cofnięcie ściany zewnętrznej lub 
jej części w głąb budynku otwarta na zewnątrz, przystosowana do przebywania ludzi, 
dostępna z jednego lub kilku pomieszczeń.

Mieszkalny lokal samodzielny – wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku 
izba lub zespół izb przeznaczonych na pobyt stały ludzi, które wraz z pomieszczeniami 
pomocniczymi służą zaspakajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Definicję powyższą 
stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie 
z przeznaczeniem na inne cele niż mieszkalne.

Samodzielnym lokalem jest również budynek mieszkalny, w którym znajduje się tylko 
jeden lokal oraz lokal stanowiący odrębną nieruchomość, jeżeli taki dom lub lokal jest 
w całości przedmiotem najmu.

Nadbudowa – rozbudowa polegająca na zwiększeniu wysokości budowli lub budynku 
bez zmiany powierzchni zabudowy ,przez zwiększenie liczby kondygnacji.

Obiekt budowlany to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 
,budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
obiekt małej architektury .

Obiekt budowlany tymczasowy – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 
użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany 
do przeniesienia w inne miejsce lub do rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 
połączony trwałe z gruntem (kioski uliczne, przykrycia namiotowe, barakowozy, obiekty 
kontenerowe).

Obiekt małej architektury - są to niewielkie obiekty, a w szczególności: kultu religijnego, 
kapliczki przydrożne ,krzyże, figury, obiekty architektury ogrodowej ,obiekty służące 
rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku (piaskownice, huśtawki, śmietniki).

Odbudowa – budowa polegająca na przywracaniu zdolności użytkowej częściowo 
zniszczonemu obiektowi budowlanemu.

Piwnica – część budynku przeznaczona na pomieszczenia gospodarcze lub techniczne, 
w których poziom podłogi ze wszystkich stron znajduje się poniżej terenu.

Pomieszczenie użytkowe – pomieszczenie spełniające funkcje zgodnie z przeznaczeniem 
budynku i nie będące pomieszczeniem gospodarczym lub technicznym.
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Pomieszczenie mieszkalne – pokoje w budynku mieszkalnym oraz sypialnie 
i pomieszczenia do pobytu dziennego w budynkach zamieszkania zbiorowego.

Pomieszczenia pomocnicze w mieszkaniu – kuchnia, pomieszczenie higieniczno-
sanitarne, pomieszczenie służące do komunikacji wewnętrznej , przechowywania 
ubrań , przedmiotów gospodarstwa domowego, a także produktów żywnościowych. 
Pomieszczenie techniczne w budynku – pomieszczenie, w którym znajdują się urządzenia 
służące do obsługi budynku .

Pomieszczenie gospodarcze w budynku – pomieszczenie służące do przechowywania 
materiału i sprzętu związanego z obsługą budynku, przedmiotów i produktów 
żywnościowych użytkowników budynku, opału a także odpadków stałych.

Pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi – pomieszczenia w których łączny 
czas przebywania tych samych osób w ciągu doby trwa dłużej niż 4 godziny.

Pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt ludzi – pomieszczenia w których czas 
przebywania tych samych osób w ciągu doby trwa od 2 do 4 godzin włącznie.

Pomieszczenia nie przeznaczone na pobyt ludzi – pomieszczenia w których łączny czas 
przebywania tych samych osób jest krótszy niż 2 godziny w ciągu doby, a wykonywane 
czynności mają charakter dorywczy, bądź też praca polega na krótkotrwałym przebywaniu 
związanym z dozorem oraz konserwacją maszyn i urządzeń lub utrzymaniem czystości 
i porządku;

• pomieszczenia, w których procesy technologiczne nie pozwalają    
 na zapewnienie warunków przebywania osób stanowiących ich obsługę,

• pomieszczenia, w których jest prowadzona hodowla roślin lub zwierząt,   
 niezależnie od czasu przebywania w nich osób zajmujących się obsługą.

Pomieszczenia przynależne – to piwnica, strych lub magazyn; są częścią składową lokalu, 
choćby nawet do tego lokalu bezpośrednio nie przylegały , chyba, że czynność prawna 
lub orzeczenie sądu dotyczące odrębnej własności lokalu stanowią inaczej.

Podcień – przestrzeń powstała przez cofnięcie ściany lub ścian zewnętrznych od poziomu 
przylegającego terenu, najczęściej chodnika, do wysokości na ogół nie przekraczającej 2 
kondygnacji.

Prześwit – przejazd lub przejście przez budynek, usytuowany najczęściej prostopadle 
do linii zabudowy, mające wlot i wylot otwarty.

Połać dachowa – część lub całość powierzchni dachu o nachyleniu jednokierunkowym 
, ograniczona we wszystkich rodzajach dachów linią okapową, narożami i koszami, 
a w dachach z kalenicą również kalenicą .

Płatew – belka podłużna łącząca dźwigary podtrzymujące krokwie lub jętki.
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Podłoga – element budowlany wykończenia, będący płytą utworzoną z jednej lub kilku 
warstw, której górna powierzchnia jest płaska i przystosowana do tego, aby mógł się 
po niej odbywać ruch .

Posadzka – wykładzina , będąca wierzchnią warstwą podłogi i stanowiąca jej zewnętrzne 
wykończenie.

Podłoga biała – posadzka z desek układanych na legarach lub bezpośrednio 
na drewnianych belkach stropu.

Przebudowa – budowa polegająca na wprowadzeniu zasadniczych zmian w istniejącym 
obiekcie budowlanym, na wymianie elementów budowlanych konstrukcji łub instalacji 
w celu uzyskania ulepszeń technicznych, zmiany funkcji podstawowej lub przystosowania 
obiektu do zmienionych warunków.

Prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający 
z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego 
łub stosunku zobowiązaniowego.

Rekonstrukcja – wykonywanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu 
całkowitego zniszczonego obiektu budowlanego w miejscu jego lokalizacji .

Remont budowlany – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych, polegających na odtwarzaniu pierwotnego stanu technicznego 
i użytkowego, wykraczających poza zakres konserwacji, nie powodujących jednak 
zmian w użytkowaniu , przeznaczeniu i konstrukcji tego obiektu lub je go części. 
Remont ma na celu doprowadzenie elementów istniejącego obiektu budowlanego, 
zużytych w czasie jego użytkowania, do odpowiedniego stanu technicznego, zgodnie 
z dotychczasowym przeznaczeniem, lub wymianę na inne o lepszych rozwiązaniach 
technicznych dla polepszenia warunków użytkowania obiektu.

Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego .

Roboty konserwacyjne – bieżące i okresowe wykonywanie robót budowlanych 
niezbędnych do utrzymania obiektu budowlanego i jego otoczenia w należytym stanie 
technicznym . Wykonywanie tych robót nie powoduje zmiany użytkowania tego obiektu 
, zmiany warunków technicznych oraz zmiany wyglądu zewnętrznego.

Rozbudowa – wykonywanie robót budowlanych mających na celu powiększenie 
istniejącego obiektu budowlanego ,poprzez zwiększenie kubatury , powierzchni 
zabudowy itp.

Suterena – część budynku zawierająca pomieszczenia użytkowe, w którym poziom 
podłogi w części lub całości znajduje się poniżej terenu, lecz przynajmniej od strony 
jednej ściany z oknami poziom podłogi znajduje się na głębokości nie większej niż 0,9 
m. w stosunku do przyległego terenu.
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Strop – przekrycie płaskie dzielące budynek na kondygnacje.

Stropodach – przekrycie płaskie lub krzywiznowe, spełniające jednocześnie rolę 
przekrycia stropowego i dachowego. Stropodach składa się z konstrukcji nośnej, 
z pokrycia i ewentualnie z warstwy izolacji cieplnej .

Strop gęstożebrowy – strop o osiowym rozstawie żeber lub belek, nie większym niż 90 
cm.

Strop odcinkowy- strop o konstrukcji nośnej z belek i między belkowych sklepień 
odcinkowych .

Strop podwieszony – strop o konstrukcji nośnej podwieszonej do innej konstrukcji.

Strop wentylowany – stropodach mający nad izolację cieplną przestrzeń powietrzną 
odprowadzającą na zewnątrz budynku parę przenikającą z pomieszczeń.

Stan zerowy – jest to określenie dla części budynku, gdzie zostały wykonane elementy 
budowlane do wierzchu pierwszego stropu lub posadzki lub umownego poziomu + 0,00 
włącznie.

Stan surowy – jest to określenie dla budynku, w którym zostały wykonane elementy 
budowlane w zasadzie zaliczane do robót konstrukcyjnych np . fundamenty , ściany 
konstrukcyjne lub szkielety, stropy, nadproża, schody i balkony , konstrukcje dachu 
z pokryciem i odwodnieniem.

Stan wykończeniowy budynku – jest to określenie dla budynku, w którym zostały 
wykonane elementy budowlane zaliczane do robót wykończeniowych np. tynki, posadzki, 
stolarka, malowanie, elewacja.

Ściana – przegroda budowlana w większości pionowa , ograniczająca pomieszczenie 
lub określoną przestrzeń w obiekcie budowlanym .W zależności od przeznaczenia 
rozróżnia się następujące rodzaje ścian ściany konstrukcyjne, izolacyjne i konstrukcyjno-
izolacyjne,pod względem konstrukcyjnym , ściany wieńcowe, dylowe, szkieletowe 
i płytowe, pod względem technologii wykonania, ściany murowane, prefabrykowane, 
lite.

Ściana konstrukcyjna – ściana przenosząca na fundament lub inne elementy obiektu 
budowlanego ciężar własny i obciążenia od innych elementów, np. od dachów, stropów, 
balkonów itp. Oraz parcie wiatru, gruntu , materiałów sypkich i cieczy.

Ściana izolacyjna – ściana izolująca pomieszczenie lub określoną przestrzeń obiektu 
budowlanego od otoczenia oraz od opadów atmosferycznych, zmian temperatury, 
dźwięków, zapachów itp.Ściana izolacyjna oprócz własnego ciężaru i parcia wiatru 
(w przypadku ściany zewnętrznej) nie przenosi innych obciążeń zewnętrznych.

 – ściana konstrukcyjna , spełniająca jednocześnie rolę 
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Ściana murowana – ściana obiektu budowlanego wykonana w miejscu jej przeznaczenia 
poprzez murowanie z elementów drobnowymiarowych.

Ściana prefabrykowana – ściana wykonana z elementów budowlanych średnio oraz 
wielkowymiarowych ,bloków, dyli, płyt, ułożonych na sucho lub na zaprawie, bądź też 
połączonych ze sobą w inny sposób, zapewniający geometryczną niezmienność ściany.

Ściana osłonowa – ściana izolacyjna zewnętrzna o małym ciężarze małym współczynniku 
przenikania ciepła, składająca się z elementów budowlanych, konstrukcji murowanych 
stropów lub ścian poprzecznych oraz z wypełnienia w postaci płyt izolacyjnych.

Ściana działowa – ściana izolacyjna wewnętrzna, o małej grubości i małym ciężarze, 
rozdzielająca pomieszczenie, spełniająca głównie funkcję przegrody wzrokowej 
i przeciwdźwiękowej.

Ściana kolankowa – część zewnętrznej ściany zawarta między stropem najwyższej 
kondygnacji i dolną częścią połaci dachowej, podwyższająca wysokość użytkową podda 
sza.

Taras – przekrycie budynku lub jego części przystosowane do przebywania ludzi , 
poziome lub o niewielkich spadkach koniecznych do odprowadzania wód opadowych.

Urządzenia budowlane związane z obiektem – urządzenia techniczne zapewniające 
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem (przyłącza, urządzenia 
instalacyjne, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, śmietniki).

Ulepszenie – ulepszeniem lokalu lub budynku są roboty budowlane podnoszące 
dotychczasowy standard użytkowy ,ułożenie nowej podłogi, oblicowanie ścian 
w pomieszczeniach sanitarnych, wymiana stolarki okiennej na nowoczesną .

Weranda - przybudówka dostępna z wewnątrz i ewentualnie z zewnątrz budynku, kryta 
dachem, bez ścian lub ze ścianami przeszklonymi, wykonanymi zazwyczaj z materiałów 
lekkich.

Więźba dachowa – drewniana, tradycyjna konstrukcja nośna dachu , w której głównym 
elementem jest wiązar.

Wykusz – obudowana część budynku utworzona przez wysunięcie ścian zewnętrznych 
tej części z lica budynku, nadwieszona na wysokości jednej lub kilku kondygnacji powyżej 
parteru.

Zabudowa jednorodzinna – budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich 
budynków w układzie: wolnostojącym , bliźniaczym, szeregowym, atrialnym, a także 
budynek mieszkalny zawierający me więcej niż 4 mieszkania lub zespół takich budynków.
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technicznych.

Ekspertyzy wykonywane są na podstawie: 

1. Ustawa Prawo Budowlane  z 7 lipca 1994 rok art.15 ust.1,2,3, Dz.U. nr 89, poz.414 
z póżn.zmianami  z dnia 25.08.1994 rok.

2. Ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego art.104 par.1 ,par.2  z 14 czerwca 
1960 roku Dz.U.z 1960 roku Nr 9 poz.26 z póżn.zmianami 

3. Decyzji o nadaniu tytułu: Rzeczoznawcy Budowlanego w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej obejmującej projektowanie i wykonawstwo w zakresie konstrukcji 
ustrojów budowlanych,robót wykończeniowych i ogólnobudowlanych

4. Ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego art.104 par.1 ,par.2  z 14 czerwca 
1960 roku Dz.U.z 1960 roku Nr 9 poz.26 z póżn.zmianami 

5. Decyzja  Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie  o wpisie do 
Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych:w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej obejmującej projektowanie i wykonawstwo w zakresie konstrukcji 
ustrojów budowlanych,robót wykończeniowych i ogólnobudowlanych.

6. Uprawnienia budowlane.
7. Wpis na listę członka regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa.
8. inne umiejętności ,wiedza z zakresu analizy inwestycji budowlanych.
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4. Metodologia wykonywania ekspertyz budowlanych.

Metodologia jest to system jasno określonych reguł i procesów do których odwołują 
się badania będące podstawą ewaluacji wiedzy. System ten nie jest niezmienny ani 
niezawodny, jest ciągle doskonalony. Dotyczy ogółu czynności w obrębie opinii sądowej 
czy ekspertyzy budowlanej .
Metodologię możemy rozumieć w aspekcie pragmatycznym, jako naukę 
o metodach działalności naukowej i stosowanych w nauce procedurach 
badawczych, jako naukę o elementach i strukturze systemów naukowych oraz 
czynności i rezultaty we wszystkich dziedzinach, zajmującą się relacjonowaniem; 
dostosowaniem do odrębności poszczególnych nauk i ich specyfiki. 
 
W każdej ekspertyzie, opinii sądowej należy przyjąć określoną strategię badawczą jako 
czynności dotyczące wyboru przedmiotu i koncepcji badań z punktu widzenia rozwiązania 
problemu, w odniesieniu do procesu badawczego, ciągu działań dotyczący efektywnego 
formułowania i rozwiązywania problemów, ich skuteczności umiejętności podejmowania 
decyzji w opraciu o plan badawczy ,sposób organizacji badań, wielowarstwowość 
i cykliczność.

Metodologia jest to nauka o metodach badań naukowych, ich 
skuteczności i wartości poznawczej.

W metodologii nauk ścisłych współcześnie dominuje podejście bazujące na wykorzystaniu 
metod statystycznych bądź matematycznych do opisu różnych zjawisk będących pod 
obserwacją badacza. W celu uzyskania danych do obliczeń wykorzystuje się precyzyjnie 
opisaną w metodologiach szczegółowych nauk gamę działań w tym diagnostykę 
budowlaną .Wiele nauk posiada własne metodologie lub korzysta z dorobku innych 
zapożyczając ich metodologie.
W naukach technicznych często dokonuje się pomiaru za pomocą mierników 
z zachowaniem właściwych warunków otoczenia a uzyskane tak wyniki mogą być zbierane 
i porównywane z wynikami uzyskanymi przez innych badaczy przy zachowaniu tych 
samych zmiennych lub nieznacznej ich modyfikacji. Do opracowania stosuje się tu często 
opis matematyczny. Formułowanie hipotez z wykorzystaniem metod naukowych w celu 
ich weryfikacji i potwierdzenia, jest podstawowym schematem realizacji badań również 
w zakresie budownictwa.
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Nauka ścisła w tym nauka o budowaniu, konstrukcjach budowlanych to nauka, w której 
ściśle i dokładnie opisuje oraz modeluje zjawiska, a także weryfikuje się hipotezy 
za pomocą doświadczeń i dowodów matematycznych. Do uzyskania danych niezbędnym 
jest stosowanie diagnostyki technicznej. Do opracowywania danych doświadczalnych 
stosowana jest między innymi statystyka, statyka,dynamika i wytrzymałość materiałów.
Znaczenie słowa hipoteza z greckiego hypóthesis czyli przypuszczenie to osąd, który 
podlega weryfikacji lub falsyfikacji. Zdanie, które stwierdza spodziewaną relację między 
jakimiś zjawiskami, propozycja twierdzenia naukowego, które zakłada możliwą lub 
oczekiwaną w danym kontekście sytuacyjnym naturę związku.

Stawianie i testowanie hipotez to jeden z podstawowych procesów twórczego 
myślenia oraz fundamentalny element procesu tworzenia nauki.

Testowanie ,weryfikacja lub falsyfikacja hipotezy polega na wykonaniu doświadczeń 
sprawdzających efekty przewidywane przez tę hipotezę. Weryfikacja lub falsyfikacja nie 
jest jednoznacznie możliwa dla zjawisk:

•	 w przypadku braku odzwierciedlenia przewidywania w mierzalnym parametrze 
zjawiska;

•	 testowanie ,weryfikacja lub falsyfikacja, hipotez empirycznych, sformułowanych 
jako zdanie ogólne nie jest jednoznacznie możliwa (wynika to z istoty dowodu 
indukcyjnego,

Znaczenie słowa definicje jest zróżnicowane w zależności od obszaru badań i tak według:

• Tadeusza Kotarbińskiego to „...takie przypuszczenie dotyczące zachodzenia  
 pewnych zjawisk lub zależności, które pozwala wyjaśnić jakiś niewytłumaczalny  
 dotąd problem”
• Kazimierza Ajdukiewicza to „...nieprzyjęta jeszcze racja wyjaśnienia jakiegoś  
 aktu, którą podajemy procedurze sprawdzania”
• wg Józefa Pietera to „...naukowe przypuszczenie co do istnienia lub   
 nieobecności danego faktu w określonym miejscu i czasie”.

W ekspertyzach i opiniach należy stosować metody naukowe ,nauka ang. science 

na celu obiektywne poznanie rzeczywistości poprzez wykrywanie istniejących relacji 
między zjawiskami, działaniami, uszkodzeniami, nieprawidłowościami , przedmiotami , 
obiektami, osobami jako pewne systemy ludzkiej działalności zmierzające do określonych 
celów. Termin nauka jest rozumiany również jako działalność specjalistów, ,ekspertów, 
rzeczoznawców jako pewien rodzaj procesu badawczego lub jako intelektualny produkt 
takiej działalności. specyficznym celem nauki jest organizacja i klasyfikacja wiedzy 
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w oparciu o odwoływanie się do autorytetów, ustalonych zasad, opracowań, badań 
i ustaleń w podobnych sferach działalności eksperckiej.

Nieustanny proces zdobywania wiedzy w oparciu o osiągnięcia nauki w danej dzidzinie 
można przedstawić w postaci następujących elementów :

fakty , teoria , przewidywanie ,fakty.

Albert Einstein uważał, że fakty są punktem wyjścia każdej nauki ale i punktem 
docelowym.
Podstawowe elementy ,które powinna zawierać każda ekspertyza techniczna nawet 
w ograniczonym zakresie to:

• opis- przemiot badania
• wyjaśnienie –mechanizmów
• prognostyka-co w przyszłości ?
• utylitaryzm-jakie podjąć działania ?
• poznawcza – wyjaśnienie zmian. 

Ekspertyzy z dziedziny budownictwa określają przedmiot badań, zakres badań, zadania 
badawcze, własny język i terminologię, własne metody, Ogólne założenia przyjmowane 
przy wykonywaniu specjalistycznych opracowań technicznych przyjmują uniwersalne 
założenia ,że natura jest poznawalna, uporządkowana, zjawiska natury mają poznawalne 
przyczyny, w nauce wszystko trzeba dowieść, wiedza może być osiągana z przesłanek 
jak i nabywanego doświadczenia, Nauki techniczne w tym budownictwo należą do nauk 
stosowanych o charakterze praktycznym, ze względu na przedmiot badań do nauk 
realnych, zaś ze względu na metody empirycznych.
 
System powstawania wiedzy, zasad wiedzy technicznej w budownictwie to elementy 
empiryczne, poznawcze i badawcze.Wychodząc od teorii empirycznej , wchodzimy w 
procesu badawczego, stawiamy hipotezy ,określamy metody pomiarowe i analityczne 
,formułujemy plany badawcze ,wykonujemy pomiary.

W opracowaniach stosujemy zasady naukowego poznania czyli:

• postępowanie badawcze,
• język, twierdzenia,
• twórczy charakter,
• wewnętrzna niesprzeczność,
• krytycyzm i racjonalizm
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Efektem takiego postępowania są ustalenia naukowe ,wnioski 
tworzone przez osobę posiadającą predyspozycje ,rozległą wiedzę 
o przedmiocie badań, śmiałość, niekonwencjonalność myślenia, 

ostrożność, krytycyzm, ścisłość, precyzję, wszechstronność 
i obiektywność 

Celem poznania naukowego jest zdobycie maksymalnej wiedzy ścisłej, pewnej, 
prostej, kompletnej informacji. prowadzi ono do wyższych form funkcjonowania wiedzy, 
w postaci prawidłowości i praw nauki i teorii.[2],[9].

Opracowania eksperckie winny charakteryzować następujące elementy: 

• dążenie do uzyskania przyczynowo skutkowych zależności podlegających   
 równocześnie kontroli,
• ujawnienie systematycznych związków między zadaniami zawierającymi  
 inf. Wiedzy zdroworozsądkowej,
• określenie granic błędów lub dopuszczalnych odchyleń między faktami   
 przewidywanymi a teoretycznymi,
• większa łatwość obalania twierdzeń wiedzy naukowej niż przekonań wiedzy  
 zdroworozsądkowej,
• większy znacznie stopień abstrakcji twierdzeń i precyzji ich formułowania,  
 dotyczący zarówno wyjaśnień faktów szczegółowych, jak też uogólnień   
 właściwych nauce, niż to ma miejsce w przypadku wiedzy zdroworozsądkowej,
• formułowanie wniosków na podstawie metod badań naukowych.

 
W postępowaniach eksperckich ,analizie dokumentów często spotykamy się z tak zwaną 
wiedzą zdroworozsądkową ,do której ekspert musi się odnieść stosując metody naukowe, 
a charakteryzują ją:

• znaczna nieokreśloność, przejawiająca się: nieostrością terminów, brakiem  
 precyzji w charakteryzowaniu różnic między przedmiotami oznaczonymi przez  
 terminy wiedzy zdroworozsądkowej.
• sądy i poglądy wiedzy zdroworozsądkowej nie wyjaśniaja zazwyczaj problemów
• brak kontroli poglądów wiedzy zdroworozsądkowej metodami stosowanymi  
 do kontroli twierdzeń 

Proces badawczy to określony sposób zdobywania wiedzy, który może być rozpatrywany 
w kilku wymiarach. Podstawowym wymiarem klasyfikacji podejść badawczych jest 
wymiar typu oraz modelu badań . Drugim wymiarem klasyfikacji procesu badawczego 
są metody, techniki i narzędzia badawcze.
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Proces badawczy można podzielić na następujące fazy i elementy: 

1. identyfikacja problemu, 
2. identyfikacja problemów, 
3. warianty rozwiązania problemu, 
4. weryfikacja i sprawdzanie, 
5. powrót do faz poprzednich, wnioski ostateczne
 
W ekspertyzach, opiniach sądowych należy dokonać we wstępnym etapie identyfikacji 
problemów oraz hierarchizacji w obrębie zespołu czynników, ustalenia zależności określającej 
wpływ czynników głównych na wielkość badania, pełnego przedstawienia zależności 
empirycznej badanego czynnika od wszystkich czynników dla niego istotnych.[2],[5],[6]. 

Należy zastosować również odpowiednie techniki badawcze, diagnostykę z użyciem 
narzędzi i urządzeń badawczych oraz określenie metodologii badań ,procedur badawczych 
w oparciu o zespół dyrektyw dotyczących posługiwania się narzędziami badawczymi, 
określić szczegółowo sposoby organizacji badań.

Przyjmując prakseologiczny punkt widzenia proces badawczy należy rozumieć jako 
system powstawania wiedzy, który można przedstawić w postaci następujących etapów: 

1. projektowania problemu badawczego dotyczy określenia: tematu i celów pracy; 
typu badań; matematycznych modeli rozwiązań problemów badawczych, metod 
zbierania i analizy danych; sposobu doboru obiektów do badań i wyznaczania 
niezbędnej ich liczby 

2. rozwiązania problemu badawczego dotyczy: zaprojektowania planów badawczych, 
określenia struktury i charakteru zmiennych i ich wskaźników, podania algorytmów 
pomiarowych i analitycznych, wykonania pomiarów, 

3. generalizacji (uogólnianie, wnioskowanie): opracowanie analityczne wyników 
pomiaru, analiza statystyczna i weryfikacja wyników badań, analiza merytoryczna 
i logiczna wyników badań, formułowanie wniosków, aplikacje 

4. weryfikacja ustaleń i wejście w kolejny cykl badań. 
 

W diagnostyce budowlanej należy wyróżnić etap projektowania problemu badawczego:
 
1. określenie tematu pracy 

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



56

• uświadomienie sobie co znamy, a co znane nie jest, czyli poznanie badań   
 dotyczących interesujących nas problemów
• zapoznanie się z treścią oraz implikacjami teorii naukowej, tłumiące   
 mechanizmy danego problemu,
• określenie rangi i znaczenia danej problematyki, a szczególności tych aspektów,  
 które zdają się być istotne dla poznania danego zjawiska lub procesu.
• określenie głównych zależności, które nas w badaniach interesują,
• określenie spodziewanych efektów badań (z rozbiciem na rezultaty teoretyczne,  
 praktyczne i aplikacyjne

Identyfikacja celu:
 
1.Cel ogólny badań-dążenie do wzbogacenia wiedzy o osobach rzeczach lub zjawiskach 
będących przedmiotem badań 

2.Cel szczegółowy - dotyczą najczęściej odpowiedzi na pytania badawcze 

3.Cele aplikacyjne-praktyczne, każda praca powinna wnieść coś nowego do praktyki. 

Na etapie projektowania problemu badawczego ważnym jest dokonanie jego eksplikacji 
uszczegółowienie problematyki i operacjonalizacji wyrażanie pojęć i terminów 
w kategoriach operacyjnych. 

Problem badawczy to rodzaj zadania, którego podmiot nie może rozwiązać za pomocą 
posiadanego zasobu wiedzy. Jego rozwiązanie jest możliwe dzięki czynności 
myślenia produktywnego, które prowadzi do wzbogacenia wiedzy przedmiotu. 
Problem badawczy to tyle, co pewne pytanie lub zespół pytań, na które odpowiedzi 
ma dostarczyć badanie.[2],[6].

W sformułowaniu problemu badawczego wyróżniamy następujące terminy:
 
a/ sytuacja problemowa -świadomość braku kompletnej wiedzy, stan niepokoju, 
b/ problem -logiczne ujęcie przeżywanej niewiedzy 
c/ pytanie problemowe -gramatyczna konstrukcja wyrażająca sytuację problemową 
i będąca zarazem językowym odpowiednikiem problemu. 

Procedurę stawiania pytań i formułowania problemu możemy przedstawić 
w następującej kolejności: 

a/sformułowanie problemu w postaci pytania badawczego oraz ustalenie znaczenia 
wszystkich użytych pojęć, 
b/analiza problemu i ustalenie, co jest dane w pytaniu i jaki jest tego zakres, co jest 
niewiadomą pytania i w jakiej kategorii się ona zawiera, 
c/ustalenie, czy mamy doczynienia z problemem prostym, czy złożonym, 
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d/jeżeli problem jest sformułowany w postaci pytania dopełnienia, podejmujemy próbę 
dychotomizacji, czyli sprowadzenia go do pytań rozstrzygnięcia. 

Rodzaje badań:

• podstawowe ,poznawcze mają na celu wzbogacenie wiedzy danej dyscypliny  
 naukowej poprzez formułowanie ogólnych praw naukowych.
• stosowane ,empiryczne, realizowane są dla umożliwienia  
 sformułowania wniosków, które mogą być aplikowane do praktyki w celu  
 poprawy efektywności jej działania. Wśród nich wyróżniamy prace: opisowe,  
 wyjaśniające, odtwórcze i weryfikacyjne.
• jakościowe, ilościowe – można je postrzegać i opisywać na poziomie   
 koordynacji badawczych czynności, stanowiących swoiste schematy badawcze:  
 eksperyment; badanie porównawcze; badanie przeglądowe; studium przypadku;
• diagnostyczne , dotyczą stwierdzeń, które orzekają o istniejącym stanie   
 faktycznym zjawiska lub analizowanego procesu.
• predyktywne chodzi w nich o sformułowanie prognozy rozwoju danego   
 obiektu a tym samym jego przydatności w szkoleniu na danym etapie procesu  
 treningowego. 

Ze względu na kryterium czasu trwania dzielimy badania na: 

• przekrojowe ,transwersalne, opierają się najczęściej na pomiarach   
 jednorazowych,
• ciągłe opierają się na wielokrotnych badaniach tej samej próby, dokonywanych  
 długo
• półciągłe wielokrotnie powtarzane na tych samych obiektach przez pewien  
 czas, krótszy jednak od nas interesującego 

Inny podział na: synchroniczne i asynchroniczne polegają na jednokrotnym lub 
wielokrotnym dokonywaniu pomiaru danego zjawiska .
 
Metoda badania to powtarzalny sposób postępowania albo rozwiązywania pewnego 
zagadnienia; dochodzenie do stwierdzeń drogą dedukcji lub poprzez wnioskowanie 
indukcyjne; zespół teoretycznie uzasadnionych zabiegów koncepcyjnych i instrumentów 
obejmujących całość postępowania badacz, zmierzająca do rozwiązywania określonego 
problemu, jej ważną cecha jest celowość, gdyż powinna umożliwić osiągnięcie 
zamierzonego efektu. Obserwacja to najwszechstronniejsza a zarazem najtrudniejsza 
metoda, zamierzone, planowane i systematyczne postrzeganie oraz gromadzenie 
i analizowanie faktów i zdarzeń. Charakteryzuje ją brak czynnej ingerencji badacza 
w analizowany proces, opis danej rzeczywistości ,klasyfikacja (pomiar) i rejestrowanie 
jednostkowych faktów, czynności to samodzielna metoda, ale również technika 
badawcza lub metoda uzupełniająca, obserwacje oprócz tego charakteryzuje: 
planowość, premedytacja, celowość, aktywność, systematyczność; rodzaje obserwacji 
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Rzeczoznawca budowlany-biegły sądowy po wykonaniu kompleksowych badań, analizie 
dokumentacji technicznej i innych dokumentów ,zapoznaniu się z aktami sądowymi 
winien całościowo spojrzeć na zebrany materiał i dokonać jego ponownej oceny. Opinia 
powinna być logiczna, spójna i sprawdzalna . Jednoznaczne ustalenie stanu faktycznego 
gwarantuje, że wątpliwości sądu i stron postępowania będą łatwo weryfikowalne przez 
specjalistów stron postępowania i następnego biegłego.

Właściwe zidentyfikowanie głównego problemu technicznego z 
,szczegółowe uzasadnienie prawne tych problemów zakresu Prawa budowlanego 
i innych aktów wykonawczych , wynika z ustalonego stanu faktycznego., który z składa 
się z wielu bardziej szczegółowych problemów prawnych. Identyfikacja i wskazanie 
szczegółowych ,cząstkowych ,czasem pobocznych ,ale wpływających na całokształt 
właściwych problemów prawnych jest kolejną umiejętnością, którą należy opanować. 
Złożoność zagadnień budowlanych może spowodować ,że na pewnym etapie ustaleń 
biegły w swoich wnioskach musi stwierdzić konieczność uzupełnienia opinii przez 
biegłego innej specjalności.

Działalność rzeczoznawcy budowlanego spełnienia wszelkich wymagań 
merytorycznych oraz odpowiedniej szerokiej wiedzy w zakresie :

1. Znajomości metodologii ekspertyz budowlanych,

2. Identyfikacji problemów technicznych z zakresu budownictwa,

3. Umiejętności oceny dokumentacji technicznej , wyników opinii, ekspertyz,badań 
diagnostycznych ,

4. Znajomości statusu rzeczoznawcy budowlanego,

5. Wiedzy teoretycznej ,doświadczenia zawodowego z dziedziny budownictwa ,

6. Znajomości prawa budowlanego i związanych z nim aktów wykonawczych, 
[7],[8],[9].
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5. Bezpieczeństwo konstrukcji.

Podstawową przesłanką do analizy zjawisk budowlanych przez ekspertów,biegłych 
sądowych jest przesłanka bezpieczeństwa budynku i konstrukcji .Wszelkie działania 
w zakresie projektowania,budowy,utrzymania ,rozbiórek obiektów muszą podlegać ocenie 
przez pryzmat bezpieczeństwa .Stanowi to podstawowy element opinii sądowej,czyli 
odpowiedzi na pytanie czy działania strony postepowania w jakikolwiek sposób 
naruszyła,wpłynęła na poziom bezpieczeństwa budynku i użytkowników ? Na każdym 
etapie przygotowania inwestycji, projektowania ,budowy i użytkowania budynków 
i obiektów budowlanych jkoniecznym jest zapewnienie bezpieczeństwa i ocena czy te 
warunki zostały zachwone .

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane(Dz. U. Nr 89, poz. 
414, objęte tekstem jednolitym Dz. U. 2010 nr 243, poz. 1623 
z dniem 12 listopada 2010 r. z późniejszymi zmianami)

„Art. 5.1. Obiekt budowlany wraz ze związanymi 
z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę 
przewidywany okres użytkowania, projektować i budować 
w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 
zapewniając:

1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących:

a) bezpieczeństwa konstrukcji,

b) bezpieczeństwa pożarowego,

c) bezpieczeństwa użytkowania, „(…)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – wraz 
ze zmianami w dziale V określone jest ,że budynki i urządzenia z nimi związane 
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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 nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja budynku powinna spełniać warunki zapewniające nieprzekroczenie stanów 
granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym 
z jego elementów i w całej konstrukcji i to podlega badaniu eksperta w pierwszej 
kolejności.Trwalość,niezawodnośc i bezpieczeństwo to elementy podstawowe brane pod 
uwagę przy każdej opinii.[6],[9].

Stany graniczne nośności uważa się za przekroczone, jeżeli konstrukcja powoduje 
zagrożenie bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w budynku oraz w jego pobliżu, a także 
zniszczenie wyposażenia lub przechowywanego mienia.Stany graniczne przydatności 
do użytkowania uważa się za przekroczone, jeżeli wymagania użytkowe dotyczące 
konstrukcji nie są dotrzymywane. Oznacza to, że w konstrukcji budynku nie mogą 

 
1) lokalne uszkodzenia, w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać 
na przydatność użytkową, trwałość i wygląd konstrukcji, jej części, a także przyległych 
do niej niekonstrukcyjnych części budynku, 

2) odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i jej 
przydatność użytkową, włączając w to również funkcjonowanie maszyn i urządzeń, oraz 
uszkodzenia części niekonstrukcyjnych budynku i elementów wykończenia, 

3) drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia budynku, jego 
wyposażenia oraz przechowywanych przedmiotów, 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. 
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projektowanych na terenach podlegających wpływom eksploatacji górniczej, wymaganie 
określone w ust. 4 nie dotyczy tych odkształceń, uszkodzeń oraz drgań konstrukcji, 
które wynikają z oddziaływań powodowanych eksploatacją górniczą.[9]. 

Budynki użyteczności publicznej z pomieszczeniami przeznaczonymi do przebywania 
znacznej liczby osób, takie jak: hale widowiskowe, sportowe, wystawowe, targowe, 
handlowe, dworcowe powinny być wyposażone, w zależności od potrzeb, w urządzenia 
do stałej kontroli parametrów istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji, takich jak: 
przemieszczenia, odkształcenia i naprężenia w konstrukcji.

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 
rozumie się wymuszone przemieszczenia i odkształcenia oraz drgania podłoża.

W przypadku rozbudowy,nadbudowy i przebudowy projekt i budowa powinna być 
poprzedzona ekspertyzą techniczną stanu obiektu istniejącego, stwierdzającego jego 
stan bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania, uwzględniającą oddziaływania 
wywołane wzniesieniem nowego budynku.Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz 
zmiana przeznaczenia budynku powinny być poprzedzone ekspertyzą techniczną stanu 
konstrukcji i elementów budynku, z uwzględnieniem stanu podłoża gruntowego.
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6. Obszary, procesy i obiekty budowlane będące 
przedmiotem ekspertz budowlanych.

Zakres działania rzeczoznawcy budowlanego stanowi cały obszar budownictwa 
i wszelkich związanych z nim dyscyplin w tym procesy budowlane i związanie z nimi 
budynki i obiekty budowlane.

Rzeczoznawca budowlany zajmuje się tą dziedziną działalności człowieka związaną 
ze wznoszeniem obiektów budowlanych, oraz podległej dziedzinie nauki jaką jest 
inżynieria lądowa, zagadnieniami wiedzy praktycznej, techniki stosowanej przy 
budowaniu, wznoszeniem nowych obiektów budowlanych, utrzymaniem i remontami, 
przebudową, odbudową, modernizacją i konserwacją obiektów już istniejących w zakresie 
budownictwa wodnego i budownictwa lądowego.W przypadkach koniecznych 
budownictwo zajmuje się także rozbiórką obiektów, które nie spełniają wymagań 
technicznych, bezpieczeństwem, technologią i to również stanowi obszar działań 
rzeczoznawcy budowlanego.

Obszarem działania rzeczoznawcy z zakresu budownictwa jest inżynieria lądowa ,nauka 
kształtującą naturalną przestrzeń, projektowanie, wznoszenie oraz utrzymanie wszelkich 
obiektów budowlanych, a w szczególności takich jak mosty, drogi, kanały, zapory oraz 
budynki.

Wiedza, która zawiera się w pojęciu inżynierii lądowej tradycyjnie jest powiązana z wieloma 
specjalnościami inżynierskimi takimi jak inżynieria środowiska, geotechnika, mechanika 
konstrukcji, inżynieria transportowa, hydrologia, inżynieria materiałowa, budownictwo 
wodne, geodezja, oraz inżynieria produkcji budowlanej i zarządzania. Inżynieria 
lądowa znajduje zastosowanie na wszystkich poziomach życia: w sektorze publicznym 
od najmniejszych gmin aż do zakresu ogólnokrajowego, a w sektorze prywatnym 
od pojedynczych właścicieli mieszkań do międzynarodowych firm budowlanych.

Należy wymienić kilka podstawowych elementów będących obszarami działania 
rzeczoznawcy z zakresu budownictwa:

• procesy inwestycyjne i procedury administracyjne w budownictwie
• odpowiedzialność prawna w budownictwie
• technologia robót budowlanych ,wykończeniowych i konstrukcyjnych,   
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 ziemnych
• budownictwo miejskie
• konstrukcje budowlane i inżynieryjnych-realizacja i projektowanie, konstrukcje  
 drewniane,
• żelbetowe i stalowe,
• budowa ,diagnostyka budynków, obiektów budowlanych i inżynieryjnych,  
 dróg,
• utrzymanie, remonty, wzmacnianie, kontrola techniczna obiektów   
 budowlanych,
• wykonywania ekspertyz, opinii technicznych, ocen budowlanych
• w zakresie stanu technicznego budynków ,obiektów budowlanych   
 i inżynieryjnych,
• wadliwie wykonanych robót budowlanych,
• oceny projektów architektoniczno-budowlanych,
• podziały budynków,
•  aspekcie Kodeksu Karnego  
 i Prawa Budowlanego ,
• określenia kosztów, wycen, robót budowlanych, odszkodowań,
• budynki na terenach górniczych .

Ekspert to specjalista w danej dziedzinie, osoba o teoretycznej i praktycznej 
znajomości danego tematu, posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe 
w zakresie rzeczoznawstwa budowlanego , wiedzę, doświadczenie i stosowne 
uprawnienia .Pojęcie ekspertyza jest dość szero kie obejmuje ono wszelkiego 
rodzaju opinie dotyczące zarówno projektów konstrukcji, jak i obiektów 
istniejących oraz :

• przygotowania inwestycji

• projektowania

• warunków posadowienia

• konstrukcji obiektu

• elementy wykończeniowe,materiały budowlane

• diagnostyka obiektu w zakresie konstrukcji żelbetowej,stalowej,drewnianej

• utrzymanie obiektu,kontrole okresowe

• awarie,uszkodzenia  i katastrofy budowlane

Opiniowanie  procesów przygotowania inwestycji projektów oparte jest na tych 
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samych zasadach co realizaja i wykonywanie obiektów , należy więc traktować je jako 
odmianę działalności projektowej,wymagającej  szerokiej wiedzy z zakresu inwestycji 
budowlanych oraz umiejętności wnikliwej kontroli, sprawdzenia w zakresie problematyki 
projektowania i koordynacji branżowej.[5],[6].

Opracowywanie ekspertyz dotyczących problematyki konstrukcyjnej istniejących 
obiektów budowlanych oparte jest na innym trybie i innych przesłankach wnioskowa-
nia. Tego rodzaju działalność jest więc specjalnością inżynierską, wymagającą odrębnego 
przygotowania i odrębnej praktyki.W odróżnieniu od działalności projektowej, 
kształtującej i ana lizującej spodziewany stan konstrukcji, ekspertyzy konstrukcyj ne w 
przyjętym tu znaczeniu określają, analizują i interpretują rzeczywisty stan konstrukcji. 

Czynności te mają umożliwić sfor mułowanie wniosków stanowiących odpowiedź na 
postawione rzeczoznawcy  pytania. 

Podział  ekspertz ze względu na cel jakiemu mają  służyć:

1.ekspertyzy dotyczące wznoszonych obiektów budowlanych, a wśród nich dotyczące 
przyczyn awarii i katastrof budowlanych,

2.przyczyn i wpływu na dalszy tok robót nieprzewidzianych w projekcie stanów 
faktycznych, wpływających na parametry wytrzymałościowe konstrukcji,

3.możliwości adaptacji wznoszonego obiektu do zmienionych w trakcie budowy 
wymagań eksploatacyjnych,

4.ekspertyzy dotyczące eksploatowanych obiektów budowla nych, a wśród nich mające 
na celu określenie warunków bezpiecznej eksploa tacji obiektu istniejącego,dotyczące 
możliwości i warunków dalszej eksploatacji obiektu w świetle zebranych w trakcie 
użytkowania doświad czeń i zaobserwowanych zjawisk wytrzymałościowych,,dotyczące 
możliwości adaptacji istniejących obiektów do no wych wymagań eksploatacyjnych.[2]

Na ogół jednak, niezależnie od grupy, do której można zali czyć opracowywane orzeczenie, 
składa się ono z czterech pod stawowych części:

1. określenia faktycznego stanu konstrukcji, a więc jej wy miarów, właściwości   
 zastosowanych materiałów, występujących działań na konstrukcję oraz stanu  
 zachowania konstrukcji: od kształceń, zarysowań ii innych uszkodzeń.

2. określenia przyczyn występujących zjawisk,

3. wytrzymałościowej analizy konstrukcji w stanie pracy, któ rego dotyczy  
 ekspertyza, a więc np. w momencie awarii, pod wpływem rzeczywistych działań  
 występujących w trakcie wznoszenia budowli czy też eksploatacji lub pod wpływem  
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 działań spodziewanych,

4. określenia wniosków dotyczących bezpiecznego wznoszenia lub użytkowania  
 obiektu, najczęściej z określeniem sposobu usu nięcia uszkodzeń, wzmocnienia  
 konstrukcji ,przebudowy,dobudowy.

Trzeba jednak z góry zauważyć, że umiejętności opraco wywania opinii technicznych 
nie można nauczyć się z podręcz nika.Wbrew pozorom, już jednoznaczne i kompletne 
określenie stanu istniejącego jest najczęściej niemożliwe, rzadko kiedy przyczyną 
uszkodzeń jest tylko jedno zjawisko, stopień zaś przy bliżenia rzeczywistości schematem 
będącym podstawą obliczeń statycznych może być najczęściej przedmiotem dyskusji, 
nie mó wiąc już o przypadkach, gdy obserwowane zjawisko w ogóle nie daje się ująć 
obliczeniowo.[1],[2].

Wszystko to powoduje, że istotnym elementem przewodu lo gicznego, prowadzącego 
do sformułowania wniosków, bywają czę sto doświadczenia wynikające z zachowania się 
innych podob nych obiektów czy elementów konstrukcyjnych, znajomość za chowania 
się materiałów w konstrukcji, doświadczenia eksperta dotyczące współmierności 
przyczyn i skutków, umiejętność po znania rzeczywistego rozkładu sił w konstrukcji 
i inne podobne, niekiedy zaś wręcz intuicyjne umiejętności, których nabycie wy maga 
odpowiedniej wiedzy, doświadczenia oraz wyspecjalizowa nia w rozwiązywaniu pewnego 
typu zagadnień.

Poza umiejętnościami technicznymi, istotną rolę przy opraco wywaniu orzeczeń 
odgrywają pewne cechy i zdolności psychiczne eksperta. Do najważniejszych zaliczyć 
należy omówiony we wstepie krytycyzm, obiektywizm, umijętność wielokrotnego 
sprawdzania własnych wniosków, decyzyjność,
i bezstronność .[2]

Podczas  zbierania mate riałów dotyczących faktycznego stanu budynku, obiektu 
,konstrukcji,elementów wykończeniowych  a w szcze gólności zachowania się 
konstrukcji w czasie, którą najczęściej określić można  na podstawie dokumentacji  
technicznej,inwentaryzacji,badań,analiz ,przesłuchań osób związanych z danym 
zdarzeniem  wreszcie interpretacji wszelkich elementów, wyników,ustaleń , konieczna 
jest weryfikacja,sprawdzenie pod katem ich zgodności z rzeczywistym mechanizmem i 
przyczynami uszkodzeń budynków,budowli i obiektów.

Podczas procesu badawczego konieczne jest zachowanie maksymalnego obiektywizmu 
usuwającego niebezpieczeństwo zasugero wania się pewnymi zjawiskami, a w rezultacie 
przecenienia jed nych a niedocenienia innych czynników wpływających na ana lizowane 
zjawiska. Niebezpieczeństwo takie wynika również z sa mego toku opracowywania 
ekspertyzy. Na ogół już ze wstępne go zapoznania się z problemem wynikają pewne 

albo obalone; wstępne wnioski są zresztą niezbęd ne również dla prawidłowego określenia 
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zakresu niezbędnych do kumentów, kierunków analizy itp. Posiadać jednak trzeba umie-
jętność odejścia od pierwotnych poglądów, jeśli dalsze prace ich nie potwierdzają.

Wnioski ekspertyzy są wynikiem rozumowania, które musi być logiczne, a także ja-
sno i dostatecznie obszernie sformułowane w tekście orzeczenia. Ostatnim etapem 
pracy nad ekspertyzą powinno być zawsze kry tyczne przeanalizowanie zawartego w 
niej wnioskowania, stwier dzenie czy jest ono pełne, a więc czy uwzględnia wszelkie 
stwier dzone zjawiska, a ponadto czy nie zawiera przeskoków myślo wych, twierdzeń 
niedostatecznie uzasadnionych, a także czy nie ma błędów, niejasności i sprzeczności w 
tekście.[2[

Posta wowym celem  ekspertyzy, analizy jest jednoznaczna odpowiedź na posta wione 
ekspertowi pytania. Odpowiedź taka, nawet przy najskru pulatniejszym zebraniu danych 
i ich przeanalizowaniu, związana jest najczęściej z podjęciem pewnego ryzyka. Wielkość 
tego ry zyka zależna jest z jednej strony od stopnia dokładności z jaką możliwe było 
określenie i przeanalizowanie stanu faktycznego, z drugiej zaś,od skutków związanych 
z niespełnianiem się przewidywań zawartych w ekspertyzie. Rozważenie tych czyn-
ników daje pogląd na wielkość ryzyka, ale go nigdy nie usuwa całkowicie. Trudno 
również najczęściej podać kryteria ryzyka dopuszczalnego, przekroczenie którego trzeba 
by uznać za lekko myślność. W praktyce zresztą nadmiernie ryzykowne ekspertyzy 
wynikają przeważnie ze złego rozpoznania zagadnienia, względ nie możliwych skutków 
wynikających z wniosków orzeczenia, a więc z niedostatecznego fachowego poziomu 
opracowania. Czę ste są natomiast ekspertyzy, których autor stara się, przez od powiednie 
sformułowania tekstu oraz ograniczanie wniosków, odsunąć od siebie konieczność 
podjęcia decyzji i związanego z nią ryzyka. Ekspertyzy takie, nawet przy dużym 
nakładzie pracy i wysokim poziomie analiz teoretycznych, stają się nie przydatne, gdyż 
nie odpowiadają celowi, któremu mają służyć.[2],[3],[4],[6].

W przypadku obiektów nowo wznoszonych, za problematyką techniczną orzeczenia 
stoją zagadnienia odpowiedzialności osób i instytucji uczestniczących w procesie 
inwestycyjnym, zatem , obowiązkiem eksperta, na którego orzeczeniu oparte bywają 
również działania pozatechniczne, jest szczególnie staranne określenie zarówno 
głównych jak i drugorzędnych czyn ników wpływających na analizowane zjawisko, tak 
aby nawet bezwiednie nie podać jednostronnego naświetlenia zagadnienia.

Przed opracowywaniem ekspertyzy na leży uzgodnić z inwestorem, względnie z 
użytkownikiem, zada nia, które ma w przyszłości pełnić obiekt, będący przedmiotem 
orzeczenia.

Zadania te mogą być formułowane w sposób jednoznaczny, jako wymagania, które 
bezwzględnie muszą być spełnione, gdyż warunkują w sposób zasadniczy możliwość 
eksploatacji obiektu, bądź też w sposób alternatywny uzależniający sposób użytkowa-
nia obiektu od zakresu, a tym samym kosztów robót niezbęd nych dla doprowadzenia 
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wówczas podawać dwa lub więcej wariantów rozwiązania problemu wraz z ewen tualnymi 
sugestiami co do wyboru wariantu z punktu widze nia problematyki technicznej. Analiza 
ekonomiczna problemu, która powinna być podstawą podjęcia decyzji nie należy prze-
ważnie do zadań eksperta, obejmować bowiem musi najczęściej problematykę technologii 
użytkowania obiektu, wykraczającą poza zagadnienia budowlane.[2[

Zadania stawiane obiektom budowlanym formułowane powin ny być z uwzględnieniem 
parametru czasu. Ekspert musi wie dzieć, jak długo obiekt ma być użytkowany, szczególnie 
jeśli konstrukcja wykazuje zmiany w czasie.Bywa również i tak, że użytkownik uzależnia 
w pełni od wy ników ekspertyzy sposób użytkowania obiektu  przykładowo war tość 
obciążeń dopuszczalnych w magazynachlub też ekspert musi pomagać w ustalaniu 
poprawnego sposobu eksploatacji obiektu.

Często jednorazowy kontakt ze zleceniodawcą jest niedosta teczny, a zadania muszą 
być uściślane lub zmieniane w trakcie opracowywania opinii.

Założenia dotyczące działających obciążeń wpływają najczę ściej w sposób decydujący na 
wynik ekspertyzy. Prawidłowe więc ich ustalenie jest sprawą najważniejszą.[2]

Z punktu widzenia sposobu ich ustalania, obciążenia podzie lić można na trzy grupy:

1) wynikające w sposób jednoznaczny z kształtu i wymiarów obiektu oraz sposobu  
 jego użytkowania,

2) przyjmowane według norm obciążeń,

3) ustalone przez eksperta.

Określenie obciążeń należących do pierwszej grupy jest czę ścią składową 
inwentaryzacji konstrukcji. Należą tu przede wszystkim ciężary własne elementów 
konstrukcji i wykończenia budynków, a także ciężary urządzeń i wyposażenia budynku, 
które wprawdzie mogły być w projekcie traktowane jako ob ciążenia użytkowe, lecz które 
w rzeczywistości są wyraźnie umiejscowione, mają ściśle określoną wartość i których 
zmiany w trakcie użytkowania nie przewiduje się[2],[3],[4].. 

Istnieje jednak dość duża dziedzina, w której wartość obcią żeń będących punktem 
wyjściowym opinii określana jest przez rzeczoznawcę. Obok działań na konstrukcję nie 
ujętych normami, chodzi tu o obciążenia, które normy zalecają ustalać indywidualnie, 
szczególnie zaś o obciążenia użytkowe w budow nictwie przemysłowym.

Zarysowania elementów budynku stanowią sygnał wskazujący na niewłaściwą pracę 
konstrukcji. One też są najczęściej przy czyną zlecenia opracowania ekspertyzy.

Analiza układu zarysowań konstrukcji, przebiegu i szeroko ści rys oraz ich rozwoju w 
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czasie jest najczęściej podstawowym materiałem do określenia przyczyn niewłaściwej 
pracy konstruk cji i sposobu zabezpieczeń.

Rysa w materiale konstrukcyjnym świadczy o tym, że w kie runku prostopadłym do rysy 
wystąpiły naprężenia rozciągające  o wartości przekraczającej wytrzymałość materiału na 
rozciąga nie w chwili zarysowania. 
                            

Na kształt i położenie rysy wpływają trzy zasadnicze czynni ki: rozkład sił 
wewnętrznych, kształt elementu, a więc rozkład zmienności przekroju pracującego, i 
rozkład zmienności właści wości wytrzymałościowych materiału w konstrukcji. Układ 
rys sygnalizuje więc nie tylko rozkład działań na konstrukcję, lecz również rozkład 
właściwości wytrzymałościowych materiału kon strukcyjnego oraz układ otworów i 
innych osłabień konstrukcji. Fakt ten powoduje, że w konstrukcjach o skomplikowanym 
kształcie i dużej niejednorodności, jak np. ściany murowe z otwo rami, układ zarysowań 
cechować może znaczna nieregularność, i wówczas trudno spodziewać się zgodności 
konkretnego obrazu zarysowań z teoretycznym obrazem trajektorii naprężeń głów nych.
[2],[4].

Powstanie zarysowania zmienia z reguły stan naprężenia w konstrukcji, prowadzi 
do częściowego przynajmniej rozłado wania naprężeń od skurczu i pełzania, 
nierównomiernego osia dania itp. i jednocześnie do odmiennego rozkładu naprężeń 
wy wołanych obciążeniem zewnętrznym, przy czym największe war tości naprężeń 
ściskających w nowym układzie są na ogół więk sze niż w układzie poprzednim, naprężeń 
zaś głównych rozcią gających — mniejsze. Zmianie mogą ulec również wartości i roz kład 
sił zewnętrznych działających na rysujący się element.

Zarysowanie jest zjawiskiem zachodzącym w czasie. Istotną rolę dla określenia 
zjawisk zachodzących w konstrukcji odgrywa ustalenie kiedy zarysowania wystąpiły. 
Na przykład ustalenie, że zarysowania nastąpiły po kilkuletniej eksploatacji obiektu po-
zwala wykluczyć takie przyczyny zarysowań, jak grube błędy projektowe i wykonawcze, 
skurcz, osiadanie gruntów spręży stych itp. Często również moment zarysowania można 
powiązać z konkretnymi zmianami sposobu użytkowania, robotami remon towymi itp.

Określenie kiedy rysy powstały nie jest jednak najczęściej łatwe. Stwierdzenie zarysowań 
jest najczęściej sprawą przypadku i okres czasu, jaki upłynął między ich powstaniem a 
zauważe niem, tylko wyjątkowo można zawęzić poprzez ustalenie np. kie dy remontowano 
ostatni raz pomieszczenie lub, kiedy rysy na pewno nie było. Pewną orientację może 
dać stwierdzenie czy i w jakim stopniu wnętrze rysy jest zanieczyszczone, czy nastą piło 
utlenienie lub skorodowanie wewnętrznej powierzchni rysy (np. powierzchnia rysy w 
tynku nabiera z biegiem czasu często żółtawej barwy). Tą drogą można jednak odróżnić 
jedynie zu pełnie świeże zarysowania, nie sposób natomiast określić, czy rysa istnieje kilka 
miesięcy czy kilka lat. Do podobnych rezul tatów prowadzi również analiza chemiczna 
materiału pobranego z powierzchni rysy.[2],[3],[4],[10].
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Bardzo istotne jest również stwierdzenie czy zarysowania są ustabilizowane, czy 
też nadal narastają. Płyną stąd bowiem wnio ski zarówno co do przyczyn zarysowań 
(najczęściej narastanie zarysowań związane jest z procesami zachodzącymi w gruncie), 
jak i co do możliwości przystąpienia do prac rekonstrukcyjnych, które na ogół mają sens 
dopiero po ustabilizowaniu się ruchów budynku.[2]

Najprostszym sposobem stwierdzenia jak rozwijają się ruchy konstrukcji jest założenie 
plomb na rysy. Najlepsze są zwykle plomby gipsowe, gdyż gips ma dobrą przyczepność 
do materia łów konstrukcyjnych i nie wykazuje skurczu. Na plombie gipso wej dobrze jest 
nanieść cienką kreskę w kierunku prostopadłym do rysy. Można wówczas stwierdzić nie 
tylko rozwarcie się rysy, lecz również ewentualne przemieszczenia równoległe brzegów 
zarysowania. Na plombę należy również nanieść datę jej zało żenia. Zakładanie plomb 
ma jednak jedynie wówczas sens, jeśli jest zapewniona systematyczna ich obserwacja. 
Powinien być więc założony odpowiedni dziennik i w regularnych odstępach zapisywane 
wyniki obserwacji, a także następować powinna wy miana plomb pękniętych na 
plomby nowe.Aktualnie mozna wykorzystać szereg narzędzi pomiarowych do ścisłej 
inwentaryzacji rys w elementach nkonstrukcji.

Bez zapewnienia prawidłowego wykonywania powyższych czynności, zakładanie 
plomb jest najczęściej niecelowe. Pamiętać bowiem trzeba, że najczęściej rysa stanowi 
jednocześnie natu ralną dylatację konstrukcji, zmienia więc ona swTą szerokość wraz ze 
zmienianiem się długości elementów konstrukcji wywo łanym zmianami temperatury. 
Plomby na murach zewnętrznych bardzo często pękają więc w okresie mrozów, co 
oczywiście nie świadczy np. o postępujących ruchach gruntu.[2]

Zauważyć też trzeba, że zalecenie założenia plomb bywa czę sto nadużywane. 
Wprawdzie zabieg sam w sobie nie może być szkodliwy, jednak decyzję o założeniu 
plomb należy uprzedzić ustaleniem jakie zjawiska mają one wykryć. Zakładanie 
plomb „na wszelki wypadek” mija się z celem, gdyż sam fakt, że plom by pękły w wielu 
przypadkach nie dostarcza nowych elemen tów do rozumowania.

Postęp procesu rysowania się budowli może polegać — poza zwiększeniem rozwarcia 
rys, które wykrywa się za pomocą plomb — również na wzroście ich długości.W 
przypadku więc obserwowania zachowania się zarysowań w czasie, należy oznaczyć na 

Widoczność rys zależna jest od rodzaju powierzchni; szczegól nie dobrze widoczne 
są rysy na tynkach, gładkich powierzch niach betonu (szczególnie powierzchniach 
bielonych), natomiast trudno jest często stwierdzić włoskowate zarysowania na po-
wierzchniach murów surowych. Rysy w murach nie zawsze są przy tym ciągłe. Przyjąć 
można, że rysy stają się widoczne, je żeli szerokość ich osiągnie 0,05÷0,1 mm, zależnie 
od rodzaju po wierzchni. Stwierdzenie powstania rys mniejszej szerokości wy maga 
specjalnego przygotowania powierzchni (np. badania pod obciążeniem próbnym). Rysy 
szerokości mniejszej od 0,2 mm, zwane rysami włoskowatymi, nie przepuszczają na ogół 
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Istnieją specjalne mikroskopy prostej kon strukcji przystosowane do dokładnego pomiaru 
szerokości rys, używane zresztą najczęściej do prac badawczych.[2],[10].

Stan zarysowania ustala się zwykle sporządzając odpowiednie rysunki inwentaryzacyjne. 
Zbiorcze zestawienie na rysunkach przebiegu rys stanowi bardzo często ważną 
pomoc do właściwego zinterpretowania charakteru rys i przyczyn zarysowań. Często 
bowiem dopiero na rysunkach takich uwidoczniają się pewne ce chy charakterystyczne 
układu zarysowań, trudne do wykrycia w trakcie oględzin, szczególnie przy bardziej 
skomplikowanych układach konstrukcyjnych, w przypadku dużej liczby pomiesz-
czeń w budynku itp. Na rysunkach takich należy dobraniem gru bości kresek lub 
przez opisanie zaznaczyć przybliżoną szerokość rys. Inwentaryzacja rysunkowa układu 
zarysowań powinna być uzupełniona odpowiednią dokumentacją fotograficzną, dającą 
po gląd na cechy charakterystyczne przebiegu i kształtu zarysowań. Często spotykany 
zwyczaj retuszowania zdjęć w celu lepszego uwidoczniania przebiegu rys nie jest godny 
zalecenia, gdyż w ten sposób zaciera się charakterystyczne cechy zarysowań, a ponadto 
łatwo również o sfałszowanie stanu istniejącego. Lepiej jest zwiększyć widoczność rysy 
na zdjęciu przez pociągnięcie po niej ołówkiem przed wykonaniem zdjęcia. Jeśli jednak 
fotografie stanowić mają dokument, należy wykonać zdjęcie przed i po takim zabiegu.  

Problematyka zarysowań konstrukcji żelbetowych, w szcze gólności zaś wnioskowanie 
z kształtu i układu rys o przyczynach ich powstania, oraz oceny na podstawie rys 
ętopnia zagrożenia konstrukcji jest jedną z nielicznych dziedzin dotyczących orzecz-
nictwa technicznego, na temat których istnieją nowoczesne i ob szerne opracowania w 
literaturze polskiej. [11].

Obiekt budowlany musi być przystosowany do pełnienia okre ślonych funkcji w 
określonym czasie. Jeśli zachowuje się w trak cie eksplotacji w sposób niewłaściwy, to 
możliwe są dwie ewen tualności: albo wykonany został niezgodnie z przeznaczeniem, 
albo był niewłaściwie eksploatowany. Przyczyny niewłaściwego zachowania się 
obidktu mogą być ponadto niezależne do prawi dłowości działań osób wznoszących i 
eksploatujących obiekt. Za chodzi wówczas wypadek tzw. siły wyższej. W rezultacie, 
z punk tu widzenia który można by nazwać historycznym, otrzymuje się następujący 
podział przyczyn niewłaściwej pracy konstrukcji: niewłaściwe wzniesienie,niewłaściwe 
użytkowanie,siła wyższa.
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7. Podstawy diagnostyki budynków i obiektów 
budowlanych.

Kompleksowa diagnostyka budynku, diagnoza, wzmocnienie, remont = 
bezpieczeństwo.

7.1.Wiadomości wstępne.

Termin diagnostyka pochodzi z języka greckiego, gdzie 
„diagnosis” oznacza rozpoznanie, rozróżnianie, osądzanie, 
a „diagnostike techne” oznacza sztukę rozróżniania, rozpoznania, 
osądzania i stawiania diagnozy.

Diagnostyka to szereg czynności zmierzających do oceny bezpieczeństwa 
i niezawodności istniejących konstrukcji budowlanych i przydatności 
do dalszego użytkowania. Pojawienie się uszkodzeń obiektu w postaci rys, 
zarysowań , defektów i uszkodzeń pogarsza estetykę i działa niekorzystnie 
na poczucie bezpieczeństwa użytkowników. Inwentaryzacja uszkodzeń 
pozwala na określenie mechanizmów uszkodzeń i ich zapobieganiu, prowadzi 
do diagnozy czyli oceny stanu technicznego.

Bezpieczeństwo i niezawodność są określone przez przeznaczenie obiektu i miejsce 
,w którym ten obiekt się znajduje. Bezpieczeństwo i niezawodność w teorii stanów 
granicznych oznacza nie przekroczenie stanów granicznych nośności(SGN) i stanów 
granicznych użytkowalności (SGU) w określonych warunkach i zamierzonym czasie 
użytkowania. Ocena niezawodności i bezpieczeństwa istniejących konstrukcji 
wykonywana w sposób odbiegający od zasad podanych w normach, powinna być 
uzasadniona naukowo.[1].
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Diagnostyka budowlana zajmuje się oceną stanu technicznego budynków ,budowli 
i obiektów budowlanych poprzez badanie własności obiektów na etapie ich wznoszenia, 
budowy, i użytkowania. Efektem badania diagnostycznego jest ocena stanu technicznego 
budynku ,która w zależności od jej złożoności może mieć formę opinii bądź ekspertyzy 
technicznej. Diagnostyka techniczna to ocena stanu budynku sporządzona na podstawie 
wizji, przeglądu ,oględzin, pomiarów kontrolnych, dostępnej dokumentacji projektowej 
i technicznej, oceny elementów konstrukcji, elewacji, dachu i innych elementów obiektu. 
O szczegółowości badań diagnostycznych budynku decyduje konkretna sytuacja.

W zależności od zakresu badań diagnostycznych, analiz, obliczeń sprawdzających 
w zakresie statyczno- wytrzymałościowych do czynienia z dwoma pojęciami ekspertyzą 
budowlaną i opinią techniczną. Opinia techniczna jest zwykle wydawana przez fachowca 
na podstawie oględzin obiektu budowlanego i po ewentualnym przestudiowaniu dostępnej 
dokumentacji. Diagnoza w takim opracowaniu jest zwykle stawiana na podstawie 
doświadczenia eksperta, może być opinią niezwykle subiektywną i nie zawsze może być 
jednoznaczna. Jedynie pogłębiona diagnostyka budowlana może w właściwy sposób 
umożliwić postawienie właściwej diagnozy.

Diagnostyka w zakresie ekspertyzy technicznej to ocena stanu obiektu poparta analizami 
dokumentacji technicznej, pogłębionymi, kompleksowymi, badaniami i wyliczeniami 
wytrzymałości jego fundamentów, ścian, stropów, konstrukcji, elewacji, dachu i innych 
elementów, jest opracowaniem zwykle szerszym, w którym oprócz zaangażowania wiedzy 
i doświadczenia eksperta występują elementy obiektywnych badań materiałów, pomiary 
ugięć, przemieszczeń konstrukcji i koniecznych obliczeń. Postawiona diagnoza jest w ten 
sposób uwiarygodniona obiektywnymi badaniami, pomiarami czy obliczeniami, które 
są sprawdzalne, a wnioski są opiniami obiektywnymi, zgodnymi z rzeczywistym stanem 
obiektu.

Jeśli podczas przeglądów doraźnych, informacji użytkowników, obserwacji budynku 
pojawiają się niepokojące zjawiska ,spękania, zarysowania ścian, widoczne rysy 
na stropach, przemieszczenia, odkształcenia, problemy ze stolarką okienną i drzwiową, 
nadmierne zużycie ,uszkodzenia elementów wykończeniowych to niezbędne jest 
wykonanie diagnostyki doraźnej.

Ogólny zakres diagnozy może dotyczyć:

• oceny stanu technicznego

• prognozy rozwoju lub zmian stanu

• przyczyny rozwoju lub zmian stanu

• łączenie wszystkich wymienionych

W celu właściwej oceny stanu technicznego należy stosować nowoczesne metody 
analityczne w oparciu o diagnostykę budowlaną i nowoczesne współczesne 
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,kompleksowe metody pomiarowe.

Diagnostyka budowlana jest częścią fizyki budowli, która ma na celu zbadanie,ocenę, 
udokumentowanie i odpowiednie zaklasyfikowanie, określenie stanu rzeczywistego 
obiektu ,elementów obiektu budowlanego, elementów konstrukcyjnych i parametrów 
technicznych materiałowych poprzez przeprowadzenie badań struktury i stanu materiałów 
budowlanych i konstrukcyjnych nwoczesnymi metodami pomiarowymi i badawczymi, 
w tym ustalenia podstawowych parametrów technicznych wilgotnościowych, zawartości 
i rozkładu agresywnych związków chemicznych, porowatości, właściwości materiałów 
budowlanych, parametrów wytrzymałościowych materiałów budowlanych, nośności 
elementów konstrukcji.

Podstawowym zadaniem diagnostyki budowlanej jest ocena stanu 
technicznego w aspekcie bezpieczeństwa, niezawodności konstrukcji 
ze względu na nośność i stateczność konstrukcji.[1].

Przeglądy obiektów budowlanych są podstawowym elementem oceny ich dalszej 
przydatności do użytkowania. wymagającym zastosowania w uzasadnionych przypadkach 
kompleksowej analizy technicznej obiektu i diagnostyki budowlanej.Zapewnienie 
właściwego stanu technicznego obiektów jest ściśle określona w przepisach techniczno-
prawnych obowiązujących w Polsce i nakładają na właścicieli i użytkowników szereg 
obowiązków w zakresie utrzymania obiektów. Stan techniczny budynków obiektów jest 
niezwykle zróżnicowany, a problemy remontów ,renowacji ,modernizacji budynków 
niezwykle skomplikowane i wymagające specjalistycznej wiedzy z różnych dziedzin 
budownictwa. Podstawą w zakresie ustalania stanu technicznego budynków jest 
rzecz jasna diagnostyka budowlana uproszczona, a w konieczności w uzasadnionych 
przypadkach, pogłębiona i kierunkowa .

Diagnostykę budowlaną należy stosować w oparciu głęboką znajomość teorii konstrukcji, 
technologii budowlanych, drewna ,stali, żelbetu, konstrukcji zespolonych, szczegółowych 
rozwiązań konstrukcyjnych, znajomości słabych miejsc w budynkach, uszkodzeń, 
niszczeniu, korozji elementów konstrukcyjnych, właściwości materiałów budowlanych.

Diagnostykę można podzielić na :

• prostą jednoetapową, dorażna zakończona przeglądem technicznym, opinią  
 techniczną

• okresową zakończona przeglądem technicznym, opinią techniczną z wpisem  
 do ksiązki obiektu

• złożoną ,wieloetapową zakończoną ekspertyzą techniczną wykonywaną przez  
 rzeczoznawcę budowlanego

• 
budowlanego
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W przypadku pogłębionej diagnozy o zróżnicowane charakterystyce badań należy 
powoływać do oceny zespoły specjalistów, rzeczoznawców budowlanych z różnych 
specjalizacji i dziedzin związanych z konstrukcjami i budownictwem.

W oparciu o obowiązujące normy, dokumenty, publikacje, wytyczne ,normy europejskie 
w zakresie zasad projektowania, konstruowania, warunków geotechnicznych ,obciążeń, 
materiałów konstrukcyjnych, metod diagnostycznych należy dokonywać okresowych 
technicznych przeglądów obiektów budowlanych.

Konieczność wykonywania przeglądów okresowych ,ocen stanu technicznego, 
przydatności do użytkowania, ,ekspertyz budynków i obiektów budowlanych wynika 
wprost z zapisów ustawy Prawo Budowlane ,art.61 i 62 rozdz. 6 Utrzymanie obiektów 
budowlanych. Ponieważ trwałość budynków zależy od wielu czynników ,za chowanie 
właściwości użytkowych obiektów spoczywa na właścicielu nieruchomości Obiekt 
budowlany jako substancja techniczna niezwykle skomplikowana ze względu na swoją 
charakterystykę, trwałość, charakter eksploatacji, jakość ,technologię wykonania oraz 
niekorzystne oddziaływania zewnętrzne, atmosferyczne wymaga okresowej oceny stanu 
technicznego z zastosowanie nowoczesnych metod diagnostyki budowlanej .

Przeglądy obiektów budowlanych mogą wykonywać wyłącznie uprawnione osoby 
pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zgodnie z art. 12 pkt 1 ust. 
5 ustawy Prawo Budowlane(PB) i posiadające właściwe i odpowiednie uprawnienia 
budowlane zgodnie z art. 12 p.2 ustawy PB mogą to być wyłącznie osoby posiadające 
odpowiednie uprawnienia budowlane. Ustaw a określa jednoznacznie , że przegląd 
obiektu budowlanego powinien być wykonany rzetelnie, ponieważ ma to istotny wpływ 
na jego trwałość i przydatność do dalszego użytkowania, zarówno w zakresie przeglądów 
doraźnych ,półrocznych, rocznych, czy pięcioletnich. Konieczne jest zatem stosowanie 
odpowiednich metod badawczych poszerzonych w przypadku przeglądów pięcioletnich 
oraz w przypadku awarii dobranie metod diagnostycznych do zakresu i właściwości 
badania .

Zastosowanie metod diagnostyki elektronicznej termowizyjnej, wideo endoskopowej, 
pomiaru wilgotności, pirometrycznej i sklerometrycznej i innych prostych badań 
nieniszczących wydaje się niezbędne w celu prawidłowej oceny stanu technicznego 
budynku.

Można więc stwierdzić, że podstawowe działania diagnostyczne oparte na art. 5 
ustawy Prawo Budowlane w zakresie wymagań podstawowych, które musi spełniać 
obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi dotyczą 
bezpieczeństwa obiektu w róznych jego aspektach.

Zatem na każdym z pół obserwacji budynku można zastosować szereg urządzeń 
elektronicznych służących do pomiarów stanu technicznego i oceny warunków 
określonych art.5 Prawa Budowlanego.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych trzeba wykonać 
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wiele działań diagnostycznych niemal we wszystkich fazach cyklu eksploatacji obiektu 
budowlanego. Dodatkowym elementem badania jest diagnostyka geotechniczna która 
warunkuje uzyskanie podstawowych danych o warunkach posadowienia, niezbędnych 
do oceny warunków posadowienia ,zmiany tych warunków podczas eksploatacji 
budynków szczególnie przy stwierdzeniu uszkodzeń charakterystycznych dla uszkodzeń 
wynikających z osłabienia gruntu w poziomie posadowienia lub innych związanych 
z fundamentami obiektu.

Przy badaniu, diagnostyce budynków i opracowywaniu technologii prac renowacyjno-
naprawczych każdy budynek należy traktować indywidualnie. Konieczne więc jest 
dokonanie pełnej diagnostyki, wykonania odkrywek, inwentaryzacji budowlanej, 
konstrukcyjnej ,badań nieniszczących, częściowo niszczących ,badań laboratoryjnych 
,obliczeniowej analizy statyczno-wytrzymałościowej, ekspertyzy i analizy technicznej, 
projektu wzmocnień, programu naprawczego i prac remontowych. W połączeniu 
ze znajomością dostępnych technologii pozwala to na dobór optymalnej metody 
wzmocnienia i naprawy obiektu oraz osuszania ,renowacji elementów konstrukcyjnych.
Konieczne jest również renowacja ścian i murów przez na trwałe zmniejszenie wilgotności 
co pozwoli po dokonaniu również niezbędnych napraw i remontów, dalszą eksploatację 
obiektu.

Podstawą diagnostyki budowlanej jest między innymi prawidłowy dobór pomiarów 
i badań fizyczno-chemicznych materiałów konstrukcji murowych ,żelbetowych ,stalowych 
i drewnianych. Problemy degradacji i uszkodzeń budynków i budowli wymagają 
pogłębionych badań i diagnostyki oraz kompleksowych rozwiązań projektowych.

W celu wykonania właściwych pomiarów należy wykorzystywać atestowane przyrządy 
i urządzenia pomiarowe przeznaczone do pomiarów i badań konstrukcji budowlanych.

Kolejną przesłanką do wykonywania badań diagnostycznych jest opracowanie skutecznego 
programu prac remontowym. Diagnostyka budowlana budynku i poszczególnych 
elementów wykończeniowych i konstrukcyjnych pozwala na właściwą ocenę uszkodzeń 
. Na podstawie pomiarów ,badań ,analizy uszkodzeń można określić kolejność, sposób 
postępowania i zastosowanie działań remontowych i renowacyjnych. Skuteczna 
i kompleksowa diagnostyka budowlana prowadzi od ustalenia przyczyn uszkodzenia 
budynku, co pozwala na prawidłowe wykonanie planu skutecznych napraw, remontu, 
modernizacji obiektu.

Analiza techniczna budynku określana jako szereg czynności zmierzających 
do prawidłowego zaplanowania prac remontowych wymaga kompleksowej diagnostyki 

,odbudowy budynków szczególnie na terenach zagrożonych oddziaływaniami górniczymi. 
Działania profilaktyczne ,stały monitoring obiektów, diagnostyka dorażna ,wyprzedzająca 
,zapewnia ciągłość prac remontowych i unikanie problemów technicznych w budynkach 
,zapewnia komfort ich użytkowania.
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Diagnostyce podlegają wszelkie budynki, obiekty budowlane i inżynieryjne w zakresie 
konstrukcji i technologii murowych, drewnianych, betonowych, żelbetowych, stalowych, 
ziemnych.

Budynki o konstrukcji tradycyjnej stanowiące zasadniczą część inwestycji budowlanych 
czyli budynki:

• drewniane

• murowane ze stropami drewnianymi

• murowane ze stropami ogniotrwałymi

• murowane ze stropami żelbetowymi,

• ekologiczne ziemne, z gliny i słomy,

• w technologiach mieszanych

oraz budynki w technologiach przemysłowych:

• wielkoblokowe

• z cegły żerańskiej

• szkieletowe

• wielkopłytowe systemy prefabrykacji,

• monolityczne żelbetowe,

• ekologiczne ziemne, z gliny i słomy,

• w technologiach mieszanych

Najczęściej występujące podstawowe uszkodzenia obiektów ,budynków ,które należy 
objąć badaniami to uszkodzenia:
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• fundamentów i ścian przyziemia, izolacji poziomych i pionowych

• ścian zewnętrznych w zakresie nośności i izolacji termicznej,

• ścian wewnętrznych i działowych,

• stropów ,płyt stropowych

• konstrukcji dachu, pokrycia dachowego,

• ciągów kominowych, dymowych, spalinowych, wentylacyjnych na całej   
 długości

• wychylenie ścian z pionu,

• złącz i połączeń w elementach prefabrykowanych

• spoin i połączeń,

• faktury elewacyjne, izolacji termicznej,

• stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej, PCV, ALU

• tynków i warstw szpachlowych

• 

• izolacyjności akustycznej przegród budowlanych,

• wykładzin i okładzin drewnianych, ceramicznych, podłóg, parkietów,   
 wykładzin dywanowych, pcv

• powłok malarskich, tapet i innych elementów wykończeniowych.[3].

Profesjonalizm + właściwa diagnostyka = bezpieczeństwo budynku. izolacje 
budynków firma budowlana

7.2.Przyczyny powstawania uszkodzeń w budynkach.

Podstawowe przyczyny uszkodzeń w budownictwie tradycyjnym i przemysłowym 

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



80

są wysoce zróżnicowane, ilościowo obszerne i wymagające wiedzy w zakresie konstrukcji, 
technologii i materiałów budowlanych, a także poszerzonej diagnostyki budowlanej 
i związane są z następującymi zjawiskami i obszarami badań i diagnozowania elementów 
obiektów budowlanych:

1.Naturalne zużycie materiałów budowlanych w poszczególnych elementach obiektu, 
starzenie się, zmiana struktury wewnętrznej, materiałów ,utrata zwartości, długotrwała 
praca w konstrukcji, zmęczenie materiałowe, obniżona jakość, niedostosowanie 
zastosowanych materiałów budowlanych do przewidywanej trwałości obiektu,

2.Wpływ czynników zewnętrznych wynikających z oddziaływania czynników 
atmosferycznych, zawilgocenie, erozja, korozja, zanieczyszczenia chemiczne atmosfery 
i opadów deszczu, działanie czynników korozji biologicznej, grzyby, pleśnie, owady, 
bakterie,

3.Nadmierne osiadanie, zmiana stosunków wodnych, zawilgocenia, napływy, ciśnienie, 
wymywanie frakcji pylastych z gruntu pod fundamentem, przemarzanie gruntu, 
wysadzinowość gruntu,

4.Drgania,wstrząsy,wpływ eksploatacji ,oddziaływania górnicze, parasejsmiczne, 
osiadania terenu, wygięcie niecki obniżeniowej , przemieszczenia ,spełzanie, rozpełzanie 
gruntu, oddziaływania dróg samochodowych i kolejowych,

5.Podstawowe błędy projektowe i technologiczne, przyjęcie wadliwych założeń 
projektowych, konstrukcyjnych, materiałowych, dylatacje, izolacje, w zakresie dachów, 
tarasów, balkonów, loggi, odwodnień,

6.Błędy popełnione na etapie realizacji budynku, na etapie fundamentowania ,robót 
ziemnych, odstępstwa od projektu ,stosowanie materiałów zamiennych, o obniżonej 
wartości i jakości,

nie przestrzeganie wymagań technologicznych, obniżenie trwałości elementów 
budowlanych ,wadliwie wykonane roboty budowlane,
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7.Niewłaściwa eksploatacja obiektu, wadliwa gospodarka remontowa, brak bieżących 
remontów, nadmierna, niewłaściwa eksploatacja, bez usuwania usterek, bieżących 
remontów, wadliwa wentylacja pomieszczeń, przewietrzanie,

8.Oddziaływania nadzwyczajne, nieprzewidywalne, przekraczające możliwości 
techniczne, wytrzymałości obiektu, przeciążenie konstrukcji obiektu, katastrofalne 
oddziaływania atmosferyczne.[3].

7.3.Metodologia diagnostyki budowlanej.

Zakres badań i oględzin.

Diagnostyka budowlana musi być dostosowana do rodzaju obiektu, budynku, 
konstrukcji, technologii, parametrów technicznych, rodzaju budownictwa i określonego 
celu diagnostyki.

Podstawowe badania to:

• okresowe oględziny i badania związane z bieżącą konserwacją

• przeglądy związane z remontami bieżącymi mającymi charakter planowy   
 i zapobiegawczy

• oględziny celowe związane z remontem kapitalnym,

• przegląd związany z modernizacją obiektu, częściową i kompleksową

• przegląd i badania związane z remontem inwestycyjnym, zmianą przeznaczenia

Zasadnicze elementy podlegające diagnostyce:

• warunki posadowienia, elementy zewnętrzne, mała architektura

• fundamenty, izolacje poziome i pionowe

• ściany, stropy między piętrowe, posadzki przyziemia
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• ściany zewnętrzne i wewnętrzne

• stropy i stropodachy

• konstrukcje dachu ,pokrycie, kominy, wentylacje, obróbki blacharskie

• elementy klatek schodowych

• elementy wykończeniowe i wyposażenia, stolarka okienna i drzwiowa, podłogi,  
 posadzki,ścianki działowe

• instalacje gazowe

• instalacje elektryczna, nisko prądowa, sygnalizacyjna, alarmowa

• instalacje wodociągowa-kanalizacyjna

• instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.[3].

Diagnostyka budowlana przewiduje następujące obszary badań budynków i związanych 
z jego użytkowaniem zjawisk i procesów czyli badania;

• badania i pomiary wstępne

• inwentaryzacja budowlana i morfologia rys

• pomiary budowlane i geodezyjne

• geotechniczne, hydrogeologiczne podłoża gruntowego

• fotogrametryczne, techniki laserowe 3D

• drewna, stali, żelbetu i innych materiałów

• badania środowiskowe

• zabezpieczeń przeciwwodnych, przeciwwilgociowych, chemoodpornych

Metodologię diagnostyki budowlanej doraźnej można określić w kilku fazach:

1.rozpoznanie-określenie symptomów, objawów uszkodzeń. 
2.pomiary inwetaryzacyjne i diagnostyczne. 
3.analiza wyników pomiarów.
4.określenie przyczyn. 
5.ustalenie sposobu i zakresu prac remontowych. 
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Przy diagnostyka budynków między innymi konieczne jest ustalenie następujących 
elementów:

• aktualny sposób użytkowania.

• projektowana zmiana sposobu użytkowanie obiektu.

• przegląd budynku i inwentaryzacja uszkodzeń

• ustalenie warunków gruntowo-wodnych

• szczegółowa identyfikacja uszkodzeń. np. metodą punktową

• identyfikacja stanu i rodzaju użytych materiałów budowlanych.

• ocena konstrukcji budynku.

• pomiary zawilgocenia, pobranie próbek

• diagnostyka elementów konstrukcyjnych

• analiza statyczno - wytrzymałościowa

• ustalenie nośności elementów konstrukcyjnych

• badania laboratoryjne

• protokoły pomiarowe

• wnioski i zalecenia

• dokumentacji techniczna

Do typowych badań laboratoryjnych wykonywanych w diagnostyce zaliczyć należy:

• określenie parametrów wytrzymałościowych materiałów budowlanych,

• analiza zapraw, spoiw, drewna, betonu, stali

• 

• oznaczenie porowatości i nasiąkliwości,

• określenie stopnia zasolenia
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Diagnostyka elementów i materiałów.

Elementy budowlane podlegają działaniu wielu czynników:

• mechanicznych,

• chemicznych,

• fizycznych,

• występujących łącznie,

Znaczna trwałość elementów budynku powoduje ,że długotrwałe występowanie 
czynników oddziaływania powoduje uszkodzenie elementów w zależności od ich 
trwałości. Trwałość elementów budynku kształtuje się w wybranych podstawowych 
elementach w następujący sposób:

• fundamenty żelbetowe 200-300 lat,

• fundamenty ceglane-70-150 lat

• fundamenty kamienne-120-200 lat

• ściany żelbetowe, prefabrykowane -80-100 lat

• ściany ceglane-130-150 lat,

• ściany drewniane-z bali-50-70 lat

• stropy żelbetowe monolityczne-130-150 lat

• stropy drewniane belkowe-60-80 lat

• pokrycie dachu dachówką-20-60 lat

• pokrycie dachu blachą-20-30 lat

Czynnikami ,które powodują zużycie elementów budynku to erozja powierzchniowa 
,osiadanie pyłów, erozja chemiczna ,ścieranie ,ruchy wód gruntowych, korozja elementów 
podziemnych budynku. Te zjawiska i elementy podlegają diagnostyce wymagającej 
oprócz diagnostyki wizualnej badań nieniszczących ,a nawet laboratoryjnych.[3].
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7.4.Diagnostyka w zakresie zawilgocenia elementów i materiałów.

Zawilgocenia materiałów mogą powodować znaczne powiększenie objętości i zniszczenie 
elementu. W przypadku diagnostyki zawilgoconych i zasolonych murów oprócz 
pomiarów wilgotności, konieczne jest wykonanie jej bilansu. Materiały budowlane 
są w większości wypadków materiałami porowatymi i nasiąkliwymi, co umożliwia 
penetrację wilgoci w głąb konstrukcji .Skuteczne rozwiązanie techniczne to efekt 
kompleksowej diagnostyki. Jednym z rozwiązań jest iniekcja chemiczna czyli wytworzenie 
w przegrodzie przepony przerywającej podciąganie i uzyskanie w późniejszym czasie, 
w strefie muru nad przeponą obszaru o normalnej wilgotności. Diagnostyka w zakresie 
określenia istniejącego zawilgocenia masowego ,oznaczenie maksymalnej wilgotności 
kapilarnej, pozwala na określenie stopnia przesiąknięcia wilgocią, który jest podstawą 
do wyboru odpowiedniego preparatu iniekcyjnego, obszaru jego zastosowania oraz 
późniejszej kontroli. Ze względu na technologie wykonywania iniekcji konieczne jest 
przy określaniu stanu budynku czy przegrody rodzaju materiału użytego do wykonania 
przegrody, geometrię, jednorodność, pęknięcia, zarysowania ,szerokość i długość rys 
oraz ich układ, wielowarstwowość muru, wytrzymałość, stateczność.

Rodzaje zawilgocenia elementów budynku:

• zawilgocenia technologiczne,

• opady atmosferyczne,

• woda gruntowa,

• zawilgocenia spowodowane uszkodzeniami,

• podsiąkanie wody,

• zawilgocenia wynikające z wadliwego projektowania i wykonawstwa,

• zawilgocenia wynikające z wadliwej eksploatacji,

• zawilgocenia wynikające ze zużycia istniejących izolacji przeciwwilgociowych  
 i przeciwwodnych.

 

zawilgocenia.

1.Obciążenie wilgocią zawartą w gruncie, mamy tu do czynienia z kapilarnie związaną 
wilgocią. Wymaga on zastosowania najprostszego typu uszczelnienia, które uniemożliwia 
wnikanie wilgoci do ściany. Warunkiem jego występowania jest możliwość wsiąknięcia 
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wody opadowej wystarczająco głęboko w grunt poniżej poziomu posadowienia budynku 
. Zalegający dookoła budynku grunt musi być niespoisty i przepuszczalny ,co pozwala 
na wykonanie jedynie izolacji przeciwwilgociowej.Nie zalegająca woda opadowa ,gdy 
otaczający grunt musi być przepuszczalny, by podczas silnych opadów atmosferycznych 
nie dochodzi do naporu wody pod ciśnieniem.

2.W poziomie posadowienia oraz poniżej zalegają grunty spoiste uniemożliwiające 
szybkie wsiąkanie wilgoci. co powoduje czasowe oddziaływanie spiętrzającej się wody 
opadowej na ścianę fundamentową. Występuje parcie hydrostatyczne na ściany i ławy 
fundamentowe.

3,Długotrwałe oddziaływanie na fundamenty wody pod ciśnieniem, przy wysokim 
poziomie wód gruntowych, jest niezależna od rodzaju gruntu oraz jego spoistości. 
Konieczne jest wykonywanie izolacji przeciw wodnych typu ciężkiego. Rozwiązania 
konstrukcyjne budynku , podpiwniczenia, wysokość kondygnacji piwnicznej to bardzo 
istotny element pozwalający na poprawne wykonanie powłoki hydroizolacyjnej 
i uszczelnienia trudnych i krytycznych miejsc jak dylatacje, rysy, przejścia rur 
instalacyjnych. Izolacje budynku powinny stanowić szczelny, ciągły układ oddzielający 
całkowicie budynek od wody. Ich skuteczność zależy od poprawności diagnostyki 
w zakresie obciążenia wilgocią, obciążenie wodą pod ciśnieniem, agresywności wody, 
stanu podłoża, doboru materiałów.

Po diagnostyce warunków gruntowo-wodnych, ukształtowania terenu można podjąć 
decyzję o wyborze rozwiązania konstrukcyjno-materiałowego.

7.5.Diagnostyka w zakresie gruntu i osiadania budynku.

W przypadku stwierdzenia oznak charakterystycznych dla nieprawidłowej pracy 
fundamentów i nadmiernych ,nierównomiernych osiadań konieczne jest:

• wykonanie wykopów próbnych od strony zewnętrznej i wewnętrznej budynku,  
 co pozwoli na wstępną ocenę warunków posadowienia, warunków wodnych,  
 zawilgocenia, ocenę stanu fundamentów, ścian fundamentowych, ścian   
 przyziemia, izolacji przeciwwodnych ,przeciwwilgociowych,

• wykonanie badań geotechnicznych, a w uzasadnionych przypadkach 
 dokumentacji geologiczno-inżynierskiej wraz z pełnymi badaniami 
 laboratoryjnymi, badaniami agresywności wód gruntowych, ustalenie   
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 maksymalnych, możliwych oddziaływań fizyko-chemicznych,

• wykonanie odwiertów w posadzkach w przyziemiu,

• wykonanie badań niszczących, pobranie próbek betonów, elementów   
 ceglanych,

• wykonanie analizy warunków geotechnicznych, ustalenie warunków i zasad  
 wzmocnienia fundamentów

7.6. Diagnostyka w zakresie wstrząsów i drgań.

Obiekty podlegają różnego typu oddziaływaniom para sejsmicznych jak wstrząsy, drgania, 
odkształcenia terenu, wygięcia terenu, obniżenia, rozpełzania, gruntu, drgania i wstrząsy 
pochodzenia górniczego wynikające z ich lokalizacji. Analiza wpływów oddziaływań 
dynamicznych na obiekty budowlane stanowi oddzielną dyscyplinę badań i diagnostyki 
budowlanej.

Oddziaływania te mogą mieć charakter wynikający z :

• lokalizacji budynku przy ulicach ,drogach o dużym natężenia ruchu ciężkimi  
 pojazdami, powodujące rozchodzenie się fal o różnych częstotliwościach,   
 amplitudach i energii

• wstrząsów i drgań technologicznych, działających poprzez grunt na elementy  
 konstrukcji budynku,

• drgań osłabiających wytrzymałość gruntu, powodowanie upłynnienia gruntów  
 i naruszenie stabilności podłoża gruntowego,

• drgań własnych, wymuszonych konstrukcji,

• awaryjnych stanów konstrukcji nie zdiagnozowanych na etapie użytkowania,

drgań przenoszonych na konstrukcję budynku, uszkodzenia konstrukcji   
 obiektu,

• lokalizacji maszyn i urządzeń bez prawidłowej oceny oddziaływań   
 dynamicznych,
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• nadzwyczajne oddziaływania atmosferyczne,

• oddziaływań wynikających z eksploatacji górniczej, odkształceń ciągłych,   
 nieciągłych, wstrząsów o dużym przyspieszeniu i energii,

Szczególnie niebezpieczne dla konstrukcji są oddziaływania nadzwyczajne, 
nieprzewidywalne, przekraczające możliwości techniczne, wytrzymałości obiektu, 
powodujące przeciążenie konstrukcji obiektu, powodujące katastrofalne oddziaływania 
dynamiczne .Diagnostyka w zakresie oddziaływań dynamicznych jest niezwykle 
skomplikowana i wymaga zastosowania specjalistycznych metod i urządzeń 
diagnostycznych.

Eksploatacja górnicza charakteryzuje się zjawiskami koniecznymi do uwzględnienia 
i zrozumienia w procesie projektowania i konstruowania obiektu. Zjawiska te 
są to wymuszone odkształcenia, deformacje ciągłe ,nieciągłe i drgania podłoża, 
deformacje powierzchniowe, spełzanie i rozpełzanie terenu, zjawiska dynamiczne 
o charakterze sejsmicznym wynikające ze wstrząsów górniczych, zatem konieczne jest 
w tym przypadku zastosowanie pełnej diagnostyki, profilaktyki budowlanej.

Realizacja takich budynków na terenach oddziaływań górniczych na podstawie 
niekompletnej dokumentacji, obarczonej poważnymi błędami w zakresie branży 
konstrukcyjnej jest przyczyną powstawania uszkodzeń i stanów awaryjnych, powoduje 
również poważne problemy w zakresie postępowań odszkodowawczych.

Konstrukcja obiektów na terenach górniczych powinna być przystosowana 
do przejmowania sił wewnętrznych wywołanych oddziaływaniami górniczymi, przy 
jednoczesnym spełnieniu wymaganych warunków sztywności. Sztywność obiektu 
należy zapewnić przez odpowiednie rozwiązania konstrukcyjne części fundamentowej 

Podstawowe dokumenty do diagnostyki obiektów budowlanych to instrukcje, wytyczne 
i poradniki opracowane przez Instytut Techniki Budowlanej w zakresie oceny stanu 
technicznego i diagnostyki na terenach górniczych. Podstawowe instrukcje to:

ITB nr 416/2006 – Projektowanie budynków na terenach górniczych-Kawulok 
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M.Warszawa 2006

ITB nr 364/2007 – Wymagania techniczne dla obiektów budowlanych wznoszonych 
na terenach górniczych- Kawulok M.i inni Warszawa 2007 .

7.7. Diagnostyka w zakresie wpływu temperatury na elementy 
budynku.

Konstrukcja budynku i elementy wykończeniowych podlegają poważnym oddziaływaniom 
i uszkodzeniom od wpływu temperatury. Rozszerzalność liniowa, postaciowa 
materiałów ,charakterystyczna dla wszystkich materiałów powoduje w przypadku 
wadliwie zaprojektowanych i wykonanych elementów konstrukcji konieczność badania 
i projektowania remontów, przeciwdziałających tym niekorzystnym dla obiektów 
zjawiskom.Odkształcenia termiczne są powodem znacznych uszkodzeń budynku, 
szczególnie w zakresie dachu, elewacji, tarasów, balkonów ,konstrukcji. Najbardziej 
wrażliwe na oddziaływania termiczne są konstrukcje i elementy stalowe .Jest to kolejne 
pole do diagnostyki budowlanej. Również konstrukcje dachów i stropodachów podlegają 
zmianom temperatury. Oddziaływania atmosferyczne ,zakres temperatur od plus 90-95 
stopni Celsjusza do minus 40 stopni powoduje różnice temperatur w zakresie 70-80 
stopni ,co powoduje odkształcenia, przemieszczenia. wychylenia ,ścinanie, pęknięcia, 
rozwarstwienia, rozszczelnienie pokrycia dachowego, uszkodzenia ścian ogniowych, 
narożników , gzymsów, ścian kolankowych ,dylatacji. Zupełnie innym polem badań 
są zjawiska skurczu materiałów w konstrukcjach, których niekorzystne oddziaływania 
może również powodować uszkodzenia obiektu. Przedmiotem diagnostyki budynku 
są jego podstawowe elementy, z których każdy wymaga specyficznej oceny i znajomości 
kryteriów diagnostyki. Uszkodzeniu w budynku podlegają wszystkie elementy budynku.

7.8. Badania wizualne elementów konstrukcyjnych budynków.

Jednym z pierwszych kroków oceny konstrukcji jest ocena wizualna i w zależności 
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od wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia eksperta może być to metoda jedyna i niezwykle 
skuteczna. Ocena wizualne dotyczy między innymi:

• jakości wykonania elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych

• stanu i zdatności do użytkowania

• degradacji materiałów

• przyczyn powstawania różnego typu zarysowań, odprysków, złuszczeń,   
 wykruszeń, zmian koloru, odbarwień, zaplamień, niejednorodności, innych  
 uszkodzeń zniekształcenia ościeżnic drzwiowych i okiennych,

• innych wad obserwowanych na powierzchni i elementów .[1].

Obserwacje dotyczą również efektów braku spójności, sztywności, nadmiernych 
przemieszczeń, zarysowań, odkształceń ,pękania szyb, wykończeń, które w oczywisty 
sposób mogą być skutkiem pełzania, zmian temperatury.

Zasady dotyczące badań wizualnych i zakres informacji koniecznych do uzyskania przed 
rozpoczęciem diagnostyki wizualnej:

1.Nazwa i adres użytkownika.

2.Przeznaczenie obiektu.

3.Rodzaj konstrukcji.

4.Data ukończenia budowy,

5.Liczba kondygnacji,

6.Dane techniczne, dlugość, szerokość, wysokość, powierzchnia zabudowy, 
powierzchnia użytkowa poszczególnych kondygnacji, ustalenie kategorii obiektu 
wg.Prawa budowlanego PKOB,

7.Rozpietość przęseł konstrukcyjnych,

8.Typ,rodzaj fundamentów,

9.Warunki środowiskowe,

przez podłoże gruntowe, gdy źródło drgań jest zewnętrzne,

11.Obecność w budynku substancji chemicznych,

12.Istnienie instalacji, urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
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13.Odległość od zbiorników wodnych ,w tym ze słoną wodą, określenie powierzchni 
tych zbiorników,

14.Kierunek przeważających wiatrów,

15.Średnia prędkość wiatrów.

16.Historia przeznaczenia i funkcji budynku,

17.Informacja o dawnych rozbudowach i przebudowach obiektu,zmianach sposobu 
użytkowania,

18.Historia prowadzonych napraw, remontów, uszkodzeń i dawnych awarii,

19.Dane dotyczące użytych materiałów, marki, klasy, gatunki

20.Nazwiska projektantów, kierownika budowy, inspektora ,nadzoru, nazwa 
wykonawcy,

21.Stanu ,zawartości dokumentów, dokumentacji technicznych.[1],[N1],[N2].

 Przegląd obiektu należy wykonywać systematycznie i dokładnie według z góry określonego 
planu. Ocena wizualna musi obejmować również elementy zewnętrzne i sąsiadujące 
budynki, budowle i urządzenia i ich otoczenie. Informacje dotyczące sąsiednich 
obiektów mogą być niezwykle istotne dla prawidłowej oceny zjawisk zachodzących 
w badanym budynku. Identyfikacja rodzaju uszkodzeń, defektów ich zakresu, klasyfikacji, 
rozmieszczenia, rozkład ,zasięg, intensywność, skupienie, rozproszenie, cykliczności 
występowania i wizualne porównanie stanu podobnych elementów konstrukcyjnych jest 
istotna ze względu na ustalenie rozciągłości postępującego problemu.[1].

W praktyce oceny wizualnej budynku jako typowe należy uznać następujące zjawiska:

1.Zarysowania ,których charakterystyka w znaczący sposób odbiega znacznie 
od ustalonych przyczyn i mechanizmów powstawania,

2.Powierzchniowe uszkodzenia, odspojenia, wykruszenia, odpryski materiałów,

3.Widoczne na powierzchni odbarwienia, zaplamienia,

4.Zauważalne wgłębienia, pustki, raki,

5.Zacieki,ślady zacieków, miejscowe i powierzchniowe zabrudzenia

6.Wykwity solne, krystaliczne ,białe naloty,

7.Uszkodzenia,nieszczelności dylatacji,

8.Przemieszczenia i różnice przemieszczeń, odkształceń,
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9.Występowanie na powierzchni zielonych lub szarych nalotów, porostów, pleśni, 
grzybów, mchów i glonów.

Normy [N1-3] dotyczące badań wizualnych mogą stanowić wystarczającą podstawę 
do prowadzenia diagnostyki wizualnej. Diagnostykę wizualną należy wspomagać 
oczywiście wszelkimi możliwymi narzędziami i przyrządami pomiarowymi .

Podstawowe metody określenia uszkodzeń i stanu technicznego budynku 
to wykonywane dorażnie bezpośrednie pomiary geometryczne obiektu podstawowymi 
narzędziami pomiarowymi. Rozwój technologii cyfrowych spowodował duża 
dostępność różnego typu prostych urządzeń

5.Metody pomiarów do diagnostyki budynków.

Podstawowe metody określenia uszkodzeń i stanu technicznego budynku to wykonywane 
dorażnie podstawowe bezpośrednie pomiary geometryczne obiektu podstawowymi 
narzędziami pomiarowymi. Rozwój technologii cyfrowych spowodował duża dostępność 
różnego typu prostych urządzeń pomiarowych ułatwiających specjalistom dokładne 
pomiary obiektu i ustalenie wstępnie odkształceń ,przemieszczeń , deformacji, odchyleń, 
wychyleń ,spękań, zarysowań wskazujących na nieprawidłowości w stanie technicznym 
obiektu. W diagnostyce budynków pomiar bezpośredni stanowi podstawę do dalszych 
działań i jest to porównanie mierzonej wartości z jednostką wzorcową.[1].

7.9.Pomiar bezpośredni.

We wstępnej fazie diagnostyki wykorzystuje się do określenia wymiarów badanego 
obiektu, szerokości, długości, wysokości, kątów poziomych i pionowych za pomocą 
metrów, miar składanych, zwijanych, suwmiarek mechanicznych, taśm mierniczych, 
łat geodezyjnych oraz mierników automatycznych, dalmierzy w postaci mierników 
ultradźwiękowych i laserowych, detektorów stali, skanerów materiałowych ,wykrywaczy 
metali.Do pomiarów kątów nachylenia używa się poziomnice elektroniczne i laserowe, 
do pomiarów katów używane są kątowniki budowlane, optyczne, nastawne, kątowniki 
elektroniczne. W ocenie stanu technicznego, diagnostyce obiektu pomiar bezpośredni 
jest to podstawowe źródło informacji w aspekcie bezpieczeństwa konstrukcji w fazie 
jego eksploatacji. W ekstremalnych przypadkach należy zalecić stały monitoring obiektu 
w oparciu o pomiary geodezyjne.

We wstępnych pomiarach geometrii używane są również proste urządzenia geodezyjne 
jak niwelatory, teodolity, skanery laserowe i inne.

W przypadku stwierdzenia na etapie pomiarów podstawowych i badań obiektu 
przemieszczeń, ugięć, zmian geometrii konieczne jest wykonania dokładnych pomiarów 
geometrycznych konstrukcji należy zlecić pomiary uprawnionemu geodecie. Pomiary 
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geodezyjne wykonywane specjalistycznym sprzętem geodezyjnym w zakresie ustalenia 
i sprawdzenia stanu konstrukcji ,stanu budynku polegają na szczegółowym pomiarze 
zmian geometrii budynku w tym szczególnie istotne pomiary ugięć belek, podciągów, 
dźwigarów dachowych, wychyleń elementów, przemieszczeń, odkształceń,

Szczególnie istotne dla właściwej diagnostyki obiektów są pomiary budynków 
na terenach oddziaływań górniczych.

7.10.Pomiar pośredni.

W uzasadnionych stanem konstrukcji przypadkach konieczne jest zastosowanie 
w pomiarach fotogrametrii i metod jedno obrazowych, zdjęć stereoskopowych i wreszcie 
najnowocześniejszych metod laserowego skanowania obiektów, budynków ,elementów 
konstrukcji metodami tachimetrycznymi skanowania laserowego 3D jako metody 
inwentaryzacji konstrukcji lub też tą samą metodą obserwacji w czasie rzeczywistym 
z zapisami fazowymi elementów konstrukcji,skanowania uszkodzeń w miejscach trudno 
dostępnych z obrazowaniem przestrzennym i tworzeniem pełnych modeli i odwzorowań. 
W diagnostyce konstrukcji często stosowane są kamery cyfrowe stacjonarne lub też 
wspomniane wcześniej wideoendoskopy budowlane do monitorowania w budowli miejsc 
trudno dostępnych.

Diagnostyka podstawowa.

W diagnostyce podstawowej ,ze względu na dostępność różnych narzędzi i urządzeń 
diagnostycznych konieczne jest stosowanie suwmiarek elektronicznych dalmierzy 
laserowych, baroskopów ,pirometrów, wideo endoskopów, anemometrów, urządzeń 
do pomiaru temperatury i wilgotności pomieszczeń, konstrukcji, materiałów 
budowlanych, młotków Schmidta do wstępnego nieniszczącego badania drewna, betonu, 
stali oraz zestaw podstawowych szczelinomierzy stożkowych, klinowych, wskaźników , 
mierników rys, pęknięć i szczelin. Szczególnie istotne dla ustalenia schematu uszkodzeń 
obiektu jest wykonanie planu morfologii rys, co powoduje konieczność zastosowania 
takich narzędzi.

Dla właściwej diagnostyki obiektu konieczne jest między innymi pomiar budowy 
konstrukcyjnej ścian i murów, grubość ściany, rodzaj muru, rodzaj zaprawy murarskiej 
wewnątrz muru i na powierzchni zewnętrznej ,stan powierzchni muru, nierówności 
(ubytki),zanieczyszczenia w przypadkach szczególnych zawartość wody, obciążenia 
wodą bezciśnieniową lub wywierającą parcie hydrostatyczne, podciągane kapilarne, 
kondensacja kapilarna, wilgotność cegieł, kamieni, zaprawy, spoin oraz tynków zawartość 
soli ilościowa i jakościowa, analiza soli w przekroju muru, w cegle, zaprawie murarskiej 
i tynkarskiej.
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Najczęściej stosowane podstawowe metody badań budynków i obiektów to badania:

• -pomiary geometrii budynku

• -plomby gipsowe, plomby szkalne

• -pomiary rys, wskaźniki pomiaru rys,zestaw CMD

• -sklerometryczne betonów, drewna ,stali i materiałów budowlanych 
i wykończeniowych

• -termowizyjne ,

• -pirometryczne,

• -boroskopowe

• -wzierniki optyczne do pomiaru szerokości rys wewnątrz konstrukcji

• -wideo-endoskopia budowlana,

• -badania anemometryczne,

• -diagnostyka mikrofalowa, radiologiczna, ultradżwiękowa ,akustyczna

• -pomiary instalacji elektrycznej

• -pomiary hałasu, drgań

• -lupy,mikroskopy Brinella

• -detektory stali,skanery,ferroskany

Literatura, opracowania naukowe ,wytyczne ,warunki techniczne, instrukcje wykonania 
i odbioru robót w dostateczny sposób rozwiązują w kompleksowy sposób zagadnienia 
diagnostyki budynków.W uzasadnionych przypadkach można korzystać z wytycznych 
WTA opracowane przez niemiecki zespoł naukowo-techniczny w zakresie konserwacji 
budowli i zabytków. Instrukcje WTA w znaczący sposób porządkują sprawy związane 
z diagnostyką budowli oraz podają szczegółowe metody działań diagnostycznych 

Ustalenie przyczyn spękań i odkształceń badanego obiektu, a następnie przyjęcie 
koncepcji wzmocnienia powinny być poprzedzone dokładnymi badaniami stanu 
konstrukcji i warunków gruntowo-wodnych. Zależnie od wielkości odkształceń badanie 
stanu konstrukcji przykładowo obejmuje:
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• -opis i diagnostykę rys, morfologia rys

• -sprawdzenie pionowości poszczególnych ścian i słupów,

• -niwelacje,

• -obliczenie naprężeń w pasmach odcinków murów zagrożonych lub 
spękanych, w miejscach połączeń ścian poprzecznych z podłużnymi, w filarach 
międzyokiennych i międzydrzwiowych, w słupach, w podłożu gruntowym pod 
fundamentami,

• -ocenę wytrzymałości materiałów konstrukcyjnych,

• -uwzględnienie warunków eksploatacyjnych obiektu.

W opisie uszkodzeń: rys, zarysowań, pęknięć i szczelin czyli opracowanie w zakresie 
morfologii rys obiektu powinno się uwzględnić:

• -układ rys, ich rozmieszczenie i przebieg na powierzchni zewnętrznej 
i wewnętrznej,

• -wybrane charakterystyczne – szerokość i głębokość rozcięcia rys, punkty 
zakończenia rozwidleń, zmianę kierunków,

• -zmiany układu polegające na wydłużeniu się rys istniejących i pojawianiu się 
nowych.

Identyfikacja i określenie stref temperatury obiektu jest podstawowym elementem 
identyfikacji stanu technicznego i parametrów termoizolacyjnych budynku. 
Obowiązujący w Polsce system oceny energetycznej budynków w sprawie 
charakterystyki energetycznej budynków jest oparty rozporządzenie ministra 
infrastruktury w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej 
budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną 
całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich 
charakterystyki energetycznej.

7.11. Diagnostyka konstrukcji.

Oględziny budynku i otoczenia, wywiad z użytkownikami oraz instrukcje ,wytyczne 
Instytutu Techniki Budowlanej w zakresie fundamentowania ,konstrukcji i elementów 
przeciwwilgociowych, wykończeniowych, izolacji to faza wstępna diagnostyki 
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budowlanej. Pierwszą czynnością są szczegółowe oględziny budynku i otoczenia, 
na podstawie których można wyciągnąć pierwsze wnioski na temat stanu technicznego 
obiektu oraz ukierunkować dalsze działania. Kolejnym etapem są szczegółowe oględziny 
budynku i opis jego stanu technicznego.

Istotnym składnikiem diagnostyki jest analiza historyczna, określająca na podstawie 
zachowanych dokumentów, w jaki sposób doszło do powstania obiektu, budynku, 
budowli oraz jaki jest rodzaj posadowienia ,warunki lokalizacyjne, geologiczne, 
hydrogeologiczne . W obiektach zabytkowych brak jest najczęściej ściśle wyodrębnionego 
konturu fundamentów. Przy znacznej niekiedy grubości ścian piwnicznych fundamentem 
zasadniczo jest obrys grubości samej ściany przyziemia, rzadko można spotkać ławy 
fundamentowe z odsadzkami lub rozszerzającym się liniowo skośnie ku dolnej krawędzi 
fundamentu. W niektórych obiektach dominują posadowienia pośrednie na palach lub 
rusztach.

Ich występowanie determinuje możliwość wykonania drenaży powierzchniowych lub 
opaskowych wokół obiektu. 

Z dokumentów obiektu ,dokumentacji archiwalnej, technicznej, geologicznej, 
remontowej, planów, rysunków, szkiców, zachowanych zdjęć lub opracowań historycznych 
dla budynków sąsiednich, może wynikać, jakich fragmentów ścian fundamentowych 
należy się spodziewać, odkopując budynek w celu wykonania izolacji pionowych. Należy 
przeprowadzić szczegółowy wywiad z użytkownikiem , właścicielem obiektu w zakresie 
historii obiektu, zmian obciążeń ,warunków posadowienia, nawodnienia terenu, zmiany 
poziomu wód gruntowych zmiana parametrów podłoża gruntowego, zmiana nośność 
gruntu w części obiektu, zbiorniki wodne, nawodnienie przez wody odpływowe, cieki 
wodne , zmiany warunków odpływu, poziomu wód powierzchniowych, przebudowy, 
nadbudowy, remonty, modernizacje , zmiany sposobu użytkowania.

Drewno, kamień, glina ,wapno to podstawowe materiały konstrukcyjne wykorzystywane 
w budownictwie historycznym. Elementem koniecznym do zbadania jest określenie 
struktury budowy przegród zewnętrznych i wewnętrznych. Budynki na terenach ,gdzie 
występowały złoża gliny i kamienia w naturalny sposób wykorzystywały te materiały 
do wznoszenia budynków z cegły wypalanej w warunkach polowych i kamienia 
pozyskiwanego z prywatnych kamieniołomów, powierzchniowych terenach eksploatacji, 
pozyskiwania budulca . W pewnym okresie ,we wstępnej fazie rozwoju gospodarczego 
ściany budynków wykonywano jako formowane z żużla paleniskowego z dodatkiem wapna 
,lub jako warstwowe ,licowane cegłą z wypełnieniem materiałami izolacyjnymi ,glina, 
słoma, gruz lub pustki powietrzne stanowiące rodzaj izolacji termicznej. Diagnostyka 
obiektów historycznych na etapie diagnostyki ,renowacji murów musi podlegać dogłębnej 
analizie. Uszkodzeniu, zużyciu, utracie nośności mogą ulec wszystkie elementy obiektu. 
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7.12.Diagnostyka uszkodzeń -zarysowania konstrukcji.

Rysy konstrukcji budynku jest zjawiskiem typowym i naturalnym. Teoria konstrukcji 
dopuszcza ich powstawanie ,jednak w szczególnych sytuacja uszkodzenia takie mogą 
świadczyć o wyczerpaniu nośności konstrukcji, osiągnięcie stanów granicznych 
nośności(SGN) i użytkowalności (SGU).

Podczas wznoszenia i eksploatacji obiektów zachodzi możliwość pojawienia się 
przejściowych stanów granicznych, które projektant winien przewidzieć w fazie 
projektowania. Często jednak konstrukcje poddawane są obciążeniom niemożliwym 
do przewidzenia na etapie projektowania i jest poddawana nadzwyczajnym obciążeniom 
prowadzącym do przejściowych stanów granicznych nośności(PSGN) i użytkowalności 
(PSGU).Szczególnie jest to istotne w przypadku budynków ,obiektów budowlanych 
i inżynieryjnych na terenach oddziaływań górniczych. Stwierdzenie powstania rys i ich 
monitoring, zmiana ich charakterystyki w czasie wynika z właściwości konstrukcji

Dopuszczalne rozwarcia rys podają normy w zakresie projektowania w zależności 
od klasy ekspozycji konstrukcji żelbetowych.[N8]. W konstrukcjach zarysowanie 
należy ograniczyć do poziomu, który nie pogarsza stosownego funkcjonowania lub 
trwałości budynku i konstrukcji oraz nie powoduje, że wygląd konstrukcji nie nadaje 
się do akceptacji.

Zarysowanie konstrukcji żelbetowych poddanych zginaniu, ścinaniu, skręcaniu 
lub rozciąganiu na skutek działania bezpośredniego obciążenia albo ograniczenia 
wymuszonych odkształceń jest zjawiskiem normalnym. Rysy mogą także powstać 
z innych powodów, takich jak skurcz plastyczny lub ekspansywne reakcje chemiczne 
w stwardniałym  Rysy takie mogą być niedopuszczalnie duże wymagają 
natychmiastowej reakcji użytkownika obiektu. Jeżeli rysy nie wpływają ujemnie 
na działanie konstrukcji, to można zezwolić na zarysowanie bez podej mowania 
jakichkolwiek kroków mających na celu kontrolę szerokości rys. Graniczną szerokość 
rys w max należy ustalać, biorąc pod uwagę planowaną funkcję i właściwości konstrukcji 
oraz koszty ograniczenia zarysowania.

Wartości zalecane w zależności od klas ekspozycji podane są w normie [N8] 
w tablicy7.1N.

li
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Tablica 7.1N: Zalecane wartości w max (mm)

Klasa 
ekspozycji

Elementy 
zbrojone 

i sprężone 
z cięgnami bez 
przyczepności

Elementy sprężone cięgnami 
z przyczepnością

Prawie stała kombinacja 
obciążeń

Częsta kombinacja obciążeń

XO, XC1 0,4 1) 0,2

XC2, XC3, XC4

0,3

0,2 
2)

XD1,XD2, XS1, 
XS2, XS3 Dekompresja

Uwaga 1: Dla klas ekspozycji XO i XC1 szerokość rys nie wpływa na trwałość, a ograniczenia 
nałożono w celu zapewnienia akceptowalnego wyglądu. Jeżeli nie stawia się wymagań 

dotyczących wyglądu, to ograni- czenia te można złagodzić.
Uwaga 2: Dla tych klas ekspozycji dodatkowo należy sprawdzić warunek dekompresji przy quasi-stałej 

kombinacji obciążeń.

Jeśli nie stawia się szczególnych wymagań ,przykładowo wodoszczelności, to można 
przyjąć, że ograniczenie obliczeniowych szerokości rys do wartości w max podanych 
w tablicy wyżej jest na ogół wymaganiem dostatecznym ze względu na wygląd i trwałość 
elementów żelbetowych w budynkach przy quasi-stałej kombinacji obciążeń.

Trwałość elementów sprężonych może być silniej zagrożona przez zarysowanie. 
Jeżeli nie ma bardziej szczegółowych wymagań, to można przyjąć, że ograniczenie 
obliczeniowych szerokości rys do wartości w max podanych wyżej ,jest na ogół 
wymaganiem dostatecznym dla betonowych elementów sprężonych przy prawie stałej 
kombinacji obcią  żeń. Ograniczenie nazwane „dekompresją” oznacza, że wymaga się, 
aby wszystkie części cięgien lub ich kanałów były otoczone warstwą betonu ściskanego 
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o grubości przynajmniej 25 mm.

Do elementów, które sprężono wyłącznie cięgnami bez przyczepności, stosuje 
się wymagania takie, jak dla elementów żelbetowych. Do elementów, w których 
zastosowano kombinację cięgien z przyczepnością i bez przyczepności, stosuje 
się wymagania takie jak dla betonowych elementów sprężonych z cięgnami 
z przyczepnością.

W przypadku elementów narażonych na działanie środowiska klasy XD3 może być 
konieczne podjęcie specjalnych kroków. Wybór odpowiednich kroków będzie zależał 
od właściwości mogących wystąpić agresywnych czynników.

Pomiar bezpośredni, bezpośrednie oględziny budynku, konstrukcji, szczegółowa 
inwentaryzacja zarysowań praktycznie sprowadza się do pełnej inwentaryzacji budynku 
z rozwinięciem poszczególnych płaszczyzn obiektu we wnętrzu ,na zewnątrz obiektu, 
w przypadku budynku rozwinięcie płaszczyzn ścian, stropów -podsadzek, sufitów 
,poddaszy, dachu, ścian szczytowych, ścian kolankowych na których nanosi się położenie, 
rozkład ,przebieg, początek ,koniec zarysowania, rozwidlenia, zmiany układu, kierunku, 
pojawienie się nowych ,rozwieranie, zamykanie, uskoki, poślizgi, odkształcenia 
postaciowe, na powierzchni elementu, wewnątrz ,jeżeli jest to możliwe, charakterystykę 
,wymiary, długość ,szerokość głębokość zarysowań , jeżeli jest to możliwe.

W przypadkach szczególnych wykonanie takiej analizy na modelu przestrzennym 3D 
obiektu pozwala na właściwą analizę mechanizmu uszkodzeń obiektu. Taka analiza 
winna również zwierać opisy zarysowań i musi składać się z następujących elementów:

-układ rys

-wielkości charakterystyczne

-zmiany układu

-charakterystyczne zmiany obrazu zarysowań

Dokonując przeglądu elementów konstrukcji nieuzbrojonym okiem z odległości 20 cm 
można dostrzec rysy o rozwartości mniejszej niż 0,2 mm. Inwentaryzacja ,obserwacja 
bezpośrednia, szczegółowe pomiary, charakterystyka rys, morfologia, monitoring 
z zastosowaniem pomiarów bezpośrednich stanowią wyznacznik wytężenia konstrukcji 
i jej bezpieczeństwa. [1].

Zastosowanie podstawowych narzędzi pomiarowych w postaci różnego typu 
szczelinomierzy pozwala na dokładne określenie morfologii rys i w wyniku analizy 
konstrukcji, ustalenie mechanizmów uszkodzeń. W szczególnych przypadkach 
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zastosowanie metod endoskopowych pozwala na określenie uszkodzeń w miejscach 
trudno dostępnych.

Rysa to uszkodzenie określana jest jako nieciągłość materiału charakteryzującą się tym, 
że jej trzeci wymiar, szerokość jest znacznie mniejszy ,niż dwa pozostałe ,czyli długość 
i głębokośćoraz jako pierwotny lub wtórny brak spójności w stykach przylegających 
do siebie cząsteczek szkieletu materiałowego. Graniczna szerokość rozwarcia rysy to 1 
mm.

Pęknięcie to uszkodzenie o rozwarciu do 1 cm.

Szczelina natomiast to uszkodzenie powyżej 1 cm.[1].

W diagnostyce należy bezwzględnie używać zdefiniowanej nomenklatury i nazewnictwa 
zgodnego z powszechnie przyjętymi przez współczesne opracowania naukowe. Właściwa 
identyfikacja rys umożliwia prawidłowa ocenę stanu technicznego elementów obiektu. 
Podział zarysowań przyjęty przez opracowanie [1] ustalone według następujących 
kryteriów:

-szerokość rozwarcie-submikrorysy,mikrorysy,makrorysy:rysy,pęknięcia,szczeliny,

-układu i kształtu-pojedyncze ,wielokrotne, rozgałęzione, bezładne -mapowe (map-
cracking ang.), o wyróżnionym kierunku, podłużne, poprzeczne, ukośne w stosunku 
do krawędzi elementu,pasma rys równoległych do danej krawędzi(d-cracking.ang.),

-eksploatacji elementu-dopuszczalne lub niedopuszczalne w odniesieniu 
do bezpieczeństwa ,trwałości i szczelności

-przyczyn powstania w okresie realizacji i eksploatacji-rozciąganie osiowe wywołane 
skurczem, temperaturą, zginanie w fazie montażowej, po usunięciu podpór tymczasowych, 
ścinanie i ścinanie ze zginaniem ,czyli podział rys na rysy rozdzielcze, rysy od zginania, 
rysy od ścinania, rysy podłużne, rysy od skręcania, rysy powierzchniowe,

-rysy rozdzielcze –mają charakter skośny i powstają przy osiowym rozciąganiu na małym 
mimośrodzie wynikające z obciążeń eksploatacyjnych, odkształcenia termiczne, 

-rysy od zginania

-rysy od ścinania

-rysy podłużne

-rysy od skręcania

-rysy powierzchniowe
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7.13.Diagnostyka i badania nieniszczące .

Zastosowanie metod diagnostyki nieniszczącej polega na wykorzystaniu wszelkich 
możliwych narzędzi i urządzeń pomiarowych mechanicznych, elektronicznych, 
termowizyjnej, wideo endoskopowej ,pomiaru wilgotności, pirometrycznej 
i sklerometrycznej i innych prostych badań nieniszczących. Jest to niezbędne w celu 
prawidłowej oceny stanu technicznego budynku i uzupełnieniu diagnostyki wizualnej.

Można wymienić podstawowe metody:

-nieniszczące obciążenia próbne elementów konstrukcji

-badanie nieniszczące betonu, drewna, stali-badania sklerometryczne

-badania ultradźwiękowe,

-badania radiologiczne,

-badanie gęstości, wilgotności

-badani mikrofalowe

7.14.Badania niszczące -odkrywki elementów konstrukcyjnych 
i wykończeniowych.

Przy diagnostyce obiektów koniecznym jest wykonanie wykonywanie odkrywek 
elementów konstrukcyjnych ,ścian fundamentowych, ścian nośnych, izolacji, stropów 
,elementów żelbetowych ,drewnianych, warstw wykończeniowych i izolacyjnych 
i zastosowanie metod i badań niszczących.

Wykonanie odkrywek elementów konstrukcyjnych obiektu polega na wykonywaniu, 
odwiertów, odkuwek wgłębnych i powierzchniowych ma na celu uzyskanie informacji 
w zakresie rodzaju ,materiałów, ich struktury może prowadzić do pobrania próbek do badań 
laboratoryjnych Wykonanie odkrywek jest niezbędne także po to, aby określić, czy 
fundamenty budynku nie są zalewane przez wody gruntowe. Najczęściej izolacje w budynkach 
projektowane są jako przeciwwilgociowe, a nie przeciwwodne, dlatego odkrywki 
pozwalają na określenie, w jakich rejonach ścian fundamentowych należy zaprojektować 
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izolacje specjalistyczne. Odkrywki są konieczne także do określenia położenia i przebiegu 
instalacji oraz pozostawionych w przeszłości wokół budynku konstrukcji podziemnych . 
Często ściany fundamentowe są rozszerzane u podstawy, co powinno być uwzględniane 
w późniejszym projektowaniu prac naprawczo-renowacyjnych. Poza tym nie wszystkie 
fundamenty w obiekcie muszą być posadowione na tym samym poziomie, co można 
stwierdzić, wykonując odkrywki. Wreszcie odkrywki pozwalają na określenie stanu 
ścian przyziemia – ściany te najczęściej będą wymagały naprawy lub wzmocnienia przed 
założeniem późniejszych izolacji. Zdarza się, iż odkrywki ostatecznie wykluczają lub 
potwierdzają konieczność wykonania zewnętrznego drenażu opaskowego lub wymiany 
gruntu.

Niesłychanie istotne w przypadku stwierdzenia na etapie badań nieniszczących 
nieprawidłowości w zakresie braku dostatecznej wytrzymałości elementów konstrukcyjnych 
z drewna, betonu, żelbetu, stali, elementów ściennych i innych materiałów budowlanych 
pobranie do badania próbek rdzeniowych, wykonanie miarodajnych wycięć ,próbek 
w zakresie wszystkich materiałów istotnych do ustalenia parametrów technicznych 
elementów konstrukcyjnych. Metody ,ilość, sposób ,zakres pobierania próbek do badań 
określają szczegółowo normy techniczne i specjalistyczne wytyczne.

Badania fizyko-chemiczne w szczególnych przypadkach są konieczne 
do wykonania, szczególnie w postępowaniach sądowych karnych i cywilno-prawnych. 
 
Wstępne badania to, w zależności od potrzeb, pomiary zawilgocenia, temperatury, 
badania wytrzymałościowe, nieniszczące młotkiem Schmidta, oznaczenie pH, określenie 
możliwości wystąpienia kondensacji pary wodnej ,oznaczenie punktu rosy. Jednocześnie 
wykonuje się dokumentację fotograficzną. Oględziny oraz proste badania wykonywane 
na miejscu w połączeniu z obrazem uszkodzeń pozwalają odpowiednio zaplanować 
badania laboratoryjne. Chodzi przede wszystkim o jednoznaczne i precyzyjne określenie 
przyczyn uszkodzeń . Może to być przykładowo w zakresie oddziaływań atmosferycznych 
,czy też oddziaływań wody w gruncie konieczność zbadania :

1.Oddziaływania wód znajdujących się w gruncie na elementy konstrukcyjne 
i zabezpieczające,

2.Oddziaływanie wód opadowych,

3.Oddziaływanie wody i wilgoci pochodzącej z instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,

5.Zawilgocenie na skutek higroskopijnego poboru wilgoci,

6.Podwyższenie wilgotności na skutek wadliwego działania wentylacji,klimatyzacji

7.Skutki chemicznego oddziaływania związków chemicznych na pomieszcze3nia 
do stałego pobytu ludzi,
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W zależności od wstępnego badania w uzasadnionych przypadkach w celu pogłębienia 
diagnostyki można wykonać następujące badania:

1.Badania struktury muru za pomocą wierceń, metod endoskopowych, termografii,badania 
fizyko-chemiczne elementów muru

2.Badania szerokości rozwarcia i głębokości rys, zmian szerokości rozwarcia rys,

3.Określanie struktury murów, jednorodności, wykrywanie obecności pustek,

4.Oznaczenie wilgotności powierzchniowej, zawilgocenia ,wilgotności masowej – 
metody CM, wago-suszarki i innych,

5.Oznaczenie chłonności kapilarnej, oznaczenie obecności soli,

6.Określenie warunków cieplno-wilgotnościowych,

7.Badania parametrów wytrzymałościowych metodami niszczącymi,

8.Badania otaczającego gruntu, badania geologiczne.

Oczywiście, każdy obiekt trzeba traktować indywidualnie, a więc w zależności od jego 
stanu technicznego zakres badań będzie się różnił. Istotne jest jednak to, żeby oględziny 
obiektu oraz dobór niezbędnych do wykonania badań przeprowadzał specjalista. Ich 
określenie tylko na podstawie oględzin obiektu nie zawsze jest możliwe.

Błędne określenie przyczyn zawilgocenia i podjęcie niewłaściwych działań może prowadzić 
w najgorszym przypadku nawet do zintensyfikowania procesów destrukcyjnych.

 
Przeprowadzane w obiekcie wstępne badania pozwalają z mniejszym lub większym 
prawdopodobieństwem określić stan techniczny budynku oraz przyczyny i źródła 
jego uszkodzeń. Pozwala to na wstępne określenie kierunku podejmowanych działań 
naprawczo-renowacyjnych. Liczba pobranych próbek powinna być reprezentatywna 
dla konkretnego obiektu i rodzaju materiału występującego w konstrukcji (w wielu 
wypadkach pobiera się zarówno próbki cegieł, zaprawy, wielkość i rodzaj próbek 
zależy od badanego parametru i wybranej metody badawczej. Miejsca pobrania próbek 
powinny umożliwić utworzenie właściwego rozkładu wilgoci w murze, dlatego muszą 
być starannie udokumentowane.

Najczęściej spotyka się następujące metody pobierania próbek:

1.Rdzenie wiertnicze o średnicy 10 cm i długości przynajmniej 12 cm – do badań 
parametrów wytrzymałościowych i określenia bilansu wilgoci,

2.Rdzenie wiertnicze o średnicy przynajmniej 3 cm i długości przynajmniej 5 
cm – do badań struktury muru, określenia bilansu wilgoci i oznaczenia stopnia 
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3.Zwierciny w ilości 20–100 g na próbkę – do badań struktury muru, określenia bilansu 
wilgoci i oznaczenia stopnia zasolenia muru.

4.Wycinanie, wykuwanie lub zeskrobywanie materiału na próbkę do badań.

Transport próbek do laboratorium musi odbywać się w warunkach uniemożliwiających 
zmianę ich parametrów, np. w hermetycznie zamykanych pojemnikach. 

7.15.Badania laboratoryjne.

Badania laboratoryjne można prowadzić w zasadzie we wszelkich kierunkach diagnostyki, 
jeżeli znajduje to racjonalne uzasadnienie. Należy stwierdzić, że badania niszczące 
ze względu na swój charakter i konieczność wykorzystania specjalistycznych branżowych 
laboratoriów w ośrodkach badawczych są niezwykle kosztowne ,jednak w przypadku 
postępowań sądowych, w niektórych przypadkach bezwzględnie konieczne. Wykonanie 
badań laboratoryjnych analiz fizycznych, chemicznych, ich wyniki mogą jednoznacznie 
potwierdzić przyjętą podczas oględzin budynku tezę o przyczynach i źródłach uszkodzeń 
budynku, mogą też jej zaprzeczyć.

Badania laboratoryjne mogą prowadzone w zakresie określenia właściwości materiałów 
konstrukcyjnych,wykończeniowych,izolacyjnych,drewna,stali,betonu,żelbetu,pokrycia 
dachowego i innych występujących w budynku:

-chemicznych,

-fizycznych,

-wytrzymałościowych.

Wszelkie badania materiałów w specjalistycznych laboratoriach prowadzone są zgodnie 
z aktualnymi podstawami prawnymi, wytycznymi, procedurami oraz w oparciu 
o nowoczesne urządzenia badawcze, umożliwiające wykonanie niezwykle dokładnych 
badań każdego materiału budowlanego.

Potwierdzenie pierwotnych założeń nie zamyka jednakże etapu związanego z diagnostyką 
budynku. Ostatecznym celem jest wykonanie prac naprawczych, powodujących trwałą 
likwidację uszkodzeń obiektu,stanu awaryjnego umożliwiającego prowadzenie dalszych 
prac budowlanych lub konserwatorskich, zapewniające właściwą eksploatację budynku.

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu 
poddanego diagnostyce wynika wprost z wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych 
w wielu przypadkach decydują o sposobie rozwiązań technicznych remontów, wzmocnień, 
uszkodzeń i awarii
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Możliwość prawidłowego wykonania remontu zależy od bliskości sąsiednich budynków, 
przebiegu instalacji ,dlatego od specjalisty wykonującego diagnostykę budynku 
wymagana jest wiedza pozwalająca na dobór odpowiedniego rozwiązania konstrukcyjno-
materiałowego prac naprawczo-renowacyjnych. Dodatkowe badania laboratoryjne 
pozwalają na wybór odpowiedniego środka zabezpieczającego ,dobór optymalnego 
rozwiązania konstrukcyjnego czy też innego elementu w zakresie technologii wzmocnienia 
,napraw, remontów.W przypadku silnie zawilgoconych obiektów należy wykonywać 
dodatkowe badania laboratoryjne przy pracach diagnostycznych między innymi oprócz 
badania parametrów wytrzymałościowych oznaczenie wytrzymałości na ściskanie, 
na rozciąganie przy zginaniu, na rozciąganie, na rozłupanie, modułu elastyczności, 
rozszerzalności termicznej, mrozoodporności, nasiąkliwości i innych .

 

7.16. Analiza struktury elementów budynku.

W przypadku ścian, murów, spoiw konieczne jest oznaczenie parametrów 
charakteryzujących strukturę materiałów budowlanych, składu mineralnego, uziarnienia, 
składu chemicznego, określenie struktury ,składu zaprawy, ilości spoiwa, uziarnienia.

W zakresie badań materiałów budowlanych konieczne jest ustalenie parametrów 
charakteryzujących strukturę materiałów budowlanych ,zachowanie się wobec wody: 
gęstości, porowatości, kapilarnego poboru wody, dyfuzyjności, wilgotności objętościowej, 
wilgotności równowagowej, wilgotności w stanie pełnego nasycenia ,nasiąkliwości, 
wilgotności wysycenia, pojemności kapilarnej, ilości i rodzaju występujących soli ,ilości 
azotanów, siarczanów i chlorków.

Do typowych badań laboratoryjnych wykonywanych w diagnostyce murów zaliczyć 
należy: określenie parametrów wytrzymałościowych muru, analizę zapraw,spoiw, 
określenie bilansu wilgoci oznaczenie porowatości i nasiąkliwości, określenie stopnia 
zasolenia muru wykonanie analizy ilościowej i jakościowej. 

Rezultatem badań diagnostycznych jest dokumentacja zawierająca informacje o: 
otoczeniu budynku, warunkach gruntowo-wodnych, wpływie ukształtowania terenu 
na możliwość napływu wód, stanie technicznym budynku: rodzaju, strukturze murów 
i ich układzie konstrukcyjnym, zastosowanych materiałach, ich własnościach ,układzie 
pomieszczeń, obecności piwnic, sposobie użytkowania pomieszczeń, wszelkiego rodzaju 

(korozja chemiczna, biologiczna, erozja, uszkodzenia mechaniczne, rysy , lokalizacji 
innych źródeł wody i wilgoci, uszkodzeniach instalacji wodno-kanalizacyjnych, 
przeciekach przez nieszczelne dachy, uszkodzonych obróbkach blacharskich ,stanie 
istniejących izolacji lub stwierdzenie ich braku, sposobach wykonania i uszczelnienia 
dylatacji, przejść rurowych ,analizie cieplno-wilgotnościowej (wartości współczynnika 
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przenikania ciepła U, wilgoci kondensacyjnej, mostków termicznych, bilansie wilgoci, 
zawartości i rozkładzie wilgoci w przegrodzie, stopniu zasolenia przegród ilościowa 
i jakościowa analiza, oznaczenie rodzaju soli i ich stężeń, porowatości, właściwościach, 
parametrach środków wiążących spoiw, struktur materiałowych ,właściwościach 
,parametrach cegieł ,kamieni, stopniu porażenia biologicznego przez grzyby patogenne 
i techniczne szkodniki drewna, poziomie ph, zawartości gipsu i inne .

Literatura podstawowa do rozdziału.

[1].Drobiec Ł. ,Jasiński R. ,Piekarczyk A.-„Diagnostyka konstrukcji żelbetowych” 
-Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

[2].Masłowski E., Spiżewska D.-„Wzmocnienie konstrukcji budowlanych”.- Arkady, 
Warszawa 2000.

[3].Zalewski S.(praca zbiorowa).,” Remonty budynków mieszkalnych – poradnik 
”,Arkady, Warszawa 1995

Instrukcje i wytyczne:

[B1].Runkiewcz L.- ”Wzmocnienia i naprawy szkieletowych konstrukcji żelbetowych” 
-Instrukcja nr 405/2004 Instytut Techniki Budowlanej ,Warszawa 2004

[B2].”Zasady oceny bezpieczeństwa konstrukcji żelbetowych”- Instrukcja nr 
361,Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1999,

[B3].Lewicki B.-„Metodyka oceny stanu technicznego konstrukcji budynków 
wielkopłytowych”, Zeszyt nr „Bezpieczeństwo konstrukcji ”.-Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2002

416/2006 Instytut Techniki Budowlanej .Warszawa 2006

[B5].Kawulok M. praca zbiorowa. – „Wymagania techniczne dla obiektów 
budowlanych wznoszonych na terenach górniczych”.- Instrukcja nr 364/2007 
Instytut Techniki Budowlanej ,Warszawa 2007 .

Normy:

[N1]PN-ISO 4463-2,3:2001 Metody pomiarowe w budownictwie,

[N2].PN-N-022211:2000 Geodezja. Geodezyjne wyznaczanie przemieszczeń, 
terminologia podstawowa.

[N3].PN-N-02220:1991 Fotogrametria. Terminologia i oznaczenia.,
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1-1.Reguły ogólne i reguły dla budynków.

[N5].PN-EN13018;2004 Badania nieniszczące. Badania wizualne. Zasady ogólne.

[N6].PN-EN 1990:2002 Eurokod. Podstawa projektowania konstrukcji.

[N7].PN-EN 1996-1- 2 Eurokod 6 Projetowanie konstrukcji murowych.Część 
1-1:Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

[N8].PN-EN 1992-1-2:2004 Projektowanie konstrukcji z betonu .Część 1-2.Reguły 
ogólne. Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe.

Literatura pomocnicza,

[C1]. Rudziński L., „Konstrukcje murowe. Remonty i wzmocnienia”, Politechnika 
Świętokrzyska 2006

[C2]. Runkiewicz L.: „Diagnostyka i wzmacnianie konstrukcji żelbetonowych”. 
Materiały

pomocnicze i informacyjne Nr 93/1998 Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej 
Kielce.

[C3]. Mitzel A., Stachurski W., Suwalski J.: „Awarie konstrukcji betonowych 
i murowych”

Arkady, Warszawa 1982

[C4]. „Ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych”. Praca zbiorowa 
zespołu pod

kierunkiem J.Kwiatka. Wydawnictwo GIG, Katowice 1997
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8. Podstawowy sprzęt do diagnostyki budowlanej.

Pomiar obiektu to bezpośredni pomiar konstrukcji i porównanie wartości z jednost-
ką wzorcową.Do pomiaru obiekty wykorzystywane są miary proste, składane, zwijane 

-
tradźwiękowe, wzorce kątów, różnego typu poziomnice laserowe, kątomierze mecha-
niczne elektroniczne i optyczne, teodolity, niwelatory, mierniki automatyczne, pomiary 
ugięcia i przemieszczeń, pirometry, mierniki hałasu etc.

 Rys.1.Przykładowy zestaw pomiarowy do badań okresowych.
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Rys.2. Przykładowe narzędzia i urządzenia do pomiarów.

Rys.3. Przykładowe narzędzia i urządzenia do pomiarów.
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Rys. 3. Przykładowe urządzenia geodezyjne - niwelator optyczny

Rys. 4. Przykładowe urządzenia geodezyjne -teodolit
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Rys.4.Szczelinomierze listkowe i klinowe .

Rys.5.Przyrządy pomiaru nateżenia światła - Luksomierz

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



113

 
Rys. 6 Kamera termowizyjna
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R

Rys.8..Urządzenia do pomiarów .grubosc spoin

Rys.9.Przyrządy optyczne, aparat fotograficzny
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9. Ocena stanu technicznego i stopnie zużycia budynków.

 Ocena stanu technicznego budynku, budowli czy obiektu budowlanego 
to podstawowy wymóg Prawa budowlanego związany z obowiązkowymi okresowymi 
przeglądami, lecz również, w przypadku wątpliwości co do stanu technicznego 
,konieczność określona prawem wykonania przez uprawnioną osobę oceny stanu 
technicznego związana z zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu. Każdy 
przegląd obiektu doraźny czy okresowy stanowi ocenę stanu technicznego, którego 
elementem poza innymi kryteriami jest zużycie techniczne . Zużycie techniczne budynków 
,budowli i obiektów budowlanych jest jednym z podstawowych elementów diagnostyki 
budowlanej, zależy od wielu czynników obiektywnych i subiektywnych. Konieczność 
dokładnej ,obiektywnej oceny stanu technicznego, maksymalne wyeliminowanie 
subiektywnych ocen jest podstawowym zadaniem oceniającego.

Ocena stanu technicznego budynku ,wyrażona w formie opinii technicznej potrzebna 
jest w celu bieżącej ,okresowej oceny budynku ,jego elementów konstrukcyjnych 
i wykończeniowych według ustalonej metodologii, listy elementów podstawowych 
obiektu jak również przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zakupu nieruchomości, 
wykonania robót modernizacyjnych ,remontowych. Opinia stanowi niewielki koszt 
w porównaniu z wartości inwestycji ,a może przyczynić się do ograniczenia potencjalnych 
strat i ujawnieniu wad, niedoróbek czy innych nieprawidłowości .

Stan techniczny i zużycie techniczne bezpośrednio rzutuje na bezpieczeństwo obiektu 
oraz jego wartość odtworzeniową, jak również rzecz jasna wartość rynkową. Właściwa 
diagnostyka obiektu pozwala na wydanie prawidłowej diagnozy-oceny stanu technicznego 
i/lub zaleceń w zakresie konieczności pogłębionej diagnostyki oraz napraw, remontów, 
prac odtworzeniowych służących utrzymaniu obiektu we właściwej kondycji i właściwym 
stanie technicznym.

Na podstawie diagnostyki obiektu powstaje opinia techniczna jako ocena stanu budynku 
wystawiona na podstawie oględzin i dostępnej dokumentacji projektowej,elementów 
konstrukcji, elewacji oraz dachu.

O szczegółowości oceny stanu budynku decyduje konkretna sytuacja. W ocenie stanu 
technicznego mamy do czynienia z dwoma pojęciami stosowanymi często wymiennie 
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ekspertyzą i opinią techniczną.

Opinia techniczna jest zwykle wydawana przez specjalistę w zakresie budownictwa 
na podstawie oględzin obiektu budowlanego, jego elementów konstrukcyjnych, 
wykończeniowych, zapoznaniu się z dokumentacją budynku, dokumentacją techniczną 
obiektu. Diagnoza w takim opracowaniu jest zwykle stawiana na podstawie doświadczenia 
eksperta i nie zawsze może być jednoznaczna.

W uzasadnionych przypadkach jednym z wniosków opinii technicznej jest konieczność 
poszerzenia badań i wykonanie ekspertyzy technicznej, która jest opracowaniem zwykle 
szerszym, w którym oprócz zaangażowania intuicji i doświadczenia eksperta występują 
elementy obiektywnych badań materiałów, diagnostyki budowlanej z zastosowaniem 
nowoczesnych narzędzi, urządzeń do pomiarów i badania elementów konstrukcji 
i wykończenia , pomiary ugięć, przemieszczeń konstrukcji i koniecznych obliczeń, czasem 
analizy statyczno-wytrzymałościowej i oceny poprawności rozwiązań projektowych, 
technologicznych i prawidłowości realizacji robót budowlanych, zgodności z wiedzą 
techniczną warunkami technicznymi, normami techniczno -prawnymi, oceny ich jakości, 
ilości ,wartości i innych cech. Postawiona diagnoza jest w ten sposób uwiarygodniona 
obiektywnymi badaniami, pomiarami czy obliczeniami, które są sprawdzalne.

Jeśli więc w budynku pojawiają się jakiekolwiek niepokojące zjawiska utrudniające 
użytkowanie lub też jakiekolwiek zarysowania konstrukcji, takie jak: spękania 
ścian, widoczne rysy na stropach, przemieszczenia elementów konstrukcyjnych 
uniemożliwiające na przykład swobodne otwieranie drzwi lub okien ,należy 
skorzystać z wiedzy eksperta w zakresie budownictwa ,który oceni stan techniczny, 
bezpieczeństwo obiektu, uszkodzenia i zużycie techniczne elementów obiektu, 
jak również oceni koszt robót naprawczych i remontowych oraz oceni konstrukcję 
budynku .

Każdy budynek, obiekt, jego sytuacja jest indywidualna i specjalista wykonujący zlecenie 
podczas w swej pierwszej czynności, jaką musi wykonać czyli wizji lokalnej, przeglądu 
obiektu, decyduje o zakresie opracowania, czyli musi odpowiedzieć na pytanie, czy opinia 
w tym przypadku jest wystarczająca czy też konieczna jest ekspertyza budowlana .

Opinia to ocena stanu budynku wystawiona na podstawie oględzin i dostępnej 
dokumentacji projektowej, ekspertyza techniczna to również ocena stanu budynku 
poszerzona o szereg badań, analiz technicznych w zakresie elementów konstrukcyjnych 
nośności i wytrzymałości fundamentów, ścian, stropów i innych elementów konstrukcji, 
elewacji oraz dachu. sprawdzenie stanów granicznych użytkowalności (SGU),stanów 
granicznych nośności(SGN),a szczególnych przypadkach przejściowych stanów 
granicznych(PSGU, PSGN). Szczegółowość i zakres oceny są ściśle związane z celem, 
jakiemu mają służyć wyniki badań. Określenie celu opinii jest szczególnie istotne 
,a o szczegółowości oceny decyduje konkretna sytuacja.

Przeglądy okresowe, kontrole techniczne budynków, budowli, obiektów 
budowlanych sieci, lokali mieszkalnych ,odbiory techniczne wykonywane 
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są również na podstawie art. 62 Ustawy Prawo budowlane jako okresowe kontrole, 
co najmniej raz w roku, polegające na sprawdzeniu stanu technicznego elementów 
budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne 
i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, 
okresowe kontrole, co najmniej raz na 5 lat, polegające na sprawdzeniu stanu 
technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki 
obiektu budowlanego oraz jego otoczenia, również w zakresie wyłączenia 
z użytkowania obiektów, odbiorów końcowych, przywrócenia do użytkowania 
obiektów budowlanych, wadliwości przeglądów ,odbiorów i innych kończące 
się opinią techniczną wyrażoną pisemnie przez osobę posiadającą odpowiednie 
uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie. W celu 
prawidłowego wykonania opinii technicznej wraz z oceną stanu technicznego 
należy uzyskać szereg informacji związanych z obiektem. Należy w opinii podać 
źródła informacji o obiekcie: dokumentacja geologiczna ,techniczna, wizje 
lokalne, książka obiektu i inne możliwe do uzyskania.Należy wymienić podstawy 
prawne wykonywania opinii, podstawy techniczne, materiały ,źródłowe ,literaturę 
fachową, materiały, badania, istniejąca dokumentację techniczną z podaniem 
przez kogo została wykonana, szczegółowe oględziny obiekty, elementów 
konstrukcyjnych, wykończeniowych, materiałów budowlanych, lokalizację, zakres 
i rodzaj wykonywanych odkrywek, badań pobranych próbek, niezbędne pomiary 
inwentaryzacyjne inne czynności wykonane podczas przeprowadzanych wizji   
lokalnych, przeprowadzone   badania , w tym geologiczne i wykonane obliczenia 
sprawdzające izolacyjność termiczną przegród budowlanych i wytrzymałości 
podstawowych elementów konstrukcyjnych.

W opinii należy wykonać szczegółowy opis techniczny obiektu, opis konstrukcyjny 

ocenę stanu technicznego zgodnie z tabelami wzorcowych elementów scalonych: 
fundamenty , izolacja przeciwwilgociowa, ściany konstrukcyjne, ściany działowe, stropy 
nad poszczególnymi kondygnacjami i balkony , konstrukcja dachu lub stropodachu  
jego pokrycie i odwodnienie, schody , stolarka okienna i drzwiowa, tynki, podłogi, 
malowania oraz instalacje i urządzenia należące do wyposażenia budynku.Konieczny 
jest szczegółowy opis stanu technicznego poszczególnych elementów budynku, 
z określeniem stwierdzonego wskaźnika procentowego ich zużycia , odniesionego 
następnie w specjalnym zestawieniu do wartości całego budynku lub budowli .Kolejność 
omawiania tych elementów powinna być zgodna z układem przyjętym w wybranej 
wzorcowej tabeli elementów scalonych.

W opisie tym należy podać wszystkie dostrzeżone uszkodzenia usterki. Należy uwzględnić 
przy omawianiu każdego elementu procentowy wskaźnik jego zużycia wartościowego 
w przypadku podjęcia kapitalnego remontu budynku , określający przewidywaną wartość 
nakładów jakie w odniesieniu do tego elementu trzeba będzie ponieść w stosunku 
do wartości jego odtworzenia.
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Przy formułowaniu opinii na temat zużycia poszczególnych elementów należy zamieścić 
informacje dotyczące zużycia funkcjonalnego oraz informacje dotyczące zawilgoceń 
murów, stropów i tynków oraz korozji biologicznej elementów, jak również wszystkich 
elementów drewnianych budynku.

Informacje te powinny możliwie dokładnie określać lokalizację miejsc, gdzie zjawiska 
te występują, wielkość porażonej powierzchni i głębokość powstałych stąd ubytków 
lub osłabienia spoistości materiału. 

Należy zwrócić również na następujące okoliczności:

-zarysowania elementów konstrukcyjnych ich charakterystykę, układ i szerokość 
dostrzeżonych rys-morfologia rys

-odchylenia elementów konstrukcyjnych,

      – stan techniczny fundamentów ,posadzek ,

-stan instalacji wewnętrznych i zewnętrznych,

-uszkodzenia i deformacje pokrycia dachowego i obróbek blacharskich,

-stan dokumentacji technicznej ,

-dokumenty formalno-prawne ,

Podsumowanie wyników przeprowadzonej oceny stanu technicznego wszystkich 
elementów wraz ze wskaźnikami procentowego zużycia należy podać w formie 
tabelarycznej ,maksymalnie dokładnie odzwierciedlające stan techniczny poszczególnych 
elementów ,co daje sumaryczne zużycie techniczne obiektu dla porównania z obliczonego 
zużycia odpowiedniego wzoru z metod Rossa.

9.1.Zużycia techniczne obiektu budowlanego.

Zużycie techniczne obiektu budowlanego jest to utrata zdolności użytkowych, 
funkcjonalnych lub technologicznych obiektu lub elementu budowlanego.
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Przez zużycie rozumie się utratę wartości technicznej wynikłą ze zużycia technicznego 
i funkcjonalnego. Zwykle przyczyną zużycia obiektu jest wiele czynników ,wtedy 
konieczne jest przyjmowania w ocenie stanu technicznego zużycia łącznego. Zużycie 
techniczne wynika z wieku obiektu budowlanego , trwałości zastosowanych materiałów, 
jakości wykonawstwa budowlanego, wad projektowych, prowadzonej gospodarki remont, 
określa się procentowo.

W budynku wyróżnia się trzy główne grupy elementów, a mianowicie konstrukcyjne,, 
wykończeniowe, wyposażeniowe, a zatem stan techniczny budynku uzależniony jest 
od trwałości tych elementów.

Zużycie funkcjonalne to zużycie wynikające z porównań zastosowanych w danym 
przypadku projektowanych rozwiązań użytkowych do aktualnie projektowanych (ocena 
nowoczesności) , a także porównań wynikających ze sposobu wykończenia i wyposażenia 
w urządzenia techniczne , jak również przeznaczenia utrudniającego lub umożliwiającego 
zmianę sposobu wykorzystania.Zużycie łączne jest to zużycie jednoczesne techniczne 
i funkcjonalne.

Obiekt budowlany składa się z wielu elementów, które spełniają różne funkcje 
i w związku z tym są wykonywane z materiałów o różnych właściwościach technicznych 
odpowiadających przeznaczeniu danego elementu.Dla określenia charakterystyki 
obiektów budowlanych powinniśmy znać ich rodzaje, które określają funkcję oraz typ 
konstrukcji mającej wpływ na trwałość obiektu budowlanego .Jednym z elementów 
poszerzonej opinii technicznej lub ekspertyzy jest określenie stopnia zużycia obiektu 

budownictwa i innych osób posiadających uprawnienia do badania i oceny stanu 
technicznego obiektów budowlanych :

-wiedzy

-doświadczenia,

-obiektywizmu

-krytycyzmu

-sumienności i etyki zawodowej,

-wykorzystania nowoczesnych narzędzi, urządzeń do diagnostyki budowlanej
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Przy wykonywaniu opinii technicznych niezbędna jest wiedza w zakresie:

-konstrukcji budynków i obiektów budowlanych

-elementów wykończeniowych

-technologii robót budowlanych

-trwałości obiektów i elementów konstrukcyjnych

-diagnostyki budynków i budowli

-materiałów budowlanych

-technologii napraw i remontów

9.2.Trwałość obiektu budowlanego.

Trwałość obiektu budowlanego jest to okres liczony w latach, w ciągu którego dany 
obiekt lub jego część zachowują swoje właściwości użytkowe w normalnych warunkach 
eksploatacji. O trwałości obiektu decyduje trwałość poszczególnych elementów 
konstrukcji i wykończenie. Trwałość obiektu zależy od jakości wykonania i sposobu 
użytkowania poszczególnych jego elementów, od rodzaju materiału i agresywności 
środowiska.

Trwałość obiektu budowlanego określa działalność człowieka polegająca na:

-posiadaniu wiedzy i doświadczenia w zakresie inwestycji budowlanej

-właściwej identyfikacji i przygotowaniu inwestycji i budowy

-wykonywaniu dokumentacji technicznej w zakresie wszystkich branż,

-właściwej technologii wykonania poszczególnych robót,

-zastosowaniu odpowiednich materiałów,
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-sposobu użytkowania,

-dbałości o stan techniczny podczas eksploatacji

-posiadanie wiedzy w zakresie napraw i remontów.

Zużycie techniczne obiektu budowlanego jest to utrata zdolności użytkowych, 
funkcjonalnych lub technologicznych obiektu lub elementu budowlanego.

9.3.Podział obiektów budowlanych.

Podział i klasyfikacja obiektów budowlanych jest podana w opracowaniu Polskie 
Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB dawniej KOB),która jest zamieszczona 
w załączniku do niniejszego opracowania podaje prawną nomenklaturę ,nazewnictwo 
budynków ,obiektów budowlanych, charakterystykę i stanowi jedyną podstawę 
do identyfikacji budynków, obiektów dla celów technicznych, prawnych i podatkowych. 
Klasyfikacja ta wraz z prawem Budowlanym jest podstawą do określania rodzajów 
obiektów, ich przeznaczenia, typu konstrukcji do wszelkich opracowań związanych 
z budownictwem i inwestycjami. Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych dzieli 
obiekty na budynki mieszkalne i użytku publicznego, produkcyjne i usługowe, budowle 
przemysłowe i składowe naziemne, górnicze i dołowe, inżynierskie, lądowe oraz typy 
konstrukcji. Oddzielną klasyfikację stanowi podział zamieszczony w Prawie budowlanym 
i aktach wykonawczych.

Podział obiektów budowlanych na grupy wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych 
(PKOB – wyciąg).

Dokładny podział według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych zamieszczono 
w załączniku. Klasyfikacja wraz z Prawem budowlanym stanowi jedyną podstawę 
do określania, kwalifikacji obiektów budowlanych we wszelkich opracowaniach 
technicznych jak również do celów podatkowych.

1.1. Budynki mieszkalne i użytku publicznego

1.1.1. Budynki mieszkalne rodzinne

1.1.2. Budynki zbiorowego zamieszkania
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1.1.3. Budynki nauki , oświaty i wychowania

1.1.4. Budynki kultury i sztuki oraz budynki sakralne

1.1.5. Budynki ochrony zdrowia i opieki społecznej

1.1.6. Budynki kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku

1.1.7. Budynki administracyjne

1.1.8. Budynki użytku publicznego pozostałe

1.1.9. Tymczasowe budynki mieszkalne i użytku publicznego

1.2. Budynki produkcyjne i usługowe

1.2.1. Budynki przemysłowe produkcyjne i energetyczne

1.2.2. przemysłowe , produkcyjne i energetyczne

1.2.3. Budynki składowe 
1.2.4. Hale składowe 
l.2.5. Budynki produkcyjne rolnictwa i leśnictwa 
1.2.6. Budynki transportu i łączności 
1.2.7. Budynki handlowo-usługowe

1.2.8. Budynki produkcyjne i usługowe pozostałe

1.2.9. Tymczasowe budynki produkcyjne i usługowe

1.3. Budowle przemysłowe i składowe naziemne

1.3.1. Chłodnie i kominy przemysłowe

1.3.3. Budowle składowe naziemne 
1.3.4. Fundamenty pod maszyny i urządzenia

1.3.5. Części budowlane pieców i kotłów przemysłowych oraz urządzeń 
technicznych

1.3.6. Budowle produkcyjne rolnictwa i leśnictwa 
1.3.7. Budowle przemysłowe i składowe naziemne pozostałe 
1.3.8. Tymczasowe budowle przemysłowe i składowe naziemne
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1.4. Budowle górnicze dołowe

1.5. Budowle inżynierskie lądowe

1.5.1. Drogi szynowe

1.5.2. Drogi kołowe

1.5.3. Ulice i place

1.5.4. Mosty i wiadukty

1.5.5. Rurociągi i przewody

1.5.6. Budowle przemysłowe i składowe podziemne oraz inne

podziemne poza górniczymi

1.5.7. Budowle sportowe

1.5.8. Budowle inżynierski e pozostałe

1.5.9. Tymczasowe budowle inżynierskie lądowe

2. Typ konstrukcji

2.1. Konstrukcje z płyt wielkowymiarowych

2.2. Konstrukcje z płyt średniowymiarowych z wielkich bloków

2.3. Konstrukcje ze średnich bloków i dyli

2.4. Konstrukcje szkieletowe z żelbetowych elementów

prefabrykowanych.

2.5. Konstrukcje szkieletowe z betonu sprężone

2.6. Konstrukcje szkieletowe metalowe

2.7. Konstrukcje o ścianach nośnych monolitycznych betonowych lub żelbetowych

2.8. Konstrukcje o ścianach nośnych z cegły, bloczków lub pustaków 
drobnowymiarowych
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2.9. Konstrukcje drewniane

2.10. Konstrukcje pozostałe (mieszane)

9.4.Metody ustalania stopnia zużycia obiektów budowlanych.

Zróżnicowana trwałość i przebieg zużycia pozwalają wyodrębnić trzy zasadnicze grupy 
elementów:

1.elementy o trwałości technicznej przekraczającej lub równej trwałości budynku 
fundamenty, ściany, stropy ognioodporne, schody,

2.elementy o trwałości mniejszej od trwałości budynku dachy, stropy drewniane, 
stolarka, podłogi, instalacje,

3.elementy o znacznie mniejszej trwałości od trwałości budynku ,roboty 
wykończeniowe, osprzęt instalacyjny.

Do określenia stopnia zużycia elementów składowych obiektu stosujemy następujący 
wzór:

gdzie:

Sztei – zużycie techniczne elementu w procentach,

Uei – procentowy udział kosztów elementów budowlanego nowego w kosztach 
odtworzenia całego obiektu.

9.4.1.Ustalenie średnioważonego zUżycia technicznego obiektU.

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



125

Sposób ten polega na ustalaniu stopnia zużycia poszczególnych elementów (Sztei) 
składowych obiektu, a następnie obliczenie średnioważonego zużycia 
technicznego Szt całego wycenianego obiektu. Do obliczeń posługujemy się wzorem:

gdzie:

Szt – średnioważony stopień zużycia technicznego obiektu wyrażony w procentach,

Uei – procentowy udział kosztu i-tego elementu obiektu wyrażony w procentach,

Sztei -stopień zużycia danego elementu robót określony procentowo,

n – ilość ocenianych elementów robót w obiekcie,

i- kolejny element.

Stopień zużycia technicznego elementu można również określić ze wzoru:

gdzie:

KRei – koszt remontu i-tego elementu,

KBei -koszt budowy i-tego elementu.

Do obliczania procentowego zużycia obiektu konieczne są dane dotyczące 
struktury rodzajowej oraz wartości składowych elementów robót w ocenianym 
obiekcie. Elementy scalone przyspieszają obliczenia stopnia zużycia oraz wartości 
odtworzeniowej obiektów budowlanych.
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Zużycie techniczne obiektu można również określić dzieląc obiekt na elementy scalone 
(n), ustalić udział procentowy (Uei) scalonych elementów w koszcie odtworzenia 
obiektu, oszacować procentowo stopień zużycia technicznego (Sztei) scalonego 
elementu i-tego.

Zalecamy korzystanie ze zbiorów wydawanych przez WACETOB , takich jak 
np. „Scalone normatywy do wycen budynków i budowli”.

Tabela nr 1.Określenie procentu zużycia budynku metodą elementów średnioważonych

TABELA PRZYKŁADOWA ELEMENTÓW BUDYNKU

Elementy budynku
Udział elementu 

w koszcie obiektu 
Uei [%]

Stopień zużycia 
technicznego 

elementu Sztei [%]

Stopień zużycie technicznego 
„ważonego” 

1. Roboty ziemne

2.

3. Izolacja

4. Ściany konstrukcyjne

5. Ściany działowe

6. Stropy i balkony

7. Schody

8. Balustrady

9. Więźba dachowa (płyta)

10. Pokrycie dachu

11. Obróbka dekarska

12. Tynki wewnętrzne

13. Tynki zewnętrzne

14. Stolarka okienna

15. Stolarka drzwiowa

16. Oszklenie

17. Podłogi i posadzki

18. Malowanie tynków

19. Malowanie stolarki

20. Piece

21. Kuchnie

22.
Centralne ogrzewanie 
(ruraż)

23.
Centralne ogrzewanie 
(kotły)
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24.
Instalacja wod-kan.
(ruraż)

25.
Instalacja wod-kan. 
(armatura)

26. Instalacja gazowa (ruraż)

27.
Instalacja gazowa 
(armatura)

28.
Instalacja elektryczna 
(ruraż)

29.
Instalacja elektryczna 
(osprzęt)

30. Inne roboty zewnętrzne

Razem

Tabela nr 2.Określenie procentu zużycia budynku według metody średnioważonej.

TABELA PRZYKŁADOWA ELEMENTÓW SCALONYCH

Elementy scalone budynku

Udział 
elementu 
w koszcie 

obiektu Uei 
[%]

Stopień 
zużycia 

technicznego 
elementu 
Sztei [%]

Stopień zużycia technicznego 
„ważonego” 

1. Stan „0”

2.
Konstrukcja budynku, 

ściany, stropy, 
balkony

3.
Dach-konstrukcja 

i pokrycie
4. Tynki oblicowania

5.
Stolarka okienna 

i drzwiowa
6. Podłogi i posadzki

7. Roboty malarskie

8. Piece, kuchnie

9. Instalacja c.o.

10. Instalacja wod-kan.

11. Instalacja gazowa
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12. Instalacja elektr.

13. Elewacje

14. Roboty zew.

Razem

9.4.2.Metoda czasowa rossa określenie średniego wskaźnika 
zUżycia technicznego obiektU.

Metoda czasowa Rossa za podstawę wyliczenia wskaźnika procentowego przyjmuje 
wiek obiektu w latach (t),przewidywany okres trwałości w latach (T).

Metodą czasową Rossa można obliczyć zużycie dla budynków o złej, prawidłowej 
lub bardzo dobrej gospodarce remontowej .Metoda ta winna być wykorzystywana 
jako metoda pomocnicza ,wyznaczająca ogólną wartość zużycia technicznego przy 
określonej gospodarce remontowej.

Podstawową metodą do oceny zużycia technicznego jest metoda oceny poszczególnych 
elementów obiektu ,czyli metoda średniej ważonej .Również przy ustalaniu wartości 
technicznej obiektu obniżonej o wartość zużycia technicznego jako podstawy 
do obliczeń efektywności remontu ta metoda jest metodą podstawową i obiektywną.

Metoda czasowa jest bardzo prosta do zastosowania, z uwagi na to, że zużycie 
techniczne obiektu jest wprost proporcjonalne do jego wieku. Przy złej gospodarce 
remontowej ,w obiektach w których nie prowadzono okresowych remontów stopień 
zużycia technicznego oblicza się wg wzoru:

gdzie:

Szt -stopień zużycia technicznego obiektu wyrażony w procentach,

t- wiek obiektu w latach,

T- przewidywany okres trwałości w latach.
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W przypadku obiektów ,budynków o prawidłowej gospodarce remontowej 
do obliczenia zużycia technicznego budynku , stosujemy następujący wzór:

Dla budynku w którym remonty prowadzone są prawidłowo ,a eksploatacja wzorowa 
należy zastosować wzór:

W metodzie tej można posługiwać się tabelą macierzową dla dokonywania szybkich 
odczytów oraz do ustalania ustalenia zużycia technicznego budynków. Metoda 
nieliniowa stosowana jest przy konieczności szybkiego i mniej dokładnego ustalaniu 
stopnia zużycia.

9.4.3.określanie stopnia zUżycia fUnkcjonalnego.

Zużycie funkcjonalne w ścisły sposób związane jest z przyjętą funkcją eksploatacyjną 
obiektu budowlanego. Stwierdzenie to w praktyce oznacza , że dla jednej funkcji 
ten sam obiekt może mieć zużycie zerowe, zaś dla innej nawet 100-procentowe.
Stopień zużycia funkcjonalnego określa się procentowo, na podstawie oceny obiektu 
uwzględniającej:

-postęp technologiczny w budownictwie,

-niemożność dostosowania obiektów budowlanych do zmienionych technologii 
produkcji realizowanych w tych obiektach,

-zmiany w preferencjach zapotrzebowania na określony typ budynków,
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-inne czynniki mające wpływ na stopień zużycia funkcjonalnego, np. zmiana otoczenia, 
dostawa mediów, komfort użytkowania itp.,

-zmniejszenie dochodowości ocenionej nieruchomości w stosunku do podobnych 
usytuowanych w danym terenie.

W celu uniknięcia orientacyjnego ustalania stopnia zużycia funkcjonalnego, można 
przyjąć następujący system oceny :

1) Określenie funkcji obiektu budowlanego, dla którego ustala się zużycie

funkcjonalne.

2) Ustalenie, czy obiekt może pełnić w pełnym zakresie ustaloną funkcję. 
W przypadku odpowiedzi pozytywnej zużycie funkcjonalne wynosi 
zero.

3) Określenie, w przypadku zmian funkcjonalnych obiektu , zakresu tych 
zmian oraz niezbędnego zakresu przebudowy, aby obiekt mógł pełnić 
nową funkcję.

4) Określenie nakładów NFe , które należy ponieść na przystosowanie 
obiektu (elementu – i) dla potrzeb nowej funkcji

.

5) Obliczenie kosztu przebudowy lub modernizacji K80 koniecznych 
dla przystosowani a obiektu (elementu -i), dla potrzeb nowej funkcji

.

6) Iloraz
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stanowić będzie stopień zużycia funkcjonalnego.

7) Obliczenie różnicy F pomiędzy kosztami budowy KBe, a nakładami NFe• F = 
KBe – NFe

8) Obliczenie procentowego współczynnika zużycia funkcjonalnego:

obliczanie zużycia funkcjonalnego ma następującą formułę:

gdzie:

tei pozostały okres eksploatacji elementu akceptowany przez 
użytkownika,

Tfei – okres żywotności funkcjonalnej elementu

Zużycie funkcjonalne obiektów i lokali może być określone zarówno dla ich 
aktualnego jak i alternatywnego sposobu użytkowania .

9.4.4.określanie stopnia zUżycia łącznego.

Określenia zużycia łącznego dokonuje się według formuły:
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gdzie:

Szc – średnioważony stopień zużycia łącznego obiektu

Sztei – stopień zużycia technicznego i-tego elementu

Szfei-stopień zużycia funkcjonalnego i-tego elementu

Uei – udział elementu i – tego w kosztach wycenianego obiektu wyrażony 
w procentach.

Dla obiektów jednorodnych o konstrukcji składającej się z jednego elementu 
scalonego, stopień zużycia łącznego ustala się według formuły:

Tabela nr 3.Tabela zużycia łącznego obiektu budowlanego

Lp.
Element 
obiektu

Udział 
elementu 
w koszcie 
obiektu 
Uei [%]

Stopień zużycia 
elementu

Stopień zużycia „ważonego” techniczno-
funkcjonalnego 

techni- 
cznego 
Sztei

funkcjo- 
nalnego 

Szfei 
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9.4.5.wpływ czynników środowiskowych na zUżycie techniczne.

W obiektach budowlanych może występować wiele czynników wpływających 
na zużycie techniczne jak występować między innymi: hałas,, wibracje i wstrząsy, 
promieniowanie żył wodnych, agresywne zapachy i wyziewy, szkodniki biologiczne 
(pleśnie, grzyby domowe, owady, gryzonie).W otoczeniu budynku mogą występować 
między innymi: autostrady i drogi szybkiego ruchu, zakłady przemysłowe, linie 
tramwajowe, kolejowe, cieki wodne, kopalnie naziemne i podziemne,

zanieczyszczenia atmosfery, urządzenia i stadiony sportowe, brak światła 
i nasłonecznienie.

W uzasadnionych przypadkach należy uwzględniać na zużycie techniczne budynków 
wpływ czynników środowiskowych. Znaczny wpływ na obiekty budowlane mają 
oddziaływania górnicze

9.4.6. efektywność reMontów i Modernizacji bUdynków 
Mieszkalnych.

Dla sprawdzenia opłacalności remontów budynków zarządcy budynków mogą stosować 
następujący skrócony wzór :

gdzie:

R – szacunkowy koszt potrzebnych nakładów na remont w relacji na 1 m2

powierzchni użytkowej

J -koszt budowy l m2 p.u. nowego budynku netto,

tr – pozostały okres użytkowania budynku po remoncie ,

Etr.- czynnik dyskontujący.

Oszacowanie nakładu na remont (R) dokonuje się na podstawie przeglądu stanu 
technicznego budynku . Procent zniszczenia budynku określa się w oparciu o tablice 
1 i 2.Następnie określa się koszt odtworzenia budynku i ustala przewidywany koszt 
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remontu w oparciu o wyliczony procent zniszczenia .

J stanowi koszt odtworzenia budynku . Określa się go zgodnie z aktualnie obowiązującą 
na danym obszarze maksymalną ceną l m2 p.u. w nowych budynkach wielorodzinnych 
w rozliczeniu między inwestorem i wykonawcą.

Etr (czynnik dyskontujący) określa się na podstawie tablicy 3, przy czym tr określa się 
szacunkowo, biorąc pod uwagę zużycie techniczne budynku oraz wartość użytkową jaką 
on będzie przed stawiać po wykonaniu robót remontowych.

Pozostały okres użytkowania w żadnym wypadku nie powinien przekraczać 40 lat.

1. Budynki murowane, o zużyciu ścian nośnych do 15%, które po remoncie 
będą mieć ogniotrwałe stropy i konstrukcję dachu oraz wyposażenie mieszkań 
w ustęp, łazienkę i c.o.:

tr 30 -40 lat

2. Budynki murowane, o zużyciu ścian nośnych 15-25%, w których po remoncie 
będą nieogniotrwałe stropy i wyposażone co najmniej w ustęp spłukiwany 
i urządzenia kąpielowe:

tr 15-30 lat

3. Budynki murowane lub drewniane o zużyciu ścian nośnych 25-40%, w których 
po remoncie zostaną stropy i które będą wyposażone co najmniej w ustęp 
spłukiwany:

tr 5 – 15 lat

4. Budynki, w których zużycie ścian nośnych przekracza 40% nadają się jedynie 
do napraw zabezpieczających i do wyburzenia w ciągu najbliższych 5 lat.
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Tablica 4. Wartości czynnika dyskontującego.

tr Etr

10 0,558
11 0,527
12 0,497
13 0,469
14 0,442
15 0,417
16 0,393
17 0,371
18 0,350
19 0,330
20 0,311
21 0,294
22 0,277
23 0,262
24 0,247
25 0,233
26 0,220
27 0,207
28 0,195
29 0,184
30 0,174
31 0,167
32 0,155
33 0,146
34 0,138
35 0,130
36 0,123
37 0,116
38 0,109
39 0,103

0,097
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Tablica 5. Przykładowe okresy trwałości oraz cykle, rodzaje napraw i wymian 
elementów budynku opracowane przez Komitet Problemów Remontowo-
Budowlanych PZITB.

Lp.
Rodzaj elementu do naprawy lub 

wymiany i rodzaj robót remontowych

Średnia 

trwałość 

w latach

Cykl napraw 

lub wymian 

w latach

Zakres naprawy 

lub wymiany 

w %
1 2 3 4 5

1.
Pokrycie dachów betonową papą.

1.1.

Pokrycie dachu betonowego papą 

asfaltową nr 500

powlekaną , dwuwarstwowo, na lepiku 

asfaltowym na gorąco.

7 - 1

1.1.2.
Smarowanie pokrycia lepikiem 

asfaltowym.
- 2 100

1.1.3.

Naprawa pokrycia polegająca 

na umocowaniu odstającej papy 

i wstawieni u lat.

- 2 50

1.1.3. Wymiana starego pokrycia na nowe. - 7 100

1.2.

Pokrycie dachu betonowego papą j 

.w . lecz trzywarstwowo, na lepiku 

asfaltowym na gorąco. 8 - -

1.2.1.

asfaltowym

jak w poz. 1.1.1.
- 2 100

1.2.2.
Naprawa pokrycia polegająca na robo t 

ach jak w poz . 1.1.2.
- 3 40

1.2.3. Wymiana starego pokrycia na nowe. - 8 100

1.3.

Pokrycie dachu betonowego papą jutową 

powlekaną gat. I, jednowarstwowo. 

na lepiku asfaltowym na zimno. 8 - -
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1.3.1

Smarowanie pokrycia lepikiem 

asfaltowym

Jak w poz: 1.1.1.
- 2 100

1.3.2.

Naprawa pokrycia polegająca 

na robotach jak

w poz . 1.1.2.
- 4 40

1.3.3.
Wymiana starego pokrycia na nowe.

- 8 100

1.4

Pokrycie dachu betonowego papą 

asfaltową na osnowie z włókien 

szklanych, dwuwarstwowo, na lepiku 

asfaltowym na gorąco .
12 - -

1.4.1.

Smarowanie pokrycia lepikiem 

asfaltowym jak w poz. l.l.l. - 2 100

1.4.2.
Naprawa pokrycia polegająca 

na robotach jak w poz. 1.1.2.
- 3 30

1.4.3.
Wymiana starego pokrycia na nowe.

- 12 100

1.5.

Pokrycie dachu betonowego płynną 

masą asfaltową, kilkuwarstwowo, metodą 

Natryskową

15 15 100

2.

Pokrycie dachów drewnianych papą.

Trwałość i cykle napraw i wymian 

powyższego pokrycia można przyjąć jak 

pokrycia na betonie poz. 1. 1., 1.2. i 1.3. 

Pokryć podanych w poz. l 4., 1.5. nie 

stosuje się na dachach drewnianych.

3.
Pokrycie dachów blachą i obróbki 
blacharskie.

3.1.
Blacha ocynkowana na rąbek i zakładkę 
zwykła.

25 - -
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3.1.1.

Naprawa pokrycia. polegająca 

na wycięciu zniszczonej blachy 

i wstawieniu łat.

- 8 25

3.1.2. Wymiana starego pokrycia na nowe. - 25 100

3.2.
Pokrycie dachu blachą ocynkowaną. 

reszta j .w.
15 - -

3.2.1.
Naprawa pokrycia polegająca 

na robotach jak w poz. 3.1.1.
- 5 30

3.2.2. Wy miana starego pokrycia na nowe . - 15 100

3.3.
Rynny wiszące ø15 cm z blachy 

cynkowej
15 15 100

3.4.
Rynny wiszące ø15 cm lecz z blachy

ocynkowanej.
10 10 -

3.5.

Rury spustowe ø15 cm z blachy 

ocynkowanej, trwałość, cykle i zakres 

napraw jak w poz. 3.3. i 3.4.

3.6.

Rury spustowe ø 15cm z blachy 

ocynkowanej, trwałość, cykle i zakres 

napraw jak w poz. 3.

3.7. Obróbki blacharskie. 15 - -

3.7.1.

Obróbki blacharskie na dachu 

i na elewacji , a więc pasy nadrynnowe, 

kosze, okapy, pokrycia murów 

ogniowych, podokienników itp. 

wykonanych z blachy cynkowej lub 

ocynkowanej.

15 15 100

4.
Pokrycie dachów materiałami 

Ogniotrwałymi.

4.1.

Pokrycie dachówką ccram1czn 

ą karpiówką.podwójnie 

na łuskę, na zaprawie z przycięciem 

i uszczelnieniem spodu.

25 25 100

4.1.1.

Częściowe położenie pokrycia z 

oczyszczeniem dachówek , z wymianą 

uszkodzonych dachówek i gąsiorów.

- 10 30

4.2
Pokrycie dachówką cementową 

karpiówką .reszta jak w poz. 4.1.
20 20 100

4.2.1.
Częściowe przełożenie pokrycia, 

polegające na robotach jak w poz. 4. 1.1.
- 10 50

5. Tynki elewacyjne i licówki.
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5.1.
Tynk zwykły cementowo-wapienny III 

rodzaju na ścianach.
30 30 100

5.1.1
Przetarcie tynków z zaprawieniem rys i 

uszkodzeń.
- 7 100

5.1.2. Ponowne wykonanie tynku. - 15 50

5.2.
Tynk szlachetny nakrapiany z zaprawy 

trwałej średnio-ziarnistej , na ścianach.
30 30 100

5.2.1.
Wykonanie nakrapiania tynku 

na istniejącym podkładzie.
- 10 100

5.2.2. Ponowne wykonanie tynku . - 15 50

5.3

Tynk szlachetny na podkładzie 

cementowym cyklinowany, z zaprawy 

trwalej gruboziarnistej. 

50 50 100

5.3.1. Naprawa tynku . - 12 25

5.4.

Tynk szlachetny na podkładzie 

cementowym szlifowany, z zaprawy 

trwalej drobnoziarnistej.

50 50 100

5.4.1 Naprawa tynku. - 12 20

5.5

Tynk zwykły jak w poz. 5.l . lecz 

pomalowany farbą szwedzką 

z rusztowania wiszącego.

40 40 100

5.5.1.
Prze tarcic tynków z zaprawieniem rys 

i uszkodzeń.
- 7 100

5.5.2. Pomalowanie tynków farbą szwedzką. - 5 100

5.5.3. Ponowne wykonanie tynków. - 20 50

5.6.

Oblicowanie cegłą wapienno -piaskową 

ściany z cegły ceramicznej, jednocześnie 

z murowaniem ściany, grubość licówki 

12 cm z ospoinowaniem.

70 70

5.6.1. Spoinowanie elewacji. - 15 30

5.6.2.
Naprawa pojedynczych zniszczonych 

cegieł licówki.
- 15 5

6.
Elewacje strukturalne na ścianach 

wielkoblokowych i wielkopłytowych 

6.1.

Elewacje strukturalne ze żwirku 

zmywalnego na ścianie wielkopłytowej 

z betonu ciężkiego, trzywarstwowej, 

ocieplonej styropianem. 

70 70 100

6.1.1. Uszczelnienie okien i balkonów. - 5 100

6.1.2.
Naprawa i uzupełnienie złączy 

pomiędzy płytami.
- 10 100
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6.1.3.
Oczyszczenie elewacji agregatem 

wodno-piaskowym.
- 10 10

6.2.

Elewacje strukturalne z grysu 

marmurowego, na białym cemencie 

na ścianie wielkopłytowej 

z keramzytobetonu.

50 50 100

6.2.1.
Uszczelnienie okien i balkonów jak 

w poz. 6.1.1.
- 5 100

6.2.2. Konserwacja elewacji. - 10 100

6.3.

Faktura zacierana na ścianie 

wielkopłytowej z keramzytobetonu, 

z pomalowaniem farbą szwedzką 

z rusztowania wiszącego .

40 40 100

6.3.1.
Uszczelnienie okien i balkonów jak 

w poz. 6.1.1.
- 5 100

6.3.2.
Naprawa i uzupełnienie złączy jak 

w poz. 6.1.2.
- 10 100

6.3.3.
Pomalowanie elewacji farbą szwedzką 

z drobną naprawą podkładu (przetarcie) 
- 5 100

7. Konstrukcje ciesielskie.

7.1.
Konstrukcja drewniana dachu (krokwie, 

płatwie i słupy).
50 50 100

7.2.
Ołacenie dachu pod dachówką lub 

odeskowanie pod papą .
- 25 50

7.3.

 Impregnacja drewna uzupełniająca 

w konstrukcji dachu podczas każdego 

remontu.

- 10 100

7.4. Stropy drewniane belkowe. 50 50 100

7.4.1. Naprawa powierzchniowa stropów. - 25 50

8. Okna i drzwi.

8.1.

Okna i drzwi balkonowe 

drewniane,zespolone, oszklone szkłem 

3 mm grub., pomalowane olejno 

dwukrotnie.

50 50 100

8.1.1.
Dopasowanie skrzydeł okiennych 

i balkonowych.
- 10 50

8.1.2.

Remont ościeżnic polegający 

na przestruganiu wrębów, nadbiciu 

i wklejeniu listew we wręby , polataniu 

ościeżnicy z zaprawieniem szczelin.

- 25 50
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8.1.3.
Wymiana baskwili okiennych 

i balkonowych.
- 25 50

8.1.4.

Malowanie okien i drzwi balkon owych 

farbą olejną dwukrotnie z dwukrotnym 

szpachlowaniem.

- 5 100

8.1.5. Wymiana okien i drzwi balkonowych . - 50 100

8.2.

Drzwi drewniane wejściowe do budynku 

płytowe , pełne, pomalowane olejno 

dwukrotnie.

50 50 100

8.2.1.
Remont ościeżnic polegający 

na robotach jak w poz. 8.1.2.
- 25 50

8.2.2. Dopasowanie skrzydeł drzwiowych. - 10 50

8.2.3.
Malowanie olejne drzwi, z dwukrotnym 

szpachlowaniem .
- 5 100

8.2.4. Wymiana drzwi wejściowych. - 25 100

8.3.
Drzwi drewniane wewnętrzne. płytowe, 

pełne lub szklone.
50 100

8.3.1.

Drobne naprawy drzwi polegające 

na dopasowaniu skrzydeł i naprawie 

okuć. 

- 25 50

8.3.2.
Malowanie olejne drzwi, dwukrotnie 

z dwukrotnym szpachlowanie.
- 5 100

8.3.3.

Malowanie olejne drzwi wewnętrznych j 

.w. lecz z dodatkowym polakierowaniem 

emalią.

- 5 100

8.4.

Malowanie olejne stolarki zewnętrznej 

(poz 8.1., 8.2.) lecz z dodatkowym 

polakierowaniem emalią.

- 5 100
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Tablica 6. Kryteria ogólne ceny i ldasyfikacji technicznej stanu elementów budynku.

Lp.

Klasyfikacja stanu 

technicznego 

elementu

Procentowe 

zużycie 

elementu

Kryteria oceny

1 2 3 4

1. b. dobry 0-10

Element budynku (lub rodzaj

konstrukcji , wykończenia, wyposażenia) 

jest dobrze utrzymany, konserwowany, 

nie wykazuje zużycia i uszkodzeń.Cechy 

i właściwości wbudowanych materiałów 

odpowiadają wymogom normy.

2. dobry 11-25

Element budynku nie wykazuje większego 

zużycia. Mogą wystąpić nieznaczne 

uszkodzenia wynikające z użytkowania 

szczególnie mechaniczne. Element wymaga 

konserwacji.

3. średni 26-50

Element budynku utrzymany jest zadowalająco. 

Celowy jest remont bieżący polegający 

na drobnych naprawach, uzupełnieniach, 

konserwacji, impregnacji itp.

4. zadawalający 51-60

W elementach budynku występują średnie 

uszkodzenia i ubytki nie zagrażające 

bezpieczeństwu publicznemu. Celowy jest 

5. zły 61-70

W elementach budynku występują znaczne 

uszkodzenia, ubytki . Cechy i właściwości 

wbudowanych materiałów mają obniżoną klasę. 

Wymagany kompleksowy remont kapitalny.

6. awaryjny pow. 70 Budynek nadaje się do likwidacji.

Uwaga: Kryteria oceny i technicznej elementów budynku odnosić się mogą również 
do oceny budynku jako całości.
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Tablica 7. Kryteria pomocnicze dla określenia zużycia głównych elementów budynku.

Fundamenty, ściany konstrukcyjne, stropy, ścianki działowe.

Lp.
Klasyfikacja stanu 

technicznego 
elementu

Procentowe zużycie 
elementu

Oznaki zużycia

1 2 3 4

1. b. dobry 0-10

Mury i posadzki piwnic suche. Deformacje 
nie występują. Elementy nośne jak słupy, 
filary, nadproża odpowiadają wymaganiom 
normowym. Mogą występować drobne rysy 
w tynkach.

2. dobry 11-25
Stan elementów jest dobry. Mury i 
posadzki piwnic suche. Odchylenia murów 
od poziomu małe.

3. zadawalający 26-40

Nieliczne szczeliny w sklepieniach lub 
stropach, głównie na wyższych piętrach 
budynku. Zawilgocenia nad poziomem 
terenu. Niewielkie uszkodzenia murów .

4. zły 40-50

Mury i posadzki piwnic zawilgocone. 

większe. Pęknięcia sklepień i filarków 
w ilości do l0% powierzchni elementów.

5. awaryjny 50

Mury silnie zawilgocone, 
występująpowierzchniowe i wgłębne 
korozje. Znaczne odchylenie od poziomu 
i pionu. Liczne pęknięcia sklepień 
i filarów, duże zniszczenia murów 
w różnych miejscach. Cechy i właściwości 
wbudowanych materiałów w stosunku 
do nowych – duże zniszczenie.
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Tablica 8. Kryteria pomocnicze dla określenia zużycia elementów wykończeniowych 
budynku.

Dachy, stolarka, podłogi , tynki.

Lp.
Klasyfikacja stanu 

technicznego 
elementu

Procentowe 
zużycie 

elementu
Oznaki zużycia

1 2 3 4

1. b. dobry 0-15

Powierzchnie dachu – równe, bez 
widocznych szczelin w pokryciu i bez śladów 
przecieków.

– brak spękań w skrzydłach 
otworów, co najwyżej drobne szczeliny 
w ościeżach.

Podłogi – gładkie, nierozeschnięte, bez 
szczelin.

Powierzchnie tynków – równe, gładkie, 
co najwyżej widoczne rysy włoskowate 
z ewentualnym łuszczeniem się farby.

2. średni 16-30

Wygięcie dachu – w granicach 20% 
powierzchni, liczniejsze przecieki, 
konstrukcja dachu miejscami rozeschnięta, 
uszkodzenia rur spustowych.

Stolarka – częściowo rozeschnięta, 
spaczenia materiału, okucia zluzowane, 
ościeżnice zawilgocone, skrzydła 
ze szczelinami.

Podłogi – przekrzywienia i osiadanie 
podłóg, liczniejsze uszkodzenia posadzek 
klepkowych i innych (w granicach 20%).

Tynki zewnętrzne i wewnętrzne – 
na powierzchni tynków widoczne pęknięcia, 
wybrzuszenia i miejscowe odpadanie 
(w granicach do 15%).

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



145

3. zadawalający 31-50

Dachy – wygięcia w granicach 50% 
powierzchni – liczne przecieki, ślady 
porażenia grzybami, częściowo konstrukcja 
nadwątlona .

Stolarka – spaczenia skrzydeł, okucia 
zluzowane, ślady grzybienia, uszkodzenie 
częściowe okuć, spękania i zawilgocenia.

Podłogi – zmurszenia jak wyżej,

lecz dochodzące do 50%, ewentualne gnicie 
i zagrzybienie drewna.

Tynki wewnętrzne i zewnętrzne

-na powierzchni pęknięcia, wybrzuszenia, 
miejscowe odpadanie (w granicach do 35%)

4. zły 51-70

Dachy – duże zmurszenie dachu 
(w granicach 60%), niebezpieczeństwo 
zawalenia się. Stolarka- znaczne zniszczenie 
materiału, zawilgocenie, zagrzybienie, 
nadaje się do wymiany.

Podłogi – uszkodzenie podłóg

powyżej 50% powierzchni.

Tynki – odpadają dużymi płatami 
na znacznych powierzchniach spękania, 
tynki skruszałe -ponad 35% powierzchni.
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Tablica 9. Przykładowe okresy trwałości poszczególnych elementów budynków.

Lp. Rodzaj elementu Okres 

1 2 3
Fundamenty

1. Ceglane 70-150
2. Murowane z kamienia 120-200
3. Betonowe i żelbetowe 200-300

Ściany
4. Drewniane szkieletowe 25-40
6. Drewniane z bali 50-70
5. Typy „muru pruskiego” 40-60
7. Ceglane 130-150
8. Murowane z kamienia 120-200
9. Murowane z betonu komórkowego 30-50
10. Murowane z prefabrykatów keramzytowo-betonowych 65-80
11. Murowane z prefabrykatów warstwowych, żelbetowych 80-100
12. Konstrukcje stalowe 120-150
13. Konstrukcje monolityczne żelbetowe 150-200

Stropy
14. Ceglane 100-130
15. Drewniane belkowe
16. Żelbetowe monolityczne i prefabrykowane 130-150

Schody
17. Żelbetowe 120-150
18. Stalowe 120-150
19. Kamienne na stalowych belkach biegowych 100-120
20. Drewniane 30-50

Dachy
21. Konstrukcji drewnianej 50-75
22. Konstrukcji stalowej 100-150
23. Konstrukcji żelbetowej 120-150
24. Pokrycie z blachy stalowej czarnej 20-30
25. Pokrycie z blachy ocynkowanej 30-40
26. Pokrycie papą 5-8
27. Pokrycie dachówką 20-50
28. Pokrycie eternitem 20-30
29. Obróbki blacharskie, rynny i rury 10-15

Ścianki działowe
30 Drewniane 40-60
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31 Murowane 80-100

Stolarka 
32 Okna drzwi zewnętrzne 35-50
33 Drzwi wewnętrzne 40-60
34 Oszklenie 20-25

Tynki
35 Wewnętrzne 40-60
36 Zewnętrzne 30-50

Powłoki malarskie
37 Klejowe i emulsyjne 3-5
38 Olejne ściany i sufitów 8-10
39 Olejne stolarki otworowej 5-10

Podłogi
40 Deszczułki bukowe i dębowe 50-80
41 Parkiet mozaikowy do 25
42 Wykładziny podłogowe PCW do 15
43 Wykładziny dywanowe 6-10
44 Podłogi z desek sosnowych 30-50
45 Podłogi z desek dębowych 60-80
46 Lastryko 20-40
47 Terakota 60-80

Instalacje
48 Przewody wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe 25-50
49 Przybory sanitarne do 25
50 Przewody centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody 20-40
51 Kotły c.o. 20-30
52 Przewody instalacji elektrycznych 30-50

Inne
53 Trzony kuchenne ceramiczne 10-20
54 Piece kaflowe 15-30
55 Urządzenia dźwigowe 30-35
56 Urządzenia terenu i różne roboty zewnętrzne 20-40
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Tablica 10. Stopień zużycia naturalnego budynków w zależności od ich wieku (wg 
Rossa)

Wiek 
budynku 
w latach 

(t)

Trwałość budynku w latach (T)
30 40 50 60 70 80 90 100 125 150 200

Stopień zużycia budynku w procentach

5 10 7 5 4 4 3 3 3 2 2 2
10 22 16 12 10 8 7 6 5 4 4 3
15 37 26 19 16 13 11 10 9 7 5 4
20 56 28 22 18 16 14 12 9 8 5
25 76 51 37 29 24 20 18 16 12 10 7
30 100 66 48 37 31 26 22 20 15 12 9
35 82 59 46 37 31 27 24 18 14 10
40 100 72 56 45 37 32 28 21 17 12
45 85 66 53 44 37 33 24 19 14
50 100 76 61 51 43 37 28 22 16
55 88 70 58 49 43 32 25 17
60 100 80 66 56 48 35 28 19
65 89 74 62 54 39 31 21
70 100 82 69 59 44 34 24
75 91 76 66 48 37 26
80 100 84 72 52 41 28
85 92 85 57 44 30
90 100 93 62 48 33
95 100 67 52 35
100 72 56 37
105 77 59 40
110 83 64 43
115 88 68 45
120 94 72 48
125 100 76 51
130 81 54
135 85 56
140 90 59
145 95 62
150 100 66
175 82
200 100

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



149

Tablice 11. Stopień zużycia elementów budynku w procentach dla budynku 
mieszkalnego o konstrukcji tradycyjnej.(Tabela uproszczona).

Stan techniczny

Elementów

Elementy 

konstruk- 

cyjne

Elementy

wykoń-

czeniowe

Instalacje 

wod-kan. 

i co.

Instalacje 

elek- 

tryczne

Instalacje 

gazowe

Zadowalający 0-20 0-25 0-10 0-10 0-10

Niezadowalający 21-35 26-40 11-20 11-15 11-15
Zły 36-50 41-60 21-30 16-20 16-20

Awaryjny ponad 50 ponad 60 ponad 30 ponad 20 ponad 20

Trwałość budynków w zależności od ich wieku (dla celów ubezpieczeniowych – wg 
PZU):

1. Trwałość budynku określa si w latach i różnicuje w zależności 
od przeznaczenia budynku oraz materiału , z którego został wykonany. 
Trwałość ta podana jest w tablicy nr 12.

Tablica nr 12.Trwałość budynków i obiektów budowlanych.

Lp. Przeznaczenie  budynku

Murowany, żelbetowy
lub stalowy

Drewniany

trwałość w latach

l. Dom letniskowy 60 40

2. Budynek mieszkalny 150 100
3. Szopa, wiata, letnia kuchnia,

piwnica, suszarnia, kotłownia 50 40
4. Chlewnia, tuczarnia, kurnik,

Pieczarkarnia 60 40
5. Obora, stajnia, owczarnia 70 50
6. Stodoła 70 60

7.
Spichlerz, przechowalnia
owoców, magazyn , garaż 100 70
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2. Zaliczenia budynków do budynków murowanych lub drewnianych 
dokonuje się zgodnie z zasadami zawarty mi w przepisach 
w sprawie taryfy składek za ubezpieczenie ustawowe budynków 
oraz mienia w gospodarstwach rolnych i za ubezpieczenie ustawowe 
odpowiedzialności cywilnej rolników.

3. Stopień zużycia określa się w procencie wartości budynku przyjętej 
do ubezpieczenia. Stopień ten wynosi:

Tabela nr 13.Stopień zużycia trwałości budynku.

Wiek 
budynku 
w latach 
(t)

Trwałość budynku w latach (T)

40 50 60 70 80 100 150

Stopień zużycia budynku w procentach

5 7 5 4 4 3 3 2
10 16 12 10 8 7 5 4
15 26 19 16 13 11 9 5
20 37 28 22 18 16 12 8
25 51 37 29 24 20 16 10

30 66 48 37 31 26 20 12
35 82 59 46 37 31 24 14
40 100 72 56 45 37 28 17
45 85 66 53 44 33 19
50 100 76 61 51 37 22
55 88 70 58 43 25
60 100 80 66 48 28
65 89 74 54 31

70 100 82 59 34
75
80 ,

91
100

66
72

37
41

85 79 44
90 85 48
95 93 52

100 100 56
105 59
110 64
115 68
120 72
125 76
130 81
135 85
140 90
145 95
150 100
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4. Wiek budynku liczy się od roku jego budowy . Za rok budowy uważa 
się rok, w którym budynek został pokryty dachem po raz pierwszy.

5. Jeżeli wiek budynku przypada pomiędzy latami wykazanymi w tabeli 
w punkcie 3, stopień zużycia określa się dodają za każdy następny rok 
1/5 różnicy występującej pomiędzy procentem zużycia właściwym dla 
bezpośrednio wyższego wieku a procentem zużycia dla bezpośrednio 
niższego wieku budynku.

6. Stopień zużycia budynku, którego przeznaczenie uległo zmianie, 
określa się uwzględniając jego trwałość wynikającą z tabeli w punkcie 
l wg aktualnego przeznaczenia.

7. Jeżeli do wykonania budynku użyto co najmniej 50% materiałów 
konstrukcyjnych pochodzących z rozbiórki, stopień jego zużycia 
zwiększa się o 20 punktów procentowych, a gdy ten udział jest 
mniejszy od 50% – o 10 punktów procentowych.
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Tablica 14. Przykładowe okresy trwałości obiektów produkcyjnych, magazynowych, 
handlowych.

Lp.
Przeznaczenie 

budynku
Rodzaj konstrukcji

Przewidywany okres 
trwałości (w latach)

1 2 3 4

1. Hale przemysłowe

szkieletowa lub murowana z
dachem 
żelbetowym 
stalowym 
drewnianym

100 - 120
80 - 100
50-70

2. Budynki produkcyjne
Murowana
szkieletowa żelbetowa
szkieletowa stalowa

80-100
100-120
80 – 100

3.

Budynki  magazynowe

,

szkieletowa żelbetowa
lub stalowa ze stropami
ognioodpornymi

murowana gr. do l c 
ze stropami drewnianymi

jw . lecz ze stropami ognioodpornymi

murowana gr. powyżej l c ze
stropami drewnianymi

jw. lecz ze stropami ognioodpornymi

szkielet drewniany

120 - 150

60-80

80 - 100

80 - 100

90- 120

30-40

4. Domy towarowe

murowana

szkieletowa, żelbetowa
łub stalowa

100 - 120

120- 150
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5. Budynki sklepowe

murowana ze stropami
drewnianymi

jw .ze stropami 
ognioodpornymi

murowane z bloków lub 
pustaków ze stropami 
drewnianymi

jw . lecz ze stropami
ognioodpornymi

80 - 100

100 - 120

60-80

80- 100

6. Budynek kotłowni
murowana
szkieletowa żelbetowa 
szkieletowa stalowa

50 -70
80-100
50 -70

7. Baraki  niemieszkalne drewniana 15-20

8. Szklarnie szkieletowa  stalowa 50-70

9.

Portiernie drewniana 30-40

dyspozytornie itp.

murowana grub. do Ic 80- 100

murowana grub. powyżej I c 90-120
murowana z bloków lub 80-100

pustaków

szkieletowa żelbetowa  10-130

W związku z tym , że w tablicach 8 i 11 są znaczne rozpiętości w trwałości 
elementów i całych obiektów, można obniżyć ich wielkość o:

a) 20% jeżeli budynek był poddany remontowi kapitalnemu,

b) l0% jeżeli zmieniono więźbę dachową i pokrycie na ognioodporne.

W przypadku użycia do napraw lub remontu materiałów pochodzących z rozbiórki, 
można przy określaniu stopnia zużycia zwiększyć Jego wielkość o 10 do 20 punktów 
procentowych w zależności od procentowego użycia tych materiałów.
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Tablica nr 15.Przykładowe okresy trwałości obiektów budownictwa ogólnego.

Lp. Przeznaczenie budynku
Konstrukcja budynku

drewniana mieszana Masywna

l 2 3 4 5

l. Budynki mieszkalne 80- 100 90- 120 100- 150

2. Budynki użyteczności publicznej:

Szkoły 70-80 80 – 100 90 – 110

administracyjne mało miejskie 80 – 90 80 – 100 100 – 120

administracyjne wielkomiejskie 120-150 150- 200

Szpitale 100- 120

hotele miejskie 100- 130 120- 150

3. Domy letniskowe do 40 do 60 do 80

4. Budynki gospodarcze 60-70 70 -90 80- 100

5. Budynki inwentarskie 40-50 50-60 60-70

6. Garaże wolnostojące 50 -80

7. Warsztaty naprawcze 40 – 50 50 – 80 80- 100

Tablica 16.Przykładowe okresy trwałości budowli.

Lp. Rodzaj budowli
Okres trwałości 

w latach
1 2 3
1. Ogrodzenia murowane grube 40-60
2. Ogrodzenie murowane cienkie z pilastrami 20-30
3. Ogrodzenia z prętów metalowych 20-35
4. Ogrodzenia z siatki na słupkach 15-25
5. Ogrodzenia drewniane 10-15
6. Sieci kanalizacyjne 35-50
7. Wodociągi 30-45
8. Sieci cieplne 20-30
9. Ulice i place 30-45

W Polsce brak jest jednoznacznych przepisów określających okres użytkowania 
obiektów budowlanych. Wymagane okresy użytkowania podają niektóre normy 
zagraniczne.
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Tablica 17. Klasyfikacja okresu użytkowania konstrukcji.

Klasa
Wymagany projektowany okres 

przydatności (lat)
Przykład

L 1-5 Konstrukcje tymczasowe

2 25
Wymienialne części

Konstrukcji

3 50 Konstrukcje budowlane

4 100

Konst rukcje budynków 
monumentalnych , mosty 
i inne konstrukcje
Inżynierskie

Tynki
Zaprawa wapienna 

i wapienno- cementowa 40-60

Zaprawy szlachetne 40-60

Wewnętrzne w narożach na
Zapraw;! cementowa 40-60

pod k ładzie w:

-pomieszczeniach mieszkalnych i

Pracy

-pomieszczeniach narażonych na
8O

zawilgocenie

-pomieszc1.eniach inwentarskich Wszystkie rodzaje zapraw
40

Wewnętrzne na stropach (sufitach):

-pomieszczeń mieszkalnych i pracy
25-30

-pomieszczeń  inwentarskich 100

Wewnętrzne na ścianach:

-pomieszczeń mieszkalnych i pracy
40-50

-pomieszczeń inwentarskich 100

Podłogi, posadzki Zaprawa cementowa na warstwic

nośnej betonowej 100

Wykładziny na podłożu betonowym

w pomieszczeniach mieszkalnych i

Półklinkier

Płyty z kamienia naturalnego
80- 100
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pracy kamionka 100

Podłogi drewniane Z drewna miękkiego (tarcicy iglastej) 40-60

Wykładziny

Z drewna twardego (tarcicy 

liściastej)

Wykładziny  tekstylne

80- l 00

5-10

Masy szpachlowe 10-20

Linoleum 20-30

Płyty korkowe 30-40

Stopnic schodów Z drewna miękkiego 50-60

Z drewna twardego 100

Z kamienia naturalnego lub sztucznego 100

Roboty  ciesielsko-stolarskie

Okna pojedyncze Z drewna miękkiego 30-50

Z drewna twardego 50-80

Okna podwójne zewnętrzne Z drewna miękkiego 50-80

Słupki okienne Z drewna miękkiego 20-40

Z drewna twardego 40-60

Obudowa grzejników Z drewna miękkiego 50-70

Meble wbudowane Z drewna miękkiego lub twardego 60- 100

Boazeria Z drewna miękkiego lub twardego  100

Drzwi wewnętrzne Z drewna miękkiego lub twardego  100

Drzwi zewnętrzne Z drewna miękkiego 30 – 50

Z drewna twardego 80 – 100

Okiennice Z drewna miękkiego 20 – 25

Żaluzje Z drewna miękkiego 20-30

Roboty ślusarsko-kowalskie
Okucia drzwi 40-60
Okucia okien Ze stali kowalnej 30-50
Kraty i balustrady zewnętrzne 40-50
Kraty i balustrady wewnętrzne 100
Roboty malarskie i tapetowanie
Tapety nie najlepszej jakości 4-8
Tapety średniej jakości Papier 5-10
Tapety dobrej jakości 10-12
Tapety Z tworzyw sztucznych i tkanin 15-20
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Wewnętrzne powłoki malarskie Farby wapienne 3-5
pomieszczeniach mieszkalnych i pracy Farby żywiczne 6-8

Farby kazeinowe i mineralne 8-20
Wewnętrzne powłoki na murach oraz
Drewnie Farby olejne 15-20
Wewnętrzne powłoki w kuchniach i 
pomieszczeniach narożnych na
Wilgoć Farby żywiczne 3-5
Zewnętrzne powłoki na tynkach 3-8
Zewnętrzne powłoki na drewnie Farby olejne 3-5
Zewnętrzne powłoki Farby mineralne i kazeinowe 5-8
Grzejniki Farby specjalne 5-10
Podłogi drewniane Farby do podłóg 4-10
Instalacje sanitarne
Przewody wodociągowe Stal ocynkowana 15-40

Ołów 30-60
Miedź i tworzywa sztuczne 60-80

Przewody gazowe j.w.
Rury stalowe czarne 50-60

Wanny, umywalki Żeliwo emaliowane 30-40
Miski klozetowe, zlewy i płuczki Blacha stalowa emaliowana 20-40
Klozetowe Kamionka – fajans 40-60
Armatura Mosiądz poniklowany 20-40
Piece łazienkowe węglowe Obudowa z miedzi 40-50

Obudowa z blachy ocynkowanej 20-50
Piece łazienkowe gazowe Wężownica miedziana 20-40
Urządzenia pralnicze Żeliwo emaliowane 20-40
Kotły i wyposażenie Miedź 25-50
Instalacje elektrotechniczne
Przewody podtynkowe 50-60
Przewody zewnętrzne Miedź 30-40
Wyłączniki i gniazda wtyczkowe 25-30
Instalacje odgromowe naziemne 100
Instalacje odgromowe uziemione Stal ocynkowana 20-40

Sprzęt do ogrzewania i podgrzewania
Zbiorniki miedziane – 

emaliowane,
Wody obudowa z blachy stalowej

Instalacje c.o. i wody cieplej

Rury stalowe czarne 20-50Przewody

Rury miedziane 60-80

Przewody ogrzewania parowego

niskociśnieniowego

Przewody parowe Rury stalowe czarne 35 -50

Przewody kondensacyjne Rury stalowe czarne 15-30

Grzejniki Żeliwo szare 60-80
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Stal 5-20

Grzejniki płytowe Stal 10-30

Konwektory Żeberka z mosiądzu, miedzi i

aluminium 30-40

Wentyle i kurki Miedź, mosiądz 30-40

Kotły parowe niskociśnieniowe Żeliwo szare 15-30

Kotły wody gorącej
Żeliwo szare 20 -40

Stal 15-30

Instalacje cieplne indywidualne

Blacha czarna 20-30Kanały ciepłego powietrza

Blacha stalowa ocynkowana 50-60

Tworzywa sztuczne, azbestocement 50-80

Piece ogrzewania powietrznego 25-30

Piece kaflowe stale 40-50

Trzon kaflowy na węgiel lub gaz 20 -30

Trzon kaflowy na węgiel 25-35

trzon kaflowy węglowy lub

węglowo-gazowy 15-20

Piece żelazne Blach a stalowa obmurowana 15 -20

Żeliwo obmurowane 20-30

Piece olejowe Stal - żeliwo 15-25

Tablica 18.Określenie procentowej wartości elementów scalonych budynku w

koszcie całego obiektu. (Poziom cen: 1991)Budynek administracyjno- produkcyjny; 
budynek murowany, 2 kondygnacje, kubatura 3000 m3

Lp. Scalony element

% udziału

w koszcie

obiektu
Uwagi

1. Roboty ziemne, fundamenty i izolacje 17,15

2. Mury nadziemia i ścianki działowe oraz ocieplenie

26,85

3.
Stropy i katki schodowe

Dachy, 
l 15,02

4.  Dach, konstrukcja , pokrycie i ocieplenie 5,57

5. Pod łoża i posadzki 8,41
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6. Stolarka  i   ślusarka 10,08

7. Tynki,  okładziny  i  malowanie 8,09

8. Elewacja   i   roboty  zewnętrzne 8,83

Razem 100,00

Tablica 19.Określenie procentowej wartości poszczególnych elementów scalonych 
budynku w stosunku do wartości całego budynku .(Poziom cen: 1991)Budynek 
mieszkalny wielorodzinny ;powierzchnia użytkowa 3960 m2 , kubatura 18150 m3,4 
kondygnacje, podpiwniczenie całkowite, technologia -blok żerański

Lp. Scalony element

% udziału 

w koszci e 

obiektu
Uwagi

l.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Roboty ziemne 

Fundamenty Ściany 

podziemia

Strop na podziemiu

Izolacja przeciwwilgociowa Ściany 

nadziemia z prefabrykatów Ściany 

nadziemia murowane

Stropy, s klepienia, schody i podesty 

Ścianki działowe

Dach- konstrukcja

Izolacja przeciwwilgociowa 

i przeciwdźwiękowa

Okna i drzwi zewnętrzne

Drzwi wewnętrzne 

Tynki i oblicowanie 

Roboty malarskie

Inne roboty wykończeniowe

Podłoża betonowe 

Podłogi i posadzki

Elementy ślusarsko-kowalskie

Roboty elektryczne

Roboty sanitarne

1,7

1,9

5,7

3,5

4,2

1 1,O

4,5

13,1

3,4

3,4

1.5

8,3

5,0

2,9

5,0

3,5

1,1

1,7

3,8

4,7

11,2

10,1

Razem l 00,0
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Tablica 20.Określenie procentowej wartości poszczególnych elementów scalonych 
budynku w stosunku do wartości całego budynku.(Poziom cen: 1994).Budynek 
mieszkalny jednorodzinny.

Lp. Scalony element

% udziału

w koszcie

obiektu Uwagi

l.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Roboty ziemne 

Fundamenty Izolacje

Ściany konstrukcyjne Ściany 

działowe Stropy

Schody

Balustrady

Więźba dachowa Pokrycie 

dachu Obróbki blacharskie

Tynki wewnętrzne Tynki 

zewnętrzne Stolarka 

okienna Stolarka drzwiowa 

Roboty szklarskie Podłoża 

i posadzki Malowanie 

klejowe Malowanie olejne

Ogrzewanie c.o., rurarz, kotły

Kuchnie

Insta. wod -kan., rurarz, armatura

Gaz, rurarz, armatura

Elektryczne Inne

1,0

2,9

0,4

21,4

3,5

10,3

1,7

0,5

2,9

2,2

0,8

4,1

1,7

5,2

4,3

0,8

5,6

0,6

1,6

6,2

l ,3

9,5

1,8

2,3

7,4

Stan surowy

47,6%

Stan wykończe- 

niowy 45,0%

7,4%

Razem 100,0 100%
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Tablica 21.Określenie procentowej wartości poszczególnych elementów scalonych 
budynku w stosunku do wartości całego budynku.(Poziom cen: 1994)

Budynek mieszkalny - 4 kondygnacje

Lp. Scalony element

%udziału 

w koszcie 

obiektu
Uwagi

l. Roboty ziemne 1,9

Stan surowy

2. Fundamenty 0,9

3. Izolacja 0,3

4. Ściany konstrukcyjne 21,8

5. Ściany działowe 3,7

6. Stropy i balkony 10,2

7. Schody 1,8

8. Balustrady 0,4

9. Więźba 1,8

10. Pokrycie dachu 1,2

11. Obróbka blacharska 0,8 44,8%

12. Tynki wewnętrzne 4,5

13. Tynki zewnętrzne 1,8

14. Stolarka okienna 5,4

15. Stolarka drzwiowa 4,5

16. Oszklenie 0,8

17. Podłogi z posadzką 6,3

18. Malowanie  ścian  i  sufitów 0,7

19. Malowanie stolarki 1,7

20. Kuchnie 1,5

21. Centralne ogrzewanie (rurarz) 5,8 Stan

22. Instalacja  wodno-kanalizacyjna 8,9 wykończe-

23. Instalacja gazowa 1,8 Niowy

24. Instalacja elektryczna 2,3 46,0%

25. Inne 9,2 9,2%

Razem 100,0 100%
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Tablica 22.Określenie procentowej wartości poszczególnych elementów scalonych 
budynku w stosunku do wartości całego budynku.(Poziom cen: 1998)

Przedszkole 4-oddziałowe; kubatura 5600 m3 powierzchnia ogólna – 1670 m2

Lp. Scalony element

% udziału 

w koszcie 

obiektu

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Roboty ziemne (grunt III/IV kat)

Fundamenty i ściany fundamentowe (żelbetowe) 

Ściany piwnic (żelbetowe)

Strop nad piwnicą (płyty kanałowe)

Ściany nadziemia (z bloków kanałowych i ściany

warstwowe)

Ścianki działowe (murowane z cegły)

Strop i schody (stropy kanałowe, biegi klatki schodowej

płytowe)

Konstrukcja dachu i pokrycie (płyty korytkowe , papa) 

Posadzki (parkiet , pcv, terakota , lastriko)

Ślusarka

Stolarka okienna (zespolona typowa) 

Stolarka drzwiowa (płytowa typowa)

Tynki i okładziny (rodz. III i IV oraz glazura w

sanitariatach)

Malowanie (wapienne, emulsyjne, olejne)

Inne roboty wystroju wnętrz Elewacje 

(tynki szlachetne gładzone) Różne roboty 

zewnętrzne

Wejścia do budynku

5,52

4,17

6,89

2,47

9,11

9,61

7,38

15,46

13,83

0,91

4,83

1,80

6,23

1,27

1,52

4,12

0,64

4,24
Razem 100,00
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Tablica 23. Określenie procentowej wartości poszczególnych elementów scalonych 
budynku w stosunku do wartości całego budynku.(Poziom cen: I kwartał 1999)
Budynek gastronomiczno-rekreacyjny dwukondygnacyjny; powierzchnia zabudowy 
837,5 m2, powierzchnia ogólna 1934,3 m2 ,kubatura 758 m3

Lp.
Scal ony element

%udziału 

w koszcie 

obiektu
Uwagi

1. Roboty ziemne 7,40

Stan surowy

60,16%

Stan 

wykończe- 

niowy 

35,25%

4,59%

2. Fundamenty  i  ściany  fundamentowe 15,38

3. Ściany konstrukcyjne nadziemia 6,29

4. Ściany działowe 2,56

5. Stropy

(żelbetowe oraz stropy Ackermana) 14,03

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Schody

Konstrukcja stalowa dachu

Podłoża i posadzki Tynki 

wewnętrzne Malowanie

Adaptacje akustyczne 

i sufity podwieszane

Stolarka (z profili PCV)

Ślusarka

Elewacje

Inne roboty zewnętrzne

0,73

13,77

4,53

6,54

1,08

6,61

10,34

0,69

5,46

4,59

Razem 100,0 100%
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Tablica 24.Określenie procentowej wartości elementów scalonych budynku w koszcie 
całego obiektu. (Poziom cen : IV kwartał 1999) Budynek mieszkalny jednorodzinny 
w technologii drewnianej, nie podpiwniczony , 2 kondygnacje, kubatura 471 m3 , 
powierzchnia zabudowy 89,86 m2 powierzchnia ogólna 143,14 m2,

Lp. Scalony element

%udziału 

w koszcie 

obiektu
Uwagi

1. Roboty ziemne, fundamenty , ściany piwnic 6,72

Stan2. Ściany nadziemia i ścianki działowe

3. Stropy, schody 4,49 Surowy

4. Dachy, konstrukcja , pokrycie 17,09 52,24%

5. Posadzki i podłogi 4,17

6. Stolarka okienna i drzwiowa 5,50

7. Tynki i okładziny 26,13 Stan

8. Elewacja 5,35 wykończe-

9.
Instalacje sanitarne (gazowa, c.o., Niowy

wodociągowa , kanalizacji) 7,06 47,76%

Razem 100,00 100%
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koszcie całego obiektu. (Poziom cen : IV kwartał 1999)Budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, parterowy, całkowicie podpiwniczony z użytkowym poddaszem, 
kubatura 552 m3 powierzchnia zabudowy 91 m , powierzchnia ogólna 172 m2.

Lp.
Scalony element

% udzi ału

w koszcie

obiektu
U wagi

1.

2.

3.

4.

s .

6.

7.

8.

9.

Roboty ziemne, fundamenty , ściany piwnic

i stropy nad piwnicą

Ściany nadziemia i ścianki działowe Strop nad 

nadziemiem

Dachy, konstrukcja, pokrycie

Posadzki 

Stolarka

‚

Tynki wewnętrzne i malowanie

Elewacja

Instalacje sanitarne (gazowa, c.o., 

wodociągowa, kanalizacji)

32,73

25,87

16, 13

4,73

5,45

3,21

11,5l

0,37

7,06

Stan 

surowy 

79,46%

Stan 

wykończe- 

niowy 20,54%

Razem 100,00 100%
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10. Odpowiedzialnośc prawna osób pełniących samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie.

Problemy odpowiedzialności prawnej w budownictwie przez wiele lat nie były traktowane 
z należytym szacunkiem, jednak w związku ze zwiększeniem roli czynników prawnych 
w procesach inwestycyjnych, ich znacznej intensyfikacji, realizacji wielu inwestycji 
różnym znaczeniu gospodarczym w praktyce prawnej pojawiło się szereg procedur w tym 
zakresie.

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 w tym odpowiedzialności osób decydujących o inwestycjach 
w tym również osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. 
Ponieważ w tych procesach i procedurach uczestniczą osoby posiadające określone prawem 
uprawnienia i kwalifikacje jak inżynier budownictwa, technik budownictwa ,architekt, 
projektant ,kierownik budowy, kierownik robót, inspektora nadzoru inwestorskiego czyli 
każda osoba pełniąca samodzielną funkcję techniczną w budownictwie (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 i innych przepisów związanych 
z prowadzeniem działalności inwestycyjnej w budownictwie czyli odpowiedzialności 
karnej, cywilnoprawnej, zawodowej i dyscyplinarnej .

Odpowiedzialność projektantów, kierowników budowy, kierowników robót 
,inspektorów nadzoru jest wiedzą bardzo obszerną, zróżnicowaną ,wielkoobszarową 
,dotyczącą wielu pól prawnych. Każde pole prawne odpowiedzialności jest związane 
z różnymi ,specyficznymi procedurami, postępowaniami ,obowiązkami prawnymi 
oraz zróżnicowanymi środkami odwoławczymi. Przede wszystkim inżynierowie 
narażeni są na ponoszenie odpowiedzialności zawodowej w świetle przepisów ustawy 
prawo budowlane oraz t odpowiedzialność dyscyplinarną. Jeszcze innym rodzajem 
odpowiedzialności jest odpowiedzialność cywilna – związana zazwyczaj koniecznością 
zapłaty odszkodowania.

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

Wiedza w zakresie odpowiedzialności w procesach inwestycyjnych jest niezwykle 
skomplikowana i wymaga zapoznania się przynajmniej z podstawami prawnymi. Zakres 
odpowiedzialności osób ,uczestników procesu inwestycyjnego ,projektanta, kierownika 
budowy, kierownika robót,inspektora nadzoru i innych osób ze względu na specyfikę 
procesu inwestycyjnego jest odpowiedzialnością wielopłaszczyznową, wieloetapową, 
niezwykle skomplikowaną i zawierającą poważny zakres praw, rozporządzeń ,wytycznych 
,norm, obowiązków ,wymagań określonych w zasadzie przez wszelkie przepisy związane 
z realizacją procesów inwestycyjnych i procedur administracyjnych .

Wszelkie postępowania w zakresie odpowiedzialności prawnej ,zdaniem autora, winny 
być prowadzone przez prawników posiadających doświadczenie w tego typu sprawach 
z udziałem rzeczoznawców budowlanych z doświadczeniem w wykonywaniu opinii 
sądowych w zakresie odpowiedzialności zawodowej osób pełniących samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie i projektowaniu ,budowie, utrzymaniu, diagnostyki 
obiektów budowlanych.

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

Pod pojęciem inżynier budownictwa będziemy należy rozumieć każdą osobę pełniącą 
samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, gdyż w zasadzie odpowiedzialność 
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 budowlanej, 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 reguluje problematykę 
projektowania, budowy, utrzymania oraz rozbiórki obiektów budowlanych, a także 
przede wszystkim pozycję prawną inżyniera budownictwa(opsftwb), jego prawa oraz 
obowiązki jest ustawa 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 
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techniczną w budownictwie projektanta ,kierownika budowy, inspektora nadzoru 
inwestorskiego, kierownika robót jeśli popełniła jedno z przestępstw lub wykroczeń 
określonych 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 odpowiedzialności takiej podlegać 
może osoba pełniąca samodzielną funkcję techniczną jeśli dopuściła się występków lub 
wykroczeń, określonych w Prawie Budowlanym, może zostać ukarana wskutek rażących 
błędów lub zaniedbań, spowodowania zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa 
mienia lub środowiska ,znacznych szkód materialnych, nie spełniania lub niedbałego 
spełniania swoich obowiązków, 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 niedozwolonym, mające charakter odszkodowawczy odpowiedzialność może 
ponieść inżynier pełniący samodzielną funkcję techniczną 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 Rozporządzeniem 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 ) 
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 osoby 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 

szczególnie ,kiedy osoby posiadające stosowne uprawnienia pozostają obojętne 
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na zagrożenia. Ponad wszystko, tak jak winnych zawodach osoby posiadające uprawnienia 
budowlane nie pełnią tych obowiązków w czasie godzin pracy, ale muszą reagować 
na wszelkie zagrożenia ,a zasady etyki zawodowej obowiązują cały czas.

Odpowiedzialność prawną osób pełniących samodzielne funkcje techniczne zostały 
rozwinięte w opracowaniu autora „Procesy inwestycyjne,Procedury administracyjne 
w budownictwie” Wydawnictwo Prawo i Budownictwo” ,Chrzanów 2014 w rozdziale 
5.Odpowiedzialnośc prawna osób pełniących samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie str.81-104.

11.Zawód rzeczoznawca budowlany.

Rzeczoznawca budowlany to zawód uprawiany przez wąską grupę ekspertów 
z dziedziny procesów inwestycyjnych,procedur administracyjnych ,prawa budowlanego 
i budownictwa. Jednak ze względu na specyfikę prawną ta grupa zawodowa posiada 
uregulowania prawne podzielone na następujące grupy osób :

1.Pełniące samodzielne funkcje techniczne budownictwie,posiadające uprawnienia 
budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i praktykę zawodową 
w zakresie wykonawstwa,realizacji i ekspertyz,opinii technicznych w zakresie oceny 
stanu technicznego w budownictwie lub uprawnienia pokrewne,członek Państwowej 
Izby Inżynierów Budownictwa,

2.Posiadające tytuł i uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego,wpisany 
do centralnego rejestru rzeczoznawców budowlanych, praktykę zawodową w zakresie 
wykonawstwa,realizacji i ekspertyz,opinii technicznych w zakresie oceny stanu 
technicznego w budownictwie ,diagnostyki budowlanej,

3.Posiadające tytuł i uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego organizacji branżowych 
przykładowo Polskiego Związku Inżynierów Budownictwa lub innych związków, 
i praktykę zawodową w zakresie wykonawstwa, realizacji i ekspertyz,opinii technicznych 
w zakresie oceny stanu technicznego w budownictwie ,

4.Posiadające tytuł i uprawnienia instytucji państwowych jak rzeczoznawca budowlany 
do spraw jakości,usług i materiałów budowlanych Państwowej Inspekcji Handlowej,innych 
instytucji w tym uprawnienia rzeczoznawców ,ekspertów z list danego branżowego 
ministerstwa, i praktykę zawodową w zakresie wykonawstwa,realizacji i ekspertyz,opinii 

5.Posiadające dorobek praktyczny,doświadczenie,dorobek naukowy,publikacje i praktykę 
zawodową w zakresie wykonawstwa,realizacji i ekspertyz,opinii technicznych w zakresie 
oceny stanu technicznego w budownictwie lub uprawnienia pokrewne,poświadczony 
udział w szkoleniach,kursach specjalistycznych,konferencjach szkoleniowych i naukowych

6.Spełniające wymagania podane w p.1 do 5 i powołane na biegłego sądowego z zakresu 
budownictwa ,wpisany na listę prezesa sądu okregowego,

Powyższe zestawienie stanowi pewien rodzaj drabinki zawodowej ,uzyskiwania 
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w zakresie budownictwa. Zawód Rzeczoznawcy Budowlanego poza karierą naukową 
jest najwyższym stopniem uprawnień zawodowych i wymaga posiadania wiedzy 
specjalistyczną z zakresu budownictwa, której podstawą między innymi jest znajomość 
procesów budowlanych, zjawisk, mechanizmów w oparciu o wiedzę z zakresu prawa 
budowlanego, aktów wykonawczych ,rozporządzeń i norm z nim związanych oraz 
posiadania szeregu uprawnień .

Umiejętność sporządzania ekspertyz w zakresie budownictwa powinien opanować każdy 
kandydat na rzeczoznawcę , który zamierza wykonywać w przyszłości ten zawód.

Osoba powołana na rzeczoznawcę budowlanego powinna posiadać najwyższą wiedzę, 
kwalifikacje , doświadczenie, uprawnienia w zakresie wykonywania ekspertyz i opinii 
budowlanych.

W zakresie niektórych elementów wykonywania zawodu eksperta jak procesy 
inwestycyjne, prawo budowlane, technologie, diagnostyka budowlana, szkody górnicze 
wymaga od eksperta głębokiego samokształcenia, studiów, szkoleń, konferencji 
naukowych i bieżącego śledzenia najnowszych tendencji w projektowaniu, realizacji, 
utrzymaniu i remontów i likwidacji budynków i obiektów budowlanych.

Program studiów akademickich nie zawierają lub zawierają w ograniczonym zakresie 
przedmiotów w zakresie oceny stanu technicznego, badań budynków ,elementów 
konstrukcyjnych i wykończeniowych oraz zasad oceny jakości wykonanych robót 
budowlanych, diagnostyki technicznej i budowlanej.

Rzeczoznawca budowlany zarówno pod względem prawnym, technicznym jak 
i ze względu na specyfikę postępowań administracyjnych w zakresie Prawa Budowlanego 
musi być przygotowany do sporządzania opinii i ekspertyz. Musi posiadać umiejętność 
diagnozowania, naprawy obiektów budowlanych i rozwiązywania problemów.

Metody przygotowywania ekspertyz ,opinii w oparciu o konkretny stan faktyczny z zakresu 
badania uszkodzeń, awarii budowlanych, zużycia budynków, prawa cywilnego, prawa 
karnego czy innych polegają na uporaniu się z określonym problemem technicznym, 
a to wymaga nieustannych studiów ,pogłębiania wiadomości oraz warsztatu pracy 
rzeczoznawcy oraz zakupu nowoczesnych narzędzi i urządzeń pomiarowych i badawczych.
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11. Opinie cywilno-prawne w zakresie budownictwa 
wykonywane przez rzeczoznawców budowlanych 

i uprawnionych inżynierów budownictwa na potrzeby 
postępowań sądowych.

W przypadku wadliwie wykonanych robót budowlanych, ich złej jakości, wadliwego 
prowadzenia robót budowlanych ,krzywdzących decyzji organów administracji 
budowlanej,Nadzoru Budowlanego, wadliwych decyzji podatkowych , towarzystw 
ubezpieczeniowych ,wadliwie wykonanych kosztorysów budowlanych opinie biegłych 
rzeczoznawców budowlanych sały się nieodzownym elementem większości postępowań 
cywilnych i administracyjnych.

W celu obrony interesów prywatnych inwestorów i właścicieli nieruchomości, stron 
postępowania tak zwane opinie ,ekspertyzy prywatne wykonywane na zlecenie osób 
prywatnych które powodują dla sądu, przeciwnej strony konieczność wzięcia pod uwagę 
wszystkich argumentów strony pokrzywdzonej.

Wprawdzie opinie prywatne nie stanowią dowodu w rozumieniu przepisów Kodeksu 
Postępowania Cywilnego, ale Organy nie mogą pomijać ich znaczenia.

Coraz powszechniejszym jednak zjawiskiem w sporach sądowych administracyjnych jest 
przedstawianie przez strony prywatnych opinii specjalistów i ekspertów.
 Mogą one bowiem pozwolić uniknąć sporu sądowego, kiedy powstrzymają powoda 
przed jego wytoczeniem lub pozwanego skłonią do ugody przedsądowej. 

W toku procesu spełniają one rolę fachowego uzasadnienia stanowiska strony, środka 
uprawdopodobnienia oraz przesłanki ułatwiającej weryfikację opinii biegłego sądowego.

Nie budzi wątpliwości, że kluczowe znaczenie dla wydania przez sąd orzeczenia 
prawidłowego, a zatem zgodnego nie tylko z przepisami prawa materialnego, ale 
przede wszystkim z rzeczywistym stanem rzeczy, ma poczynienie właściwych, 
trafnych ustaleń faktycznych. Temu celowi służą m.in. przepisy prawa dowodowego, 
które normują sposób przeprowadzania i oceny dowodów. Wprawdzie polskie prawo 
procesowe stoi na gruncie zasady równorzędności środków dowodowych, jednak nie 
można nie zauważyć, że w praktyce szczególne znaczenie przypada opinii biegłego. 
Status opinii biegłego określa przede wszystkim fakt, że zadaniem biegłego nie jest 
komunikowanie spostrzeżeń, lecz udzielenie wiadomości specjalnych wykraczających 
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poza zakres wiadomości ogólnych, dostępnych ogółowi osób przeciętnie inteligentnych 
o przeciętnym zasobie wiedzy, przy czym miarą w tym zakresie nie jest wykształcenie 
czy poziom sędziego orzekającego, specjalisty czy naukowca. Panuje powszechne 
przekonanie, że w wielu przypadkach podstawowe znaczenie dla wydanego w sprawie 
orzeczenia ma nie wola i wiedza sędziego, ale treść opinii biegłego.

W coraz większej ilości spraw cywilnych strony na poparcie swoich twierdzeń przedstawiają 
opinie fachowców i rzeczoznawców wydane na ich własne zlecenie, częstokroć przez 
osoby wpisane na listę biegłych sądowych.

Opinie takie zwykle określane są pojęciem tzw. opinii prywatnych. Najistotniejszą cechą 
opinii prywatnej jest sporządzenie nie na zlecenie organu procesowego, lecz innych 
uczestników procesu, najczęściej stron postępowania.

Należy uznać za ugruntowany w orzecznictwie SN i sądów powszechnych oraz literaturze 
pogląd, że, co do zasady, prywatna opinia „biegłego” lub instytutu naukowego nie stanowi 
dowodu wiadomości specjalnych w rozumieniu art. 278 i 290 KPC. Charakter opinii 
prywatnej ma nawet ekspertyza osoby, która jest biegłym sądowym, jeżeli sporządzona 
została na polecenie strony.

Skomplikowanie procesów inwestycyjnych i przepisów prawnych,technicznych oraz 
postęp nauki, techniki,technologii budowlanych spowodował, że opinie biegłych stały 
się nieodzownym elementem większości postępowań cywilnych.

W postępowaniach w zakresie budownictwa często pojawiające się opinie 
prywatne, wykonane na zlecenie strony procesowej, nie zaś sądu przez ekspertów 
budowlanych,inżynierów budownictwa posiadających stosowne uprawnienia 
budowlane lub stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia 
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,rzeczoznawców budowlanych, 
rzeczoznawców branżowych i instytucjonalnych. Opinie takie mimo ,że nie 
stanowią dowodu w postępowaniu, to w specyficznych przypadkach ,jeżeli sąd 
uzna to za zgodne z potrzebami i pragmatyką procesową , może powołać ich 
autorów na biegłych.

Powoływanie takich specjalistów w sprawach wymagających wiadomości specjalnych 
przez strony postępowania, powodów, pozwanych, kancelarie prawne, pełnomocników 
prawnych jest całkowicie uzasadnione, gdyż na etapie przygotowania wniosku procesowego 
koniecznym jest uzyskanie informacji specjalistycznych,badań i wycen,kosztorysów 
budowlanych.

Opracowania techniczne w sprawach o roszczenia z zakresu budownictwa stanowią 
wręcz podstawę do określenia roszczeń ,ustalenia ich zasadności i wartości.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi interpretacjami prawnymi opinie prywatne nie 
stanowią dowodu w rozumieniu przepisów kodeksu postepowania cywilnego, ale nie 
można pomijać ich znaczenia, szczególnie , że stanowią podstawę prawną,techniczną 
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i kosztową roszczeń lub też uzasadniają na gruncie prawa budowlanego ich niezasadność.

Opinie prywatne wykonywane przez rzeczoznawców budowlanych lub branżowych 
na przykład rzeczoznawców Polskiego Związku Inżynierów Budownictwa o ustalonym 
autorytecie i doświadczeniu mogą pozwolić uniknąć sporu sądowego, kiedy powstrzymają 
powoda przed jego wytoczeniem lub pozwanego skłonią do ugody przedsądowej. 
W toku procesu spełniają one rolę fachowego uzasadnienia stanowiska strony, środka 
uprawdopodobnienia oraz przesłanki ułatwiającej weryfikację opinii biegłego sądowego.

W spraw cywilnych strony na poparcie swoich twierdzeń przedstawiają opinie fachowców 
i rzeczoznawców wydane na ich własne zlecenie, częstokroć przez osoby wpisane na listę 
rzeczoznawców budowlanych ,biegłych sądowych czy też biegłych Polskiego Związku 
Inżynierów Budownictwa,Stowarzyszenia Kosztorysantów Polskich ,rzeczoznawców 
w zakresie mykologii,rzeczoznawców w zakresie jakości ,usług z zakresu budownictwa 
powołanych przez Państwową Inspekcję Handlową,uprawnionych inżynierów 
budownictwa i innych.

Należy więc stwierdzić ,że w większości przypadków w sprawach z zakresu budownictwa 
wykonują osoby posiadające uprawnienia budowlane,stowarzyszone w izbach 
inżynierów,rzeczoznawcy budowlani,zatem osoby zaufania publicznego,wypełniające 
samodzielną funkcję techniczną w budownictwie ,wypełniając wymagania Prawa 
Budowlanego i Zasad Etyki Zawodowej.Zatem można stwierdzić ,że tego rodzaju opinie 
posiadają wartość prawną i techniczną,więc winny być uwzględniane w postępowaniach 
prawnych cywilnych , tak jak są uwzględniane w postępowaniach administracyjnych 
związanych z Prawem budowlanym.

Opinią prywatną może być opinia sporządzona wręcz przez każdą osobę niezależnie 
od statusu prawnego.Opinią prywatną czyli pozaprocesową, pozasądową, rzeczoznawczą 
jest bowiem każde oświadczenie, powołujące się na wiadomości specjalne, niepochodzące 
od biegłego powołanego przez sąd.

Najistotniejszą cechą opinii prywatnej jest sporządzenie nie na zlecenie organu 
procesowego, lecz innych uczestników procesu, najczęściej stron postępowania. Jak 
sama nazwa wskazuje, opinia prywatna nie jest opinią w rozumieniu przepisów k.p.c., 
ponieważ nie spełnia podstawowych wymagań prawnych odnoszonych do opinii 
biegłych. Dokument ten powstaje poza postępowaniem, czasami nie dla jego celów, 
a czasami właśnie dla przedstawienia w toku postępowania.

Jeżeli jednak opinia sporządzona jest przez rzeczoznawcę budowlanego w oparciu o zasady 
ich wykonywania ,metodologię wykonywania ekspertyz technicznych,budowlanych 
,w opraciu o aktualnie obowiązujące przepisy techniczno-prawne i zasady etyki 
zawodowej,winna być przez sąd ,a w jego imieniu przez powołanego biegłego sądowego 
wzięta pod uwagę.

Należy uznać za ugruntowany w orzecznictwie Sądów Najwyższych i sądów 
powszechnych oraz literaturze pogląd, że, co do zasady, prywatna opinia „biegłego” lub 
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instytutu naukowego nie stanowi dowodu wiadomości specjalnych w rozumieniu art. 278 
i 290 k.p.c.. Charakter opinii prywatnej ma nawet ekspertyza osoby, która jest biegłym 
sądowym, jeżeli sporządzona została na polecenie strony.

Mimo, że dokumenty takie nie mają wagi opinii biegłego sądowego, znaczenie ich 
dostrzegł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 2 lutego 2011 r., w sprawie o sygnaturze II 
CSK 323/10.

Oczywiście wykonywanie przez biegłego sądowego opinii na zlecenie prywatne i jej 
sygnowanie pieczątką biegłego sądowego jest naruszeniem prawa, bowiem biegły sądowy 
wpisany na listę sądu okręgowego ,jako organ pomocniczy sądu może występować 
jedynie na zlecenie organów procesowych. Dołączonego do pisma procesowego 
fachowego badania obiektu na zlecenie jednej strony nie można uznać za opinię biegłego 
w rozumieniu art. 278 k.p.c., lecz za przedstawione profesjonalnie stanowisko procesowe 
w sprawie.

Należy więc stwierdzić że opinia prywatna nie ma waloru opinii biegłego w rozumieniu 
przepisów kodeksu karnego. Rozwiązanie przyjęte w polskiej procedurze cywilnej i karnej 
jest krańcowo odmienne od przyjętego w systemie anglosaskim, w którym to strony 
są zmuszone do dużej aktywności tak na sali rozpraw, jak i przy poszukiwaniu dowodów, 
stąd mogą powoływać własnych biegłych i przedstawiać w sądzie ich opinię, a każdy 
z ekspertów w czasie postępowania sądowego broni swojego stanowiska wyrażonego 
w opinii.

W konsekwencji przedłożona do akt przez stronę postępowania cywilnego opinia prywatna 
może mieć dwojaki charakter. Z jednej strony, może stanowić tylko umotywowane 
z punktu widzenia wiadomości specjalnych stanowisko strony, do którego sąd powinien 
odnieść się w uzasadnieniu. Z drugiej natomiast, może być składana przez stronę 
z wyraźnym dążeniem do przyznania jej waloru dowodowego. W żadnej z tych sytuacji 
nie jest ona dowodem z opinii biegłego w rozumieniu przepisów kpc: w pierwszym 
przypadku stanowi stanowisko strony, w drugim – dowód z dokumentu prywatnego. 
W konsekwencji nigdy ekspertyza prywatna nie może być podstawą wniosków sądu 
pozostających w opozycji do stanowiska strony przeciwnej. W orzecznictwie Sądu 
Najwyższego wyrażono stanowisko, że, gdyby ekspertyzę prywatną przyjęto za podstawę 
orzeczenia, stanowiłoby to istotne uchybienie procesowe, które mogłoby być nawet 
podstawą skargi kasacyjnej.

Znaczenie opinii prywatnej dla postępowania cywilnego nie jest tak duże, jak oczekiwałaby 
tego strona taką opinię składająca do akt.Coraz powszechniejszym zjawiskiem w sporach 
sądowych jest przedstawianie przez strony procesu prywatnych opinii specjalistów 
i ekspertów.

Mimo, że dokumenty takie nie mają wagi opinii biegłego sądowego, znaczenie ich 
dostrzegł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 2 lutego 2011 r., w sprawie o sygnaturze II 
CSK 323/10.
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Sąd Najwyższy wskazał, że:
 
 1. Przedstawienie przez strony prywatnych opinii, do których stosuje się art. 253 k.p.c. 
jest zjawiskiem procesowym coraz częstszym. Niewątpliwie nie będąc dowodem z opinii 
biegłego stanowią one element materiału procesowego i powinny być udostępnione 
stronie przeciwnej. Prywatne opinie opracowane na zlecenie stron przed wszczęciem 
procesu, czy w jego toku, są wyjaśnieniem, z uwzględnieniem wiadomości specjalnych, 
ich stanowiska.
 
2. Prywatna ekspertyza może stanowić przesłankę przemawiającą za koniecznością 
dopuszczenia przez sąd dowodu z opinii innego biegłego.

materii objętej sporem, komentować stanowisko zawarte przez przeciwnika ze skutkiem 
jak w art. 230 kpc i podpierać prezentowane tezy własnymi dowodami ,które sąd 
traktuje jak każdy inny dowód pochodzący od strony zgodnie art. 232 kpc. Sąd jest 
związany wyłącznie treścią dokumentów urzędowych zgodnie art. 244 kpc, natomiast 
dokument prywatny zgodnie z art. 245 kodeksu postępowania cywilnego stanowi dowód 
tego, że osoba, która go podpisała, złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie.Opinia 
prywatna nawet sporządzona przez największy autorytet w dziedzinie budownictwa 
podlega dalszej ocenie procesowej ,podobnie jak każdy dowód . Sąd ma za zadanie ocenić 
zawartośc ,wnioski ,stanowisko i taka ocena , podobnie jak każdy dowód podlega dalszej 
ocenie procesowej.

Uczestnictwo w postepowaniu sądowym w sądzie cywilnym w sprawie dotyczącej 
budownictwa ,jakości,zakresu,błędów,odszkodowania bez jakichkolwiek materiałów 
potwierdzającym ocenę zjawiska bez prywatnej opinii w zakresie budownictwa jest 
podstawowym błędem. 
Za stanowiskiem prywatnym wynikającym z prywatnej opinii sporządzonej 
rzeczoznawcę budowlanego,winien iść jeszcze dowód w postaci opinii biegłego 
sądowego,wnioskowany przez stronę postępowania.

W orzeczeniu Sądu Najwyższego z 29 września 1956 r. (III CR 121/56) stwierdzono ,że:

„Nie może być traktowana jako dowód w procesie opinia biegłego, choćby nim był stały 
biegły sądowy, sporządzona na piśmie na polecenie strony i złożona do akt sądowych” 
bowiem „kodeks postępowania cywilnego nie zna dowodu z pozasądowych oświadczeń 
znawców. Nie może zatem być traktowana jako dowód w procesie opinia biegłego, 
choćby to był stały biegły sądowy, sporządzona na piśmie na polecenie strony i złożona 
do akt sądowych”.

W orzeczeniu Sądu Najwyższego z 11 grudnia 1997 r. ten sam Sąd Najwyższy stwierdził, 
że „złożona przez skarżącego ekspertyza stanowiła tylko wyjaśnienie, oparte na wiedzy 
specjalistycznej, stanowiska skarżącego w sprawie” I CKN 385/97, a zatem jakby sąd 
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posłużył się nią jak dowodem w rozumieniu kodeksu postępowania cywilnego, to „oparcie 
orzeczenia na tej ekspertyzie stanowiłoby uchybienie temuż przepisowi mogące być 
podstawą apelacji czy też kasacji”.

Istotnym w sprawie opinii prywatnych jest orzeczenie Sądu Najwyższego wyrok z 2 
lutego 2011 rok,II CSK 323/10 mówiące o doniosłości procesowej prywatnych opinii:

„Przedstawianie przez strony prywatnych opinii, do których stosuje się art. 253 k.p.c. 
jest zjawiskiem procesowym coraz częstszym. Niewątpliwie nie będąc dowodem z opinii 
biegłego stanowią one element materiału procesowego i powinny być udostępnione 
stronie przeciwnej. Prywatne ekspertyzy opracowane na zlecenie stron przed wszczęciem 
procesu, czy w jego toku są wyjaśnieniem, z uwzględnieniem wiadomości specjalnych, 
ich stanowiska. Prywatna ekspertyza może stanowić przesłankę przemawiającą 
za koniecznością dopuszczenia przez sąd dowodu z opinii innego biegłego”
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12. Opinie biegłego sądowego w zakresie budownictwa.

Sąd zasięga opinii w wypadkach wymagających wiadomości specjalnych u biegłych 
sądowych. Z przepisów tych wynika, że od biegłego wymagane jest posiadanie nie tylko 
niekwestionowanej wiedzy i najwyższych kwalifikacji zawodowych zgodnie zapisami art. 
193 § 1 i 2, art. 195 oraz art. 200 § 2 pkt 1 kpk i art. 278 § 1 oraz art. 290-291 kpc, ale 
także: zaufania publicznego, sumienności i bezstronności zgodnie z art. 196 § 3 i art. 197 
§ 1 kpk oraz art. 282 § 1 kpc), a ponadto zaufania sądu do osoby biegłego (art. 198 § 1 
kpk i art. 284 kpc). Biegli powoływani są zarówno przy rozstrzyganiu spraw cywilnych, 
jak i karnych.

Opinia biegłego powinna zawierać uzasadnienie. Jeżeli w sprawie powołano kilku 
biegłych, to mogą oni złożyć łączną opinię. Sąd może się jednak domagać, aby biegły 
ustnie wyjaśnił opinię złożoną na piśmie bądź jeszcze sporządził dodatkową opinię. 
W postępowaniu cywilnym strona może domagać się wyłączenia biegłego z tych samych 
przyczyn, na podstawie których wyłącza się sędziego. Biegły sam może nie przyjąć 
nałożonego na niego obowiązku przez sąd z tych samych powodów, z których świadek 
ma prawo odmówić złożenia zeznań (np. jest małżonkiem, wstępnym, zstępnym lub 
rodzeństwem strony) bądź gdy wskaże na przeszkodę, która uniemożliwia mu wydanie 
opinii.[9].

Instytucja biegłego sądowego jest instytucją prawa sądowego procesowego. Ustanowiona 
została dla zapewnienia należytego funkcjonowania organów szeroko rozumianego 
wymiaru sprawiedliwości i zabezpieczenia warunków prawidłowego wypełniania przez 
te organy ich ustawowych zadań.

Sąd zasięga opinii w wypadkach wymagających wiadomości specjalnych u biegłych 
sądowych.

Z przepisów tych wynika, że od biegłego wymagane jest posiadanie nie tylko 
niekwestionowanej wiedzy i najwyższych kwalifikacji zawodowych, ale także: zaufania 
publicznego, sumienności i bezstronności, a ponadto zaufania sądu do osoby biegłego.

Opinia biegłego stanowi szczególny środek dowodowy w postępowaniu cywilnym z uwagi 
na wiadomości specjalne w niej zawarte. Przez wzgląd na fakt, że jest sporządzana przez 
bezstronną osobę w sporze pomiędzy stronami, mającymi sprzeczne interesy prawne, 
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cechuje ją wysoki stopień obiektywizmu. W przypadku złożonego charakteru sprawy, 
koniecznym jest zapewnienie jasności formy i treści opinii.

Opinia biegłego powinna zawierać uzasadnienie. Jeżeli w sprawie powołano kilku 
biegłych, to mogą oni złożyć łączną opinię. Sąd może się jednak domagać, aby biegły 
ustnie wyjaśnił opinię złożoną na piśmie bądź jeszcze sporządził dodatkową opinię. 
W postępowaniu cywilnym strona może domagać się wyłączenia biegłego z tych samych 
przyczyn, na podstawie których wyłącza się sędziego. Biegły sam może nie przyjąć 
nałożonego na niego obowiązku przez sąd z tych samych powodów, z których świadek 
ma prawo odmówić złożenia zeznań (np. jest małżonkiem, wstępnym, zstępnym lub 
rodzeństwem strony) bądź gdy wskaże na przeszkodę, która uniemożliwia mu wydanie 
opinii.

Opinia biegłego z zakresu budownictwa najczęściej dotyczy zagadnień wymagających 
szczegółowych informacji z zakresu budownictwa, konstrukcji, projektowania 
i realizacji robót budowlanych ,warunków technicznych, wymagań jakościowych 
wyceny i kosztorysowania robót budowlanych, procedur administracyjnych 
i procesów inwestycyjnych. Sąd opierając się na opinii biegłego z zakresu budownictwa 
wyspecjalizowanego w konkretnej dziedzinie, rozstrzyga wątpliwości pojawiające się 
w toku procesu celem prawidłowego ustalenia stanu faktycznego sprawy.

W związku z powyższym, szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, iż opinia biegłego 
ma na celu ustalenie i ocenę okoliczności sprawy na podstawie posiadanych przez 
biegłego wiadomości fachowych, doświadczenia zawodowego, zasad logiki, metodologii 
diagnostyki budynków i elementów budowlanych, badań laboratoryjnych,analiz 
technicznych zasad wiedzy technicznej.

Przykładem może być opinia biegłego sądowego z zakresu budownictwa dotycząca 
jakości robót budowlanych ich wadliwości z powództwa strony o naprawę powstałych 
szkód i stosowne odszkodowania.[9].

Zgodnie z art. 278 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego kpc.forma opinii zależy od sądu, 
który w postanowieniu będącym podstawą do wydania opinii, oznaczy czy opinia 
ma być przedstawiona ustnie, czy na piśmie. Sąd przy wyborze jednej z powyższych form 
opinii bierze pod uwagę całokształt tematyki, a więc złożony charakter sprawy będącej 

opinie biegłych w postępowaniu cywilnym są najczęściej sporządzane na piśmie. 
W tym miejscu należy także wskazać, iż instytut naukowy i naukowo – badawczy 
jest zobowiązany do złożenia opinii pisemnej, w każdym przypadku, bez względu 
na całokształt tematyki i spodziewany rozmiar opinii. W przypadku złożenia przez 
biegłego opinii w formie pisemnej, powinna być ona złożona w odpisach, dla doręczenia 
ich stronom postępowania w celu zagwarantowania stronom czynnego udziału w toku 
przeprowadzania postępowania dowodowego. Strony po doręczeniu im odpisów opinii 
mogą składać zastrzeżenia co do treści opinii, przede wszystkim kwestionując niekorzystne 
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dla stron wnioski, zawarte w opinii.

Do elementów treści opinii biegłego należą: dokładne oznaczenie biegłego 
sporządzającego opinię a zatem imię, nazwisko, adres zamieszkania, ewentualnie nazwa 
instytutu naukowego lub naukowo – badawczego sporządzającego opinię, siedziba, a także 
wskazanie, czy biegły jest wpisany na listę biegłych sądowych. Ponadto opinia zawiera: 
oznaczenie specjalności biegłego czyli podanie zakresu, miejsce i datę sporządzenia 
opinii, dokładne oznaczenie sądu zlecającego wykonaną opinię i postanowienia będącego 
podstawą wydania opinii, a także sygnaturę akt.

W dalszej kolejności biegły powinien uwzględnić w opinii: wyszczególnienie zadań 
zleconych biegłemu w postanowieniu, wskazanie dowodów, będących częścią materiału 
dowodowego, na podstawie których biegły jest zobowiązany wydać opinię.

Następnie biegły w sposób zwięzły przedstawia w opinii stan faktyczny, będący 
przedmiotem postępowania. Wskazuje źródła wiedzy specjalistycznej, z których korzystał 
przy sporządzaniu opinii. Dodatkowo podaje dokładny opis przeprowadzonych badań, 
uwzględniając metodę badania i urządzenia lub aparaturę, którymi się posługiwał przy 
przeprowadzonych przez niego badaniach.

Zasadniczym elementem opinii biegłego są wnioski, które zawierają wyjaśnienie 
okoliczności faktycznych sprawy określone w zleceniu sądu, ze wskazaniem toku 
rozumowania biegłego przy dochodzeniu do przedmiotowych wniosków, zgodnie 
z zasadami logiki, doświadczenia życiowego i wiedzy powszechnej. W formie załączników 
do opinii biegły dołącza wykaz dokumentów, którymi posługiwał się przy sporządzeniu 
opinii. Nieodzownym elementem opinii jest podpis biegłego lub osób upoważnionych 
przez instytut naukowy lub naukowo – badawczy do sporządzenia opinii.Wnioski 
ustalone przez biegłego wskutek rozpatrzenia wszystkich dowodów winny zawieraż 
również analizę dowodów zgłoszonych przez strony w danej sprawie. Biegły w toku 
sporządzania opinii nie jest upoważniony do oceny materiału dowodowego. Nie może 
więc odmówić wiarygodności niektórym z dowodów.

Ocena wiarygodności dowodów należy do sądu.Wnioski opinii muszą być spójne, a zatem 
nie mogą powodować luk w przedmiocie rozstrzygnięcia opinii. Wnioski biegłego oprócz 
zgodności z zasadami logiki i doświadczenia życiowego, powinny być oparte na wiedzy 
specjalistycznej, którą posiada biegły, z uwagi na fakt, że wymóg wiadomości specjalnych 
stanowi podstawą przesłankę sporządzenia opinii w postępowaniu. [7].[8],[9].

Wnioski powinny być ponadto usystematyzowane pod względem kolejności 
podejmowanych działań przez biegłego, powodujących dostrzeżenie poszczególnych 
wniosków.

Wnioski powinny być sformułowane w sposób kategoryczny, a ponadto prowadzić 
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do wyeliminowania kilku wariantów istnienia danych okoliczności faktycznych, będących 
przedmiotem sprawy. Jednakże w przypadku braku jednoznaczności wniosków, biegły 
powinien w opinii określić stopień prawdopodobieństwa w/w wariantów i ocenę, 
który z wariantów w sposób najbardziej całkowity odpowiada koncepcji adekwatnego, 
normalnego związku przyczynowego.

Wnioski biegłego powinny być sformułowane w jasny sposób. Pojęcia z fachowych 
dziedzin powinny być w opinii wyjaśnione z uwagi na fakt sporządzenia tej opinii 
na potrzeby sądu, który nie posiada wiedzy fachowej z danej dziedziny, a także 
przekazania opinii stronom postępowania. Sąd, ale przede wszystkim strony muszą 
prawidłowo zrozumieć wnioski zawarte w opinii, wpływającej bezpośrednio na ich 
sytuację w toczącym się postępowaniu.

W sprawach karnych biegłym może być nie tylko biegły sądowy, lecz również każda 
osoba, o której wiadomo, że ma odpowiednią wiedzę z danej dziedziny. W sprawach 
karnych biegłymi nie mogą być m.in.:

-obrońcy, co do faktów, o których dowiedzieli się udzielając porady prawnej lub 
prowadząc sprawę,

-duchowni, co do faktów, o których dowiedzieli się przy spowiedzi,

-osoba najbliższa dla oskarżonego lub pozostająca z nim w szczególnie bliskim kontakcie 
osobistym,

-małżonkowie, krewni, powinowaci, osoby będące świadkami czynu.

Gdyby biegły złożył opinię, a potem ujawniły się w/w przyczyny lub inne osłabiające 
zaufanie do wiedzy lub bezstronności biegłego, wówczas opinia biegłego nie stanowi 
dowodu i należy powołać innego biegłego. Gdyby jego opinia była niejasna lub niepełna 
albo występowały w niej sprzeczności, wówczas sąd może wezwać ponownie tych samych 
biegłych lub ustanowić nowych.

Biegły sądowy z zakresu budownictwa to osoba posiadająca bogate doświadczenie 
zawodowe i uznana za eksperta w zakresie budownictwa.Jest powoływana w postępowaniu 
sądowym w celu przedstawiania fachowych opinii o okolicznościach mających znaczenie 
dla wyniku sprawy sądowej, a których wyjaśnienie wymaga specjalistycznej wiedzy.

Opinia biegłego sądowego sporządzona na potrzeby postępowania cywilnego zawisłego 
przed sądem, stanowiąca zasadniczy środek dowodowy ze względu na wiadomości 
specjalne w niej zawarte, może być wykonana jedynie przez ustanowionych przy 
sądzie okręgowym biegłych sądowych. Procedury ustanowienia biegłego, są określone 
w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych 
sądowych (Dz. U. Nr 15, poz. 133).[9].

Zgodnie z art. 278 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego (kpc) forma opinii zależny 
od sądu, który w postanowieniu będącym podstawą do wydania opinii, oznaczy czy opinia 
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ma być przedstawiona ustnie, czy na piśmie. Sąd przy wyborze jednej z powyższych form 
opinii bierze pod uwagę całokształt tematyki, a więc złożony charakter sprawy będącej 
przedmiotem opinii, a także spodziewany rozmiar. Mając na uwadze te okoliczności, 
opinie biegłych w postępowaniu cywilnym są najczęściej sporządzane na piśmie. 
W tym miejscu należy także wskazać, iż instytut naukowy i naukowo – badawczy 
jest zobowiązany do złożenia opinii pisemnej, w każdym przypadku, bez względu 
na całokształt tematyki i spodziewany rozmiar opinii. W przypadku złożenia przez 
biegłego opinii w formie pisemnej, powinna być ona złożona w odpisach, dla doręczenia 
ich stronom postępowania w celu zagwarantowania stronom czynnego udziału w toku 
przeprowadzania postępowania dowodowego. Strony po doręczeniu im odpisów opinii 
mogą składać zastrzeżenia co do treści opinii, przede wszystkim kwestionując niekorzystne 
dla stron wnioski, zawarte w opinii.

Do elementów treści opinii biegłego należą: dokładne oznaczenie biegłego 
sporządzającego opinię a zatem imię, nazwisko, adres zamieszkania, ewentualnie nazwa 
instytutu naukowego lub naukowo – badawczego sporządzającego opinię, siedziba, 
a także wskazanie, czy biegły jest wpisany na listę biegłych sądowych.

Ponadto opinia winna zawierać: oznaczenie specjalności biegłego (np. z zakresu 
medycyny, geodezji i kartografii), miejsce i datę sporządzenia opinii, dokładne oznaczenie 
sądu zlecającego wykonaną opinię i postanowienia będącego podstawą wydania opinii, 
a także sygnaturę akt. W dalszej kolejności biegły powinien uwzględnić w opinii: 
wyszczególnienie zadać zleconych biegłemu w postanowieniu, wskazanie dowodów, 
będących częścią materiału dowodowego, na podstawie których biegły jest zobowiązany 
wydać opinię. Następnie biegły w sposób zwięzły przedstawia w opinii stan faktyczny, 

korzystał przy sporządzaniu opinii. Dodatkowo podaje dokładny opis przeprowadzonych 
badań, uwzględniając metodę badania i urządzenia lub aparaturę, którymi się 
posługiwał przy przeprowadzonych przez niego badaniach. Zasadniczym elementem 
opinii biegłego są wnioski, które zawierają wyjaśnienie okoliczności faktycznych 
sprawy określone w zleceniu sądu, ze wskazaniem toku rozumowania biegłego przy 
dochodzeniu do przedmiotowych wniosków, zgodnie z zasadami logiki, doświadczenia 
życiowego i wiedzy powszechnej. W formie załączników do opinii biegły dołącza 
wykaz dokumentów, którymi posługiwał się przy sporządzeniu opinii. Nieodzownym 
elementem opinii jest podpis biegłego lub osób upoważnionych przez instytut naukowy 
lub naukowo – badawczy do sporządzenia opinii.[9].

Jak już wyżej wskazano zasadniczym elementem opinii biegłego są wnioski ustalone 
wskutek rozpatrzenia wszystkich dowodów, zgłoszonych przez strony w danej sprawie. 
Biegły w toku sporządzania opinii nie jest upoważniony do oceny materiału dowodowego. 
Nie może więc odmówić wiarygodności niektórym z dowodów. Ocena wiarygodności 
dowodów należy do sądu.

Wnioski opinii muszą być spójne, a zatem nie mogą powodować luk w przedmiocie 
rozstrzygnięcia opinii. Wnioski biegłego oprócz zgodności z zasadami logiki 
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i doświadczenia życiowego, powinny być oparte na wiedzy specjalistycznej, którą posiada 
biegły, z uwagi na fakt, że wymóg wiadomości specjalnych stanowi podstawą przesłankę 
sporządzenia opinii w postępowaniu.

Wnioski powinny być ponadto usystematyzowane pod względem kolejności 
podejmowanych działań przez biegłego, powodujących dostrzeżenie poszczególnych 
wniosków. Wnioski powinny być sformułowane w sposób kategoryczny, a ponadto 
prowadzić do wyeliminowania kilku wariantów istnienia danych okoliczności faktycznych, 
będących przedmiotem sprawy. Jednakże w przypadku braku jednoznaczności wniosków, 
biegły powinien w opinii określić stopień prawdopodobieństwa w/w wariantów i ocenę, 
który z wariantów w sposób najbardziej całkowity odpowiada koncepcji adekwatnego, 
normalnego związku przyczynowego.Wnioski biegłego powinny być sformułowane 
w jasny sposób.[9].

Pojęcia z fachowych dziedzin powinny być w opinii wyjaśnione z uwagi na fakt 
sporządzenia tej opinii na potrzeby sądu, który nie posiada wiedzy fachowej z danej 
dziedziny, a także przekazania opinii stronom postępowania. Sąd, ale przede wszystkim 
strony muszą prawidłowo zrozumieć wnioski zawarte w opinii, wpływającej bezpośrednio 
na ich sytuację w toczącym się postępowaniu.

Wymóg wiadomości specjalnych zawartych w opinii biegłego dotyczących poszczególnej 
dziedziny nauki, determinuje fakt dla którego opinia biegłego nie może być zastępowana 
innym środekiem dowodowym. Ani świadek, ani strony nie posiadają wiadomości 
specjalistycznych w danej dziedzinie nauki, pozwalających na rozstrzygnięcie 
zasadniczych kwestii spornych w procesie, mających wpływ na rozstrzygnięcie sprawy, 
ostateczny wynik, będący podstawą do wydania przez sąd wyroku.[9].
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i ekspertyz z zakresu budownictwa.

Ekspertyzy z zakresu budownictwa winny być wykonywane zgodnie z zasadami 
metodologicznymi . Metodologia wykonywania ekspertyz budowlanych stanowi 
specjalistyczną ,naukową podstawę do badań diagnostycznych.

Rzeczoznawca budowlany winien znać wszystkie elementy procedury wykonywania 
ekspertyz, a podstawą jej sporządzenia winny być aktualne , współczesne podstawy 
teoretyczne ,prawne i techniczne.

Każde określenie użyte w opinii sądowej musi znajdować swoje odzwierciedlenie 
w aktualnie obowiązujących przepisach techniczno-prawnych.

Ekspertyza budowlana może być jednym z dowodów cywilno-prawnych ,dowodem 
prywatnym ,podstawą do analizy przez bieglego sądowego w dalszym postępowaniu 
prawnym i orzecznictwie sądowym należy przy jej opracowaniu zwracać szczególną 
uwagę na jakość opracowania .

Odrębnym problemem przy wykonywaniu ekspertyz budowlanych JEST nie 
wykorzystywanie przez rzeczoznawcę podstawowych ,urządzeń, przyrządów 
pomiarowych, diagnostycznych i pomocniczych, wykonywania prostych badań 
nieniszczących i mało niszczących, i innych niezbędnych do wykonywania ekspertyz 
budowlanych.
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1. Najbardziej istotną cechą procesu badawczego w ramach ekspertyz technicznych jest 
jego znaczna komplikacja ,wielowarstwowość , wielofazowość i konieczność oceny 
zjawisk z zakresu budownictwa z różnych obszarów prawa budowlanego i związanych 
aktów wykonawczych.

2. Ekspertzy ,opinie techniczne i budowlane zazwyczaj rozpoczynają się od postawienia 
problemu, kończą pewnymi uogólnieniami, a wnioski sformułowane w ramach jednej 
fazy są początkiem kolejnej fazy . Ten cykliczny proces badawczy trwa wielokrotnie , 
odzwierciedlając w ten sposób zaawansowanie w rozwoju danej dyscypliny naukowej.

3. Proces badawczy jest zjawiskiem samokorygującym, a wnioski czy hipotezy danego 
problemu badawczego winny być poddawane wielokrotnej analizie.

4. Ekspertyzy w zakresie budownictwa są nieodłączną częścią procesów inwestycyjnych 
i budowlanych i znajdują pełne uzasadnienie w wykorzystywaniu oceny zjawisk i ich 
konsekwencji prawnych ,technicznych i finansowych.

5. 5.Udział rzeczoznawców budowlanych w procedurach budowlanych jest jednym 
z podstawowych elementów inwestycji , jest niezbędnym elementem racjonalnego 
i efektywnego zarządzania inwestycjami budowlanymi.
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Załączniki

ZAŁĄCZNIK NR 1. KODEKS ZASAD ETYKI ZAWODOWEJ 
CZŁONKÓW PAŃSTWOWEJ IZBY INŻYNIERÓW 

BUDOWNICTWA

•	 Kodeks zasad etyki zawodowej członków Państwowej Izby Inżynierów 
Budownictwa

Cele działalności inżynierskiej.

1. Celem działalności inżynierskiej jest stałe udoskonalanie warunków życia ludzi 
drogą kształtowania środowiska naturalnego 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 
przeszłości, 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 publicznym oraz zasadami 
uczciwości zawodowej i osobistej.

2. Członek izby pamięta o konsekwencjach swojej działalności licząc się 
z zagrożeniami bezpieczeństwa, życia, zdrowia i dobra ludzi.

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 wtedy, gdy jest ona 
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oparta na odpowiedniej wiedzy.

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

6. Członek izby bierze udział w działalności społecznej i swoją 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 ograniczenia warunków 
środowiska powinna towarzyszyć mu przy podejmowaniu decyzji, zwłaszcza 
w sferze inwestycyjnej lub związanej 
z eksploatacją infrastruktury powierzonej jego pieczy.

2. Członek izby powinien mieć pełne zrozumienie wpływu swojej pracy 
na środowisko naturalne.

3. Członek izby powinien być świadomy wzajemnej zależności różnych 
ekosystemów. Powinien przeciwdziałać wprowadzaniu 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 powinien stosować 
w miarę możliwości materiały odnawialne oraz będące wynikiem wtórnej 
przeróbki (recyklingu).

Relacje pomiędzy członkiem izby a jego zleceniodawcą i pracodawcą

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

2. Członek izby nie może narażać swego zleceniodawcy lub pracodawcy 
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 rozstrzyganych przez siebie sprawach powinien postępować 
otwarcie i bezstronnie.

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

5. Członek izby powinien lojalnie informować swojego zleceniodawcę 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 wymagającą 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 niezawisły 
w wydawaniu decyzji i opinii związanych z fachową 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 technicznych w budownictwie.

Lojalność i solidarność zawodowa.

1. Członek izby powinien mieć zaufanie do wyników prac wykonanych 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 kwalifikacji, z uwzględnieniem jednak zasady ograniczonego 
zaufania, Oprócz zgodnego współdziałania z przedstawicielami innych 
zawodów członek izby powinien w miarę możliwości 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 
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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 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 autorskie 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 powierzone 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 zadań 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. 
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jego polubownego rozwiązania z pomocą lub przy udziale właściwych organów 
samorządu w drodze mediacji 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 organach samorządu, 
obowiązany jest rzetelnie i z najwyższą starannością wypełniać obowiązki 
wynikające z tej funkcji.

3. Przy wypełnianiu funkcji samorządowej członek izby obowiązany 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,

o powinien traktować wszystkich członków izby jako równoprawnych,

o powinien, w granicach swych zadań i możliwości, służyć informacją, 
pomocą i radą członkom izby.

6. 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 organów samorządu, 

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.

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

ZAŁĄCZNIK NR 2. PODSTAWOWE ZAPISY I ELEMENTY 
PRAWA BUDOWLANEGO.

Art. 3. [Definicje] Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

c) obiekt małej architektury;

2) budynku – 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;

2a) budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek 
wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, 
służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną 
całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych 
albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej 
nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku;

3) budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem 
lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, 
estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, 
wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, 
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia 
dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, 
a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, 
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;

3a) obiekcie liniowym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany, którego 
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charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności 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;

4) obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, 
a w szczególności:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 
huśtawki, drabinki, śmietniki;

5) tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt 
budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony 
sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;

6) budowie – należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego 
w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu 
budowlanego;

7) robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające 
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;

7a) przebudowie – należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, 
w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych 
istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, 
jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba 
kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych 
parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego;

8) remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, 
a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów 
budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym;

9) urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu 

oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe 
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i place pod śmietniki;

10) terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone 
są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 
budowy;

11) prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez 
to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, 
zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych;

12) pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego;

13) dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz 
z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 
operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu – także dziennik montażu;

14) dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi;

15) terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa 
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego;

16) (uchylony);

17) właściwym organie – należy przez to rozumieć organy administracji 
architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości, 
określonej w rozdziale 8;

18) (uchylony);

19) organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy 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.);

20) obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony 
w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, 

terenu;

21) (uchylony);

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



201

22) odnawialnym źródle energii – należy przez to rozumieć odnawialne źródło 
energii, o którym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 
energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.);

23) cieple użytkowym w kogeneracji – należy przez to rozumieć ciepło użytkowe 
w kogeneracji, o którym mowa w art. 3 pkt 34 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – 
Prawo energetyczne.

Art. 4. [Prawo zabudowy nieruchomości gruntowej] Każdy ma prawo zabudowy 
nieruchomości gruntowej, jeżeli wykaże prawo do dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane, pod warunkiem zgodności zamierzenia budowlanego z przepisami.

Art. 5. [Wymagania dotyczące projektu i budowy obiektu budowlanego] 1. Obiekt 
budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod 
uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony 
w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej, zapewniając:

1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących:

a) bezpieczeństwa konstrukcji,

b) bezpieczeństwa pożarowego,

c) bezpieczeństwa użytkowania,

d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,

e) ochrony przed hałasem i drganiami,

f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji użytkowania 
energii;

2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie:

a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię 
cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników,

b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów;

2a) możliwość dostępu do usług telekomunikacyjnych, w szczególności w zakresie 
szerokopasmowego dostępu do Internetu;

3) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego;

4) niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej 
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, 
w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich;
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5) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy;

6) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

7) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 
konserwatorską;

8) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej;

9) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych 
interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej;

10) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie 
budowy.

2. Obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem 
i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym 
i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości 
użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie związanym 
z wymaganiami, o których mowa w ust. 1 pkt 1–7.

3. Dla budynku oddawanego do użytkowania oraz dla budynku, lokalu mieszkalnego, 
a także części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, 
w przypadkach, o których mowa w ust. 4, dokonuje się oceny charakterystyki 
energetycznej w formie świadectwa charakterystyki energetycznej zawierającego 
określenie wielkości energii w kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia różnych 
potrzeb związanych z użytkowaniem budynku, a także wskazanie możliwych 
do realizacji robót budowlanych, mogących poprawić pod względem opłacalności ich 
charakterystykę energetyczną. Świadectwo charakterystyki energetycznej ważne jest 10 
lat.

4. W przypadku umów, na podstawie których następuje:

1) przeniesienie własności:

a) budynku,

b) lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem przeniesienia własności lokalu na podstawie 
umowy zawartej między osobą, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, 
a spółdzielnią mieszkaniową lub

c) będącej nieruchomością części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-
użytkową, albo

2) zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

– zbywca przekazuje nabywcy odpowiednie świadectwo charakterystyki energetycznej;
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3) powstanie stosunku najmu budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku 
stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową – wynajmujący udostępnia 
najemcy odpowiednie świadectwo charakterystyki energetycznej.

4a. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, świadectwo charakterystyki 
energetycznej nie może być sporządzone przez właściciela budynku, lokalu lub będącej 
nieruchomością części budynku stanowiącej samodzielną całość technicznoużytkową 
oraz osobę, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

5. W budynkach zasilanych z sieci ciepłowniczej oraz w budynkach z instalacją 
centralnego ogrzewania zasilaną ze źródła w budynku lub poza nim, świadectwo 
charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego może być opracowane na podstawie 
świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. Przepisu nie stosuje się do lokali 
mieszkalnych posiadających własne instalacje ogrzewcze.

5a. W przypadku określonym w ust. 5, właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek 
uzyskania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku i przekazania jego 
kopii nieodpłatnie właścicielowi lokalu mieszkalnego lub osobie, której przysługuje 
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy 
od dnia złożenia przez niego wniosku w tej sprawie.

5b. Świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego należącego do grupy 
lokali mieszkalnych o jednakowych rozwiązaniach konstrukcyjno-materiałowych 
i instalacyjnych oraz o takim samym stopniu zużycia mającym wpływ na jakość 
energetyczną lokalu mieszkalnego i stwierdzonym na podstawie:

1) budowlanej dokumentacji technicznej,

2) inwentaryzacji techniczno-budowlanej, w przypadku braku budowlanej 
dokumentacji technicznej

– może być opracowane w oparciu o wykonaną dla jednego z tych lokali 
charakterystykę energetyczną oraz ocenę tej charakterystyki.

6. Świadectwo charakterystyki energetycznej zawierające nieprawdziwe informacje 
o wielkości energii jest wadą fizyczną rzeczy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) o rękojmi 
za wady.

7. Przepisów ust. 3–6 nie stosuje się do budynków:

1) podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami;

2) używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
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4) niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;

5) przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 
kWh/m2/rok;

6) mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;

7) wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

8. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części 
budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową może sporządzać osoba, 
która:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2) ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, co najmniej:

a) studia magisterskie albo

b) studia inżynierskie na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, 
energetyka lub pokrewnych;

3) nie była karana za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, 
obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub 
za przestępstwo skarbowe;

4) posiada uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-
budowlanej lub instalacyjnej albo odbyła szkolenie i złożyła z wynikiem pozytywnym 
egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, lokalnego planowania 
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa .

9. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 
przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób 
przeprowadzania i zakres programowy szkolenia oraz egzaminu, o których mowa w ust. 
8 pkt 4, warunki i wysokość odpłatności za szkolenie i postępowanie egzaminacyjne 
mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu edukacyjnego szkoleń w celu 
zagwarantowania rzetelnego i sprawnego przygotowania kandydatów do egzaminu.

10. Wpływy z opłat za postępowania egzaminacyjne stanowią dochód budżetu 
państwa.

11. Za równorzędne z odbyciem szkolenia oraz złożeniem z wynikiem pozytywnym 
egzaminu, o których mowa w ust. 8 pkt 4 uznaje się ukończenie, nie mniej niż 
rocznych, studiów podyplomowych na kierunkach: architektura, budownictwo, 
inżyniera środowiska, energetyka lub pokrewne w zakresie audytu energetycznego 
na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków.

12. Program studiów podyplomowych, o których mowa w ust. 11, powinien 
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uwzględniać problematykę objętą programem szkoleń określonym, w drodze 
rozporządzenia, o którym mowa w ust. 9. Minister właściwy do spraw szkolnictwa 
wyższego zatwierdza po zaopiniowaniu przez ministra właściwego do spraw 
budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 
mieszkalnictwa proponowany przez wydziały szkół wyższych program studiów 
podyplomowych.

13. Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej 
lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 
– strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, może dokonywać oceny 
charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku 
stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową i sporządzać świadectwo 
charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku 
stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową po uznaniu kwalifikacji nabytych 
w tych państwach, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach 
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).

14. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania 
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa prowadzi w formie 
elektronicznej rejestr osób, które złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin, o którym 
mowa w ust. 8 pkt 4, oraz osób, które ukończyły studia podyplomowe, o których mowa 
w ust. 11.

15. W rejestrze, o którym mowa w ust. 14, wpisuje się następujące dane:

1) numer wpisu;

2) numer uprawnienia;

3) datę wpisu;

4) imię i nazwisko;

5) data i miejsce urodzenia;

6) adres do korespondencji;

7) numer telefonu i faksu.

wersja obowiązująca od 2013-01-01

Art. 51. [Utrata uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej] 
1. Osoba posiadająca uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki 
energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej 
samodzielną całość techniczno-użytkową traci je w przypadku:
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1) skazania prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa, o którym mowa 
w art. 5 ust. 8 pkt 3;

2) pozbawienia praw publicznych;

3) całkowitego lub częściowego ubezwłasnowolnienia;

4) niedopełnienia obowiązków lub naruszenia zakazów określonych w art. 5 ust. 4a oraz 
art. 52 ust. 1, po przeprowadzeniu, przez ministra właściwego do spraw budownictwa, 
lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa , 
postępowania wyjaśniającego w sprawie utraty uprawnień.

2. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 
przestrzennego oraz mieszkalnictwa prowadzi w formie elektronicznej rejestr osób, 
które utraciły uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej 
budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość 
techniczno-użytkową w przypadkach, o których mowa w ust. 1. Rejestr zawiera dane, 
o których mowa w art. 5 ust. 15 pkt 1–5.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1–3, minister właściwy do spraw 
budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 
mieszkalnictwa , na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu, wpisuje z urzędu 
do rejestru, o którym mowa w ust. 2, osoby, które utraciły uprawnienia do sporządzania 
świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części 
budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową.

4. W przypadku powzięcia informacji o niedopełnieniu obowiązków lub naruszeniu 
zakazów, o których mowa w art. 5 ust. 4a oraz art. 52 ust. 1, przez osobę uprawnioną 
do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu 
mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, 
minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 
przestrzennego oraz mieszkalnictwa wszczyna, z urzędu lub na wniosek osoby, która 
zleciła osobie uprawnionej sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej 
budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość 
techniczno-użytkową, postępowanie w sprawie utraty uprawnień.

5. W przypadku ustalenia, że osoba uprawniona do sporządzania świadectw 
charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku 
stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową nie dopełniła obowiązków 
lub naruszyła zakazy, o których mowa w art. 5 ust. 4a oraz art. 52 ust. 1, minister 
właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 
przestrzennego oraz mieszkalnictwa orzeka, w drodze decyzji, o utracie przez tę osobę 
uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu 
mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową. 

decyzja stanie się ostateczna.
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6. Od decyzji, o której mowa w ust. 5, nie służy odwołanie. Strona niezadowolona 
z decyzji może zwrócić się do ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego 
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa , w terminie 
2 miesięcy od dnia doręczenia decyzji, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie 
sprawy. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania 
administracyjnego dotyczące odwołań od decyzji.

7. W przypadku ustania przyczyny wpisania do rejestru, o którym mowa w ust. 2, 
na wniosek zainteresowanego, minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego 
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa niezwłocznie 
wykreśla wpis, z zastrzeżeniem ust. 8.

8. W przypadku utraty uprawnień na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 5, 
ponowne ich uzyskanie może nastąpić wyłącznie w wyniku pozytywnego złożenia 
egzaminu, o którym mowa w art. 5 ust. 8 pkt 4. Do egzaminu można przystąpić nie 
wcześniej niż po upływie 12 miesięcy, licząc od dnia utraty uprawnień.

wersja obowiązująca od 2013-01-01

Art. 52. [Obowiązki osoby sporządzającej świadectwo charakterystyki energetycznej] 
1. Osoba sporządzająca świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, lokalu 
mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową 
obowiązana jest:

1) przechowywać sporządzone świadectwa przez okres 10 lat;

2) wykonywać czynności związane ze sporządzaniem świadectwa charakterystyki 
energetycznej z należytą starannością uwzględniając w szczególności rozwój wiedzy 
technicznej oraz zmiany w przepisach prawa;

3) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone 
w związku ze sporządzaniem świadectwa charakterystyki energetycznej.

2. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 
przestrzennego oraz mieszkalnictwa , po zasięgnięciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczeń, 
określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, 
o którym mowa w ust. 1 pkt 3, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz 
minimalną sumę gwarancyjną, biorąc w szczególności pod uwagę zakres zadań 
realizowanych przez osobę sporządzającą świadectwo charakterystyki energetycznej.

Art. 5a. [Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego] 
1. W przypadku budowy obiektu liniowego, którego przebieg został ustalony 

robót budowlanych dotyczących obiektu liniowego, gdy liczba stron w postępowaniu 
przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.
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2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do inwestora oraz właścicieli, użytkowników 
wieczystych i zarządców nieruchomości, jeżeli na tych nieruchomościach są lub będą 
wykonywane roboty budowlane.

Art. 6. [Projekt zagospodarowania dla działek budowlanych] Dla działek budowlanych 
lub terenów, na których jest przewidziana budowa obiektów budowlanych lub 
funkcjonalnie powiązanych zespołów obiektów budowlanych, należy zaprojektować 
odpowiednie zagospodarowanie, zgodnie z wymaganiami art. 5, zrealizować je przed 
oddaniem tych obiektów (zespołów) do użytkowania oraz zapewnić utrzymanie tego 
zagospodarowania we właściwym stanie techniczno-użytkowym przez okres istnienia 
obiektów (zespołów) budowlanych.

wersja obowiązująca od 2013-01-01

Art. 7. [Zakres przepisów techniczno-budowlanych] 1. Do przepisów techniczno-
budowlanych zalicza się:

1) warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich 
usytuowanie, uwzględniające wymagania, o których mowa w art. 5;

2) warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych.

2. Warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, określą, w drodze rozporządzenia:

1) minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 
przestrzennego oraz mieszkalnictwa dla budynków oraz związanych z nimi urządzeń;

2) właściwi ministrowie, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 
budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 
mieszkalnictwa , dla obiektów budowlanych niewymienionych w pkt 1.

3. Warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą określić, w drodze rozporządzenia:

1) minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 
przestrzennego oraz mieszkalnictwa – dla budynków mieszkalnych;

2) właściwi ministrowie, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 
budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 
mieszkalnictwa – dla innych obiektów budowlanych.

Art. 8. [Dodatkowe warunki techniczne dla budynków służących bezpieczeństwu 
i obronności państwa] Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, 
dodatkowe warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki służące 
bezpieczeństwu lub obronności państwa, albo których przepisów, wydanych 
na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1, nie stosuje się do tych budynków.

Art. 9. [Odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych] 1. W przypadkach 
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szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od przepisów techniczno-
budowlanych, o których mowa w art. 7. Odstępstwo nie może powodować zagrożenia 
życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia, a w stosunku do obiektów, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 4 – ograniczenia dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz nie 
powinno powodować pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych i użytkowych, 
a także stanu środowiska, po spełnieniu określonych warunków zamiennych.

2. Właściwy organ, po uzyskaniu upoważnienia ministra, który ustanowił przepisy 
techniczno-budowlane, w drodze postanowienia, udziela bądź odmawia zgody 
na odstępstwo.

3. Wniosek do ministra, o którym mowa w ust. 2, w sprawie upoważnienia 
do udzielenia zgody na odstępstwo właściwy organ składa przed wydaniem decyzji 
o pozwoleniu na budowę. Wniosek powinien zawierać:

1) charakterystykę obiektu oraz, w miarę potrzeby, projekt zagospodarowania działki 
lub terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości 
sąsiednie – również projekty zagospodarowania tych nieruchomości, z uwzględnieniem 
istniejącej i projektowanej zabudowy;

2) szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa;

3) propozycje rozwiązań zamiennych;

4) pozytywną opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesieniu 
do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz innych obiektów 
budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską;

5) w zależności od potrzeb – pozytywną opinię innych zainteresowanych organów.

4. Minister, o którym mowa w ust. 2, może uzależnić upoważnienie do wyrażenia 
zgody na odstępstwo od spełnienia dodatkowych warunków.

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

Art. 10a. (uchylony).

wydzielanych przez materiały budowlane] 1. Minister właściwy do spraw zdrowia 
określi, w drodze rozporządzenia, dopuszczalne stężenia i natężenia czynników 
szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia 
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i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w porozumieniu z ministrem właściwym 
do spraw zdrowia, może określić, w drodze rozporządzenia, dopuszczalne stężenia 
i natężenia czynników szkodliwych w pomieszczeniach przeznaczonych dla zwierząt.

Rozdział 2

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Art. 12. [Zakres samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie] 1. Za samodzielną 
funkcję techniczną w budownictwie uważa się działalność związaną z koniecznością 
fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień 
architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w szczególności 
działalność obejmującą:

1) projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-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) (uchylony);

7) rzeczoznawstwo budowlane.

2. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w ust. 1 pkt 1–5, 
mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne 
i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności 
i innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją, stwierdzone decyzją, zwaną dalej 
„uprawnieniami budowlanymi”, wydaną przez organ samorządu zawodowego.

3. Warunkiem uzyskania uprawnień budowlanych jest zdanie egzaminu ze znajomości 
procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej.

4. Egzamin składa się przed komisją egzaminacyjną powoływaną przez organ 
samorządu zawodowego albo inny upoważniony organ.

5. Koszty postępowania kwalifikacyjnego, obejmujące w szczególności wynagrodzenie 
członków komisji egzaminacyjnej, ponosi osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień 
budowlanych.
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6. 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 wykonywaniu pracy, jej właściwą 
organizację, bezpieczeństwo i jakość.

7. Podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a 
ust. 1 pkt 3 lit. a, oraz – zgodnie z odrębnymi przepisami – wpis na listę członków 
właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez 
tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.

8. (uchylony).

9. Organy samorządu zawodowego są obowiązane przekazywać bezzwłocznie 
informacje o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz 
o wykreśleniu z tej listy, w celu ujawnienia w rejestrze, o którym mowa w art. 88a ust. 1 
pkt 3 lit. a.

Art. 12a. [Osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne] Samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1, mogą również wykonywać 
osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach 
określonych w przepisach odrębnych.

Art. 12b. (uchylony).

Art. 12c. (uchylony).

Art. 13. [Uprawnienia budowlane] 1. Uprawnienia budowlane mogą być udzielane do:

1) projektowania;

2) kierowania robotami budowlanymi.

2. W uprawnieniach budowlanych należy określić specjalność i ewentualną specjalizację 
techniczno-budowlaną oraz zakres prac projektowych lub robót budowlanych objętych 
danym uprawnieniem.

3. Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi stanowią również podstawę 
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych, o których mowa w art. 12 ust. 1 
pkt 3 i 4.

również podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych, o których 
mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5 i 6.

Art. 14. [Udzielanie uprawnień budowlanych] 1. Uprawnienia budowlane są udzielane 
w specjalnościach:
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1) architektonicznej;

2) konstrukcyjno-budowlanej;

2a) drogowej;

2b) mostowej;

2c) kolejowej;

2d) wyburzeniowej;

2e) telekomunikacyjnej;

3) (uchylony);

4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

5) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych;

6) (uchylony).

2. W ramach specjalności wymienionych w ust. 1 mogą być wyodrębniane specjalizacje 
techniczno-budowlane.

3. Uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalnościach, o których mowa w ust. 1, 
wymaga:

1) do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów architektoniczno-
budowlanych:

a) ukończenia studiów magisterskich, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, 
na kierunku odpowiednim dla danej specjalności,

b) odbycia dwuletniej praktyki przy sporządzaniu projektów,

c) odbycia rocznej praktyki na budowie;

2) do projektowania w ograniczonym zakresie:

a) ukończenia wyższych studiów zawodowych, w rozumieniu przepisów o wyższych 
szkołach zawodowych, na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub ukończenia 
studiów magisterskich, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, na kierunku 
pokrewnym dla danej specjalności,

b) odbycia dwuletniej praktyki przy sporządzaniu projektów,
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c) odbycia rocznej praktyki na budowie;

3) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:

a) ukończenia studiów magisterskich, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, 
na kierunku odpowiednim dla danej specjalności,

b) odbycia dwuletniej praktyki na budowie;

4) do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie:

a) ukończenia wyższych studiów zawodowych, w rozumieniu przepisów o wyższych 
szkołach zawodowych, na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub ukończenia 
studiów magisterskich, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, na kierunku 
pokrewnym dla danej specjalności,

b) odbycia trzyletniej praktyki na budowie.

4. Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest praca polegająca na bezpośrednim 
uczestnictwie w pracach projektowych albo na pełnieniu funkcji technicznej 
na budowie pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia 
budowlane, a w przypadku odbywania praktyki za granicą pod kierunkiem osoby 
posiadającej uprawnienia odpowiednie w danym kraju.

5. Do osób ubiegających się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń, posiadających 
uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w tej specjalności, nie stosuje się 
przepisów ust. 3 pkt 1 lit. b i c lub ust. 3 pkt 3 lit. b.

Art. 15. [Rzeczoznawca budowlany] 1. Rzeczoznawcą budowlanym może być osoba, 
która:

1) korzysta w pełni z praw publicznych;

2) posiada:

a) tytuł zawodowy magistra inżyniera, magistra inżyniera architekta, inżyniera lub 
inżyniera architekta,

b) uprawnienia budowlane bez ograniczeń,

c) co najmniej 10 lat praktyki w zakresie objętym rzeczoznawstwem,

d) znaczący dorobek praktyczny w zakresie objętym rzeczoznawstwem.

2. Właściwy organ samorządu zawodowego, na wniosek zainteresowanego, orzeka, 
w drodze decyzji, o nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego, określając zakres 
rzeczoznawstwa.
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3. Właściwy organ samorządu zawodowego może również nadać tytuł rzeczoznawcy 
osobie, która nie spełnia warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a i b, ale 
posiada szczególną wiedzę i doświadczenie w zakresie nieobjętym uprawnieniami 
budowlanymi.

4. Podstawę do podjęcia czynności rzeczoznawcy budowlanego stanowi dokonanie 
wpisu, w drodze decyzji, do centralnego rejestru rzeczoznawców budowlanych.

5. Właściwy organ samorządu zawodowego orzeka, w drodze decyzji, o pozbawieniu 
tytułu rzeczoznawcy budowlanego na wniosek rzeczoznawcy lub w razie:

1) pozbawienia praw publicznych;

2) ukarania z tytułu odpowiedzialności zawodowej;

3) nienależytego wykonywania czynności rzeczoznawcy budowlanego.

6. Właściwy organ samorządu zawodowego przesyła ostateczną decyzję o pozbawieniu 
tytułu rzeczoznawcy budowlanego do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

7. Skreślenie z centralnego rejestru rzeczoznawców budowlanych następuje:

1) na podstawie ostatecznej decyzji o pozbawieniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego;

2) w razie śmierci rzeczoznawcy.

wersja obowiązująca od 2013-01-01

Art. 16. [Rodzaje i zakres przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie] 1. Minister właściwy do spraw budownictwa, 
lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa 
określi, w drodze rozporządzenia: rodzaje i zakres przygotowania zawodowego 
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, sposób 
stwierdzania posiadania tego przygotowania, ograniczenia zakresu uprawnień 
budowlanych, wykaz kierunków wykształcenia odpowiedniego i pokrewnego dla 
danej specjalności, wykaz specjalizacji wyodrębnionych w ramach poszczególnych 
specjalności, a także sposób przeprowadzania i zakres egzaminu, zasady odpłatności 
za postępowanie kwalifikacyjne oraz zasady wynagradzania członków komisji 
egzaminacyjnej.

sprawy:

1) sposobu dokumentowania posiadanego wykształcenia i kwalifikowania wykształcenia 
za odpowiednie lub pokrewne,

2) sposobu dokumentowania praktyki i kryteriów uznawania praktyki,
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3) sposobu przeprowadzania egzaminu na uprawnienia budowlane,

4) ustalania wysokości odpłatności za postępowanie kwalifikacyjne,

5) ustalania wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej,

6) sposobu stwierdzania przygotowania zawodowego oraz uzyskiwania specjalizacji 
techniczno-budowlanej,

7) ograniczania zakresu uprawnień budowlanych,

8) określania rodzajów specjalizacji techniczno-budowlanych,

w taki sposób, aby mając na względzie zachowanie interesu osób ubiegających 
się o nadanie uprawnień budowlanych, rozporządzenie nie stwarzało problemów 
interpretacyjnych przy stosowaniu w praktyce.

2. (uchylony).

3. (uchylony).

4. (uchylony).

5. (uchylony).

6. (uchylony).

Rozdział 3

Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego

Art. 17. [Uczestnicy procesu budowlanego] Uczestnikami procesu budowlanego, 
w rozumieniu ustawy, są:

1) inwestor;

2) inspektor nadzoru inwestorskiego;

3) projektant;

4) kierownik budowy lub kierownik robót.

Art. 18. [Obowiązki inwestora] 1. Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie 
procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie:

1) opracowania projektu budowlanego i, stosownie do potrzeb, innych projektów,

2) objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy,
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3) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

4) wykonania i odbioru robót budowlanych,

5) w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót 
budowlanych lub warunkami gruntowymi, nadzoru nad wykonywaniem robót 
budowlanych

– przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

2. Inwestor może ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie.

3. Inwestor może zobowiązać projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego.

wersja obowiązująca od 2013-01-01

Art. 19. [Obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego] 1. 
Właściwy organ może w decyzji o pozwoleniu na budowę nałożyć na inwestora 
obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, a także obowiązek 
zapewnienia nadzoru autorskiego, w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem 
skomplikowania obiektu lub robót budowlanych bądź przewidywanym wpływem 
na środowisko.

2. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 
przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje 
obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora 
nadzoru inwestorskiego, oraz listę obiektów budowlanych i kryteria techniczne, jakimi 
powinien kierować się organ podczas nakładania na inwestora obowiązku ustanowienia 
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Art. 20. [Obowiązki projektanta] 1. Do podstawowych obowiązków projektanta 
należy:

1) opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z ustaleniami określonymi 
w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), lub w pozwoleniu, o którym mowa w art. 
23 i 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej 
Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn. zm.), 
wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

1a) zapewnienie, w razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektu osób posiadających 

skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, 
zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony 
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zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanego obiektu 
budowlanego;

1b) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu 
na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

2) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych 
w zakresie wynikającym z przepisów;

3) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;

3a) sporządzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej, o której 
mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. 
U. Nr 92, poz. 881, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 114, poz. 760);

4) sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego organu 
w zakresie:

a) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji 
z projektem,

b) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku 
do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora 
nadzoru inwestorskiego.

2. Projektant ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu architektoniczno-
budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, 
przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń 
w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego.

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy:

1) zakresu objętego sprawdzaniem i opiniowaniem na podstawie przepisów 
szczególnych;

2) projektów obiektów budowlanych o prostej konstrukcji, jak: budynki mieszkalne 
jednorodzinne, niewielkie obiekty gospodarcze, inwentarskie i składowe.

4. Projektant, a także sprawdzający, o którym mowa w ust. 2, do projektu budowlanego 
dołącza oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Art. 21. [Prawa projektanta] Projektant, w trakcie realizacji budowy, ma prawo:

jej realizacji;
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2) żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie:

a) stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia,

b) wykonywania ich niezgodnie z projektem.

wersja obowiązująca od 2013-01-01

Art. 21a. [Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie] 1. Kierownik 
budowy jest obowiązany, w oparciu o informację, o której mowa w art. 20 ust. 1 
pkt 1b, sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego 
i warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie 
robót budowlanych i produkcji przemysłowej.

1a. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli:

1) w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót 
budowlanych wymienionych w ust. 2 lub

2) przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych 
i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub 
pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni.

2. W planie, o którym mowa w ust. 1, należy uwzględnić specyfikę następujących 
rodzajów robót budowlanych:

1) których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie 
ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności 
przysypania ziemią lub upadku z wysokości;

2) przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub 
czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi;

3) stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym;

4) prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii 
komunikacyjnych;

5) stwarzających ryzyko utonięcia pracowników;

6) prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach;

7) wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych;

8) wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza;

9) wymagających użycia materiałów wybuchowych;
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10) prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych.

3. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót 
budowlanych określają odrębne przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

4. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 
przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy zakres i formę:

a) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

b) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

– mając na uwadze specyfikę projektowanego obiektu budowlanego;

2) szczegółowy zakres rodzajów robót budowlanych, o których mowa w ust. 2, mając 
na uwadze stopień zagrożeń, jakie stwarzają poszczególne ich rodzaje.

Art. 22. [Obowiązki kierownika budowy] Do podstawowych obowiązków kierownika 
budowy należy:

1) protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy 
wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi 
i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami 
środowiska przyrodniczego i kulturowego;

2) prowadzenie dokumentacji budowy;

3) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy 
i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem 
i pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz 
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;

3a) koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia:

a) przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych robót 
budowlanych lub ich poszczególnych etapów, które mają być prowadzone jednocześnie 
lub kolejno,

b) przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub ich 
poszczególnych etapów;

3b) koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania 
robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach, 
o których mowa w art. 21a ust. 3, oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
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3c) wprowadzanie niezbędnych zmian w informacji, o której mowa w art. 20 ust. 
1 pkt 1b, oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynikających z postępu 
wykonywanych robót budowlanych;

3d) podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom 
nieupoważnionym;

4) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania 
zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu;

5) zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania 
robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;

6) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;

7) zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających 
zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub 
ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów 
kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;

8) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

9) zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika 
budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia 
stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi oświadczenia, o którym mowa 
w art. 57 ust. 1 pkt 2.

Art. 23. [Prawa kierownika budowy] Kierownik budowy ma prawo:

1) występowania do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one 
uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych 
lub usprawnienia procesu budowy;

2) ustosunkowania się w dzienniku budowy do zaleceń w nim zawartych.

Art. 23a. (uchylony).

Art. 24. [Zakaz łączenia funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru 
inwestorskiego] 1. Łączenie funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru 
inwestorskiego nie jest dopuszczalne.

2. Przepisy ust. 1 oraz art. 22 i art. 23 stosuje się odpowiednio do kierownika robót.

Art. 25. [Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego] Do podstawowych 
obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:

1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 
realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy 
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technicznej;

2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, 
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych 
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych 
i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru 
gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie 
inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

Art. 26. [Prawa inspektora nadzoru inwestorskiego] Inspektor nadzoru inwestorskiego 
ma prawo:

1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone 
wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, 
wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów 
zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót 
budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów 
budowlanych oraz urządzeń technicznych;

2) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź 
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych 
robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie 
bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem 
na budowę.

Art. 27. [Wyznaczenie koordynatora] Przy budowie obiektu budowlanego, 
wymagającego ustanowienia inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie różnych 
specjalności, inwestor wyznacza jednego z nich jako koordynatora ich czynności 
na budowie.

Rozdział 4

Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych

Art. 28. [Postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę] 1. Roboty budowlane 
można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, 
z zastrzeżeniem art. 29–31.

2. Stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz 

w obszarze oddziaływania obiektu.
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3. Przepisu art. 31 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się 
w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę.

4. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się w postępowaniu w sprawie pozwolenia 
na budowę wymagającym udziału społeczeństwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 
W tym przypadku stosuje się przepisy art. 44 ustawy, o której mowa w zdaniu 
pierwszym.

Art. 29. [Wyłączenia od posiadania pozwolenia na budowę] 1. Pozwolenia na budowę 
nie wymaga budowa:

1) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę 
zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:

a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy 
rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,

b) płyt do składowania obornika,

c) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3,

d) naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie 
większej niż 4,50 m,

e) suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2;

2) wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz 
przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2, 
przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 
500 m2 powierzchni działki;

3) indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 
na dobę;

4) altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych 
o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz 
wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich;

5) wiat przystankowych i peronowych;

6) budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 20 m2, służących jako 
zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach 

7) wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych;
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8) parkometrów z własnym zasilaniem;

9) boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji;

10) miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie;

11) zatok parkingowych na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych;

12) tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem 
i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym 
w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 120 
dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu;

13) gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy 
rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie na cele 
gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa;

14) obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia 
poniżej 1 m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, 
rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;

15) przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 30 m2;

16) pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu 
do dna akwenu, do 2,50 m, służących do:

a) cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty,

b) uprawiania wędkarstwa,

c) rekreacji;

17) opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych 
umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich 
wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych;

18) pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;

19) instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności 
do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych 
jednorodzinnych;

20) przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, 
cieplnych i telekomunikacyjnych;

20a) telekomunikacyjnych linii kablowych;

20b) kanalizacji kablowej;
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21) urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, 
państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby 
hydrogeologicznej:

a) posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód 
podziemnych,

b) punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód 
podziemnych.

c) piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł;

22) obiektów małej architektury;

23) ogrodzeń;

24) obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji 
robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów 
używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych 
i pomiarach geodezyjnych;

25) tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty 
wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych 
na terenach przeznaczonych na ten cel;

26) znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków 
narodowych i rezerwatów przyrody;

27) instalacji telekomunikacyjnych w obrębie budynków będących w użytkowaniu.

2. Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających 
na:

1) remoncie istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, z wyjątkiem 
obiektów wpisanych do rejestru zabytków;

2) (uchylony);

3) (uchylony);

4) dociepleniu budynków o wysokości do 12 m;

5) utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych;

6) instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych 
na obiektach wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych 
usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu 
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drogowym;

7) (uchylony);

8) (uchylony);

9) wykonywaniu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, z wyjątkiem:

a) ziemnych stawów hodowlanych,

b) urządzeń melioracji wodnych szczegółowych usytuowanych w granicach parków 
narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;

10) wykonywaniu ujęć wód śródlądowych powierzchniowych o wydajności poniżej 50 
m3/h oraz obudowy ujęć wód podziemnych;

11) przebudowie sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, 
gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;

12) przebudowie dróg, torów i urządzeń kolejowych;

12a) budowie kanałów technologicznych, w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.), 
w pasie drogowym w ramach przebudowy tej drogi;

13) wykonywaniu podczyszczeniowych robót czerpalnych polegających na usunięciu 
spłyceń dna, powstałych w czasie użytkowania basenów i kanałów portowych oraz 
torów wodnych, w stosunku do głębokości technicznych (eksploatacyjnych) i nachyleń 
skarp podwodnych akwenu;

14) instalowaniu krat na obiektach budowlanych;

15) instalowaniu urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji 
radiokomunikacyjnych, na obiektach budowlanych;

16) montażu wolno stojących kolektorów słonecznych;

17) instalowaniu kabli telekomunikacyjnych w kanalizacji kablowej.

3. Pozwolenia na budowę wymagają przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Art. 29a. [Wymóg sporządzenia planu sytuacyjnego] 1. Budowa przyłączy, o których 
mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii 
aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu 
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geodezyjnego i kartograficznego.

2. Do budowy, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy prawa energetycznego albo 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli inwestor dokonał zgłoszenia, o którym 
mowa w art. 30.

Art. 30. [Zgłoszenie budowy odpowiedniemu organowi] 1. Zgłoszenia właściwemu 
organowi wymaga, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 3:

1) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–3, 5–19 i 20a–21;

1a) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20 – z zastrzeżeniem art. 29a;

2) wykonywanie robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1,4–6 oraz 
9–13;

3) budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc 
publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m i wykonywanie robót 
budowlanych polegających na instalowaniu:

a) krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej 
i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków,

b) urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych,

c) (uchylona);

4) budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych.

2. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót 
budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie, 
o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2, oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie 
szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi 
przepisami. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada, 
w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym 
terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia – wnosi 
sprzeciw, w drodze decyzji.

3. Do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19 i 20, należy ponadto 
dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym 
instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia 
budowlane. Projekt zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku budowy 
instalacji gazowej, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19, powinien być uzgodniony 
z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
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projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta 
posiadającego wymagane uprawnienia budowlane.

4a. W zgłoszeniu przebudowy drogi w transeuropejskiej sieci drogowej należy ponadto 
przedstawić:

1) wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1 
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 
115, z późn. zm.);

2) uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia 21 
marca 1985 r. o drogach publicznych.

5. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, należy dokonać przed terminem zamierzonego 
rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można 
przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie 
wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego 
w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

5a. (uchylony).

6. Właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli:

1) zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych 
obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;

2) budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza 
ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub inne przepisy;

3) zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego, o którym mowa 
w art. 29 ust. 1 pkt 12, w miejscu, w którym taki obiekt istnieje.

7. Właściwy organ może nałożyć, w drodze decyzji, o której mowa w ust. 5, obowiązek 
uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych 
objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli ich realizacja 
może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub 
spowodować:

1) zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia;

2) pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków;

3) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych;

4) wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów 
sąsiednich.

Art. 31. [Rozbiórki budowli niewymagające pozwolenia] 1. Pozwolenia nie wymaga 
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rozbiórka:

1) budynków i budowli – niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną 
konserwatorską – o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest 
nie mniejsza niż połowa wysokości;

2) obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane 
pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki.

2. Rozbiórka obiektów budowlanych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, wymaga 
uprzedniego zgłoszenia właściwemu organowi, w którym należy określić rodzaj, zakres 
i sposób wykonywania tych robót. Przepis art. 30 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

3. Właściwy organ może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę 
obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli rozbiórka tych obiektów:

1) może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz 
stanu środowiska lub

2) wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione 
prowadzenie robót związanych z rozbiórką.

4. Właściwy organ może żądać, ze względu na bezpieczeństwo ludzi lub mienia, 
przedstawienia danych o obiekcie budowlanym lub dotyczących prowadzenia robót 
rozbiórkowych.

5. Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przed uzyskaniem 
pozwolenia na rozbiórkę lub przed ich zgłoszeniem, jeżeli mają one na celu usunięcie 
bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Rozpoczęcie takich robót 
nie zwalnia od obowiązku bezzwłocznego uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub 
zgłoszenia o zamierzonej rozbiórce obiektu budowlanego.

wersja obowiązująca od 2013-01-01

Art. 32. [Wymagania dotyczące uzyskania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę 
obiektu budowlanego] 1. Pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego 
może być wydane po uprzednim:

1) przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jeżeli jest ona wymagana 
przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko;

2) uzyskaniu przez inwestora, wymaganych przepisami szczególnymi, pozwoleń, 
uzgodnień lub opinii innych organów;
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3) wyrażeniu zgody przez ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego 
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa – w przypadku 
budowy gazociągów o zasięgu krajowym lub jeżeli budowa ta wynika z umów 
międzynarodowych.

2. Uzgodnienie, wyrażenie zgody lub opinii, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny 
nastąpić w terminie 14 dni od dnia przedstawienia proponowanych rozwiązań. 
Niezajęcie przez organ stanowiska w tym terminie uznaje się jako brak zastrzeżeń 
do przedstawionych rozwiązań.

3. Przepis ust. 2 nie dotyczy przypadków, w których stanowisko powinno być wyrażone 
w drodze decyzji, oraz uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach 
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

4. Pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto:

1) złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

1a) złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności pozwolenia, o którym mowa w art. 
23 i art. 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej 
Polskiej i administracji morskiej, jeżeli jest ono wymagane;

2) złożył oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie 
do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

4a. Nie wydaje się pozwolenia na budowę w przypadku rozpoczęcia robót budowlanych 
z naruszeniem przepisu art. 28 ust. 1.

5. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 
przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzory: wniosku 
o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę.

6. Wzory wniosku i oświadczenia, o których mowa w ust. 5, powinny obejmować 
w szczególności dane osobowe lub nazwę inwestora oraz inne informacje niezbędne 
do podjęcia rozstrzygnięcia w prowadzonym postępowaniu. Wzór decyzji o pozwoleniu 
na budowę powinien obejmować w szczególności określenie organu wydającego 
decyzję, dane osobowe lub nazwę inwestora i innych stron postępowania oraz inne 
informacje niezbędne inwestorowi do legalnego wykonywania robót budowlanych.

Art. 33. [Dodatkowe dokumenty dołączane do wniosku o pozwolenie na budowę 
i rozbiórkę obiektów budowlanych] 1. Pozwolenie na budowę dotyczy całego 
zamierzenia budowlanego. W przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego 
więcej niż jeden obiekt, pozwolenie na budowę może, na wniosek inwestora, dotyczyć 
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wybranych obiektów lub zespołu obiektów, mogących samodzielnie funkcjonować 
zgodnie z przeznaczeniem. Jeżeli pozwolenie na budowę dotyczy wybranych obiektów 
lub zespołu obiektów, inwestor jest obowiązany przedstawić projekt zagospodarowania 
działki lub terenu, o którym mowa w art. 34 ust. 3 pkt 1, dla całego zamierzenia 
budowlanego.

2. Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:

1) cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, 
pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz 
zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnym na dzień opracowania 
projektu; nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach 
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;

2) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane;

3) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana 
zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

3a) pozwolenie, o którym mowa w art. 23 i art. 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. 
o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli jest ono 
wymagane;

4) w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych 
na terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1, 
postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, 
o którym mowa w art. 82 ust. 2, projektowanych rozwiązań w zakresie:

a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, 
ulic, placów i innych miejsc publicznych,

b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci 
uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów 
morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku 
publicznego;

5) w przypadku obiektów handlowych zezwolenie, o którym mowa w art. 3 ustawy 
z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów 
handlowych (Dz. U. Nr 127, poz. 880) ;

6) w przypadku obiektów budowlanych, do których ciepło będzie dostarczane 
z indywidualnego źródła ciepła niebędącego odnawialnym źródłem energii, źródłem 

przemysłowych, dla których to obiektów przewidywana szczytowa moc cieplna 
instalacji i urządzeń do ogrzewania tych obiektów wynosi nie mniej niż 50 kW 
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i zlokalizowanych na terenie, na którym istnieją techniczne warunki dostarczania ciepła 
z sieci ciepłowniczej, w której nie mniej niż 75% ciepła w skali roku kalendarzowego 
stanowi ciepło wytwarzane w odnawialnych źródłach energii, ciepło użytkowe 
w kogeneracji lub ciepło odpadowe z instalacji przemysłowych, a ceny ciepła stosowane 
przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła i dostarczające 
ciepło do tej sieci ciepłowniczej, są niższe od obowiązującej średniej ceny sprzedaży 
ciepła, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – 
Prawo energetyczne, dla źródła ciepła zużywającego tego samego rodzaju paliwo:

a) odmowę wydania warunków przyłączenia do sieci przez przedsiębiorstwo 
energetyczne zajmujące się przesyłem lub dystrybucją ciepła albo

b) audyt, o którym mowa w art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia z 2011 r. 
o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551), wskazujący, że dostarczanie 
ciepła do tego obiektu z sieci ciepłowniczej zapewnia niższą efektywność energetyczną, 
aniżeli z innego indywidualnego źródła ciepła, które może być wykorzystane 
do dostarczania ciepła do tego obiektu;

7) w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej:

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

b) uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia 21 
marca 1985 r. o drogach publicznych.

2a. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, nie przysługuje zażalenie.

3. Do wniosku o pozwolenie na budowę obiektów budowlanych:

1) których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla 
użytkowników, takich jak: obiekty energetyki jądrowej, rafinerie, zakłady chemiczne, 
zapory wodne lub

2) których projekty budowlane zawierają nowe, niesprawdzone w krajowej praktyce, 
rozwiązania techniczne, nieznajdujące podstaw w przepisach i Polskich Normach, 
należy dołączyć specjalistyczną opinię wydaną przez osobę fizyczną lub jednostkę 
organizacyjną wskazaną przez właściwego ministra.

4. Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę należy dołączyć:

1) zgodę właściciela obiektu;

2) szkic usytuowania obiektu budowlanego;

3) opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych;

4) opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia;
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5) pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, 
wymagane przepisami szczególnymi; nie dotyczy to uzgodnienia i opinii uzyskiwanych 
w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;

6) w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu.

5. Projekt budowlany i inne dokumenty, o których mowa w ust. 2–4, zawierające 
informacje niejawne mogą być za zgodą właściwego organu przechowywane przez 
inwestora.

Art. 34. [Zawartość projektu budowlanego] 1. Projekt budowlany powinien spełniać 
wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 
jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, lub w pozwoleniu, o którym mowa w art. 23 i art. 23a ustawy z dnia 21 
marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, 
jeżeli jest ono wymagane.

2. Zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki 
i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych.

3. Projekt budowlany powinien zawierać:

1) projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie, 
obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy 
istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób 
odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, 
ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych 
odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów 
sąsiednich;

2) projekt architektoniczno-budowlany, określający funkcję, formę i konstrukcję 
obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz 
proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe, ukazujące zasady 
nawiązania do otoczenia, a w stosunku do obiektów budowlanych, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 4 – również opis dostępności dla osób niepełnosprawnych;

3) stosownie do potrzeb:

a) z zastrzeżeniem art. 33 ust. 2 pkt 6, oświadczenia właściwych jednostek 
organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków 
oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, 
cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych,

b) oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą 
publiczną zgodnie z przepisami o drogach publicznych;
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4) w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz 
geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.

3a. Przepisu ust. 3 pkt 1 nie stosuje się do projektu budowlanego przebudowy lub 
montażu obiektu budowlanego, jeżeli, zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu 
przestrzennym, nie jest wymagane ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania 
terenu.

3b. Przepisu ust. 3 pkt 2 nie stosuje się do projektu budowlanego budowy lub 
przebudowy urządzeń budowlanych bądź podziemnych sieci uzbrojenia terenu, jeżeli 
całość problematyki może być przedstawiona w projekcie zagospodarowania działki lub 
terenu.

4. Projekt budowlany podlega zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę.

5. Inwestor, spełniający warunki do uzyskania pozwolenia na budowę, może żądać 
wydania odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, poprzedzającej 
wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Decyzja jest ważna przez czas w niej 
oznaczony, jednak nie dłużej niż rok.

6. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 
przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego, uwzględniając zawartość projektu 
budowlanego w celu zapewnienia czytelności danych;

2) szczegółowe zasady ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych, uwzględniając przydatność gruntu na potrzeby projektowanego obiektu 
i jego charakteru oraz zakwalifikowania go do odpowiedniej kategorii geotechnicznej.

Art. 35. [Kontrola dokumentów przed wydaniem pozwolenia] 1. Przed wydaniem 
decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu 
budowlanego właściwy organ sprawdza:

1) zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 
w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska, 
w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której 
mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko;

2) zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym 
techniczno-budowlanymi;

3) kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, 
pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
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o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7, 
oraz dokumentów, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 6;

4) wykonanie – w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, o którym mowa w art. 
20 ust. 2, także sprawdzenie projektu – przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia 
budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień opracowania projektu – lub jego 
sprawdzenia – zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7.

2. (uchylony).

3. W razie stwierdzenia naruszeń, w zakresie określonym w ust. 1, właściwy organ 
nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając 
termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję o odmowie 
zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę.

4. W razie spełnienia wymagań określonych w ust. 1 oraz w art. 32 ust. 4, właściwy 
organ nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

5. Właściwy organ wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego 
i udzielenia pozwolenia na budowę, jeżeli na terenie, którego dotyczy projekt 
zagospodarowania działki lub terenu, znajduje się obiekt budowlany, w stosunku 
do którego orzeczono nakaz rozbiórki.

6. W przypadku gdy właściwy organ nie wyda decyzji w sprawie pozwolenia na budowę 
w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji, organ wyższego 
stopnia wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na które przysługuje 
zażalenie, karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Wpływy z kar stanowią 
dochód budżetu państwa.

6a. Przepisu ust. 6 nie stosuje się do pozwolenia na budowę wydawanego dla 
przedsięwzięcia podlegającego ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
albo ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

7. Karę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia, o którym 
mowa w ust. 6. W przypadku nieuiszczenia kary, o której mowa w ust. 6, podlega ona 
ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

8. Do terminu, o którym mowa w ust. 6, nie wlicza się terminów przewidzianych 
w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia 
postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn 

Art. 35a. [Skarga na decyzję o pozwoleniu na budowę] 1. W przypadku wniesienia 
skargi do sądu administracyjnego na decyzję o pozwoleniu na budowę wstrzymanie 
wykonania tej decyzji na wniosek skarżącego sąd może uzależnić od złożenia przez 
skarżącego kaucji na zabezpieczenie roszczeń inwestora z powodu wstrzymania 
wykonania decyzji.
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2. W przypadku uznania skargi za słuszną w całości lub w części kaucja podlega 
zwrotowi.

3. W przypadku oddalenia skargi kaucję przeznacza się na zaspokojenie roszczeń 
inwestora.

4. W sprawach kaucji stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania 
cywilnego o zabezpieczeniu roszczeń.

Art. 36. [Zawartość decyzji o pozwoleniu na budowę] 1. W decyzji o pozwoleniu 
na budowę właściwy organ, w razie potrzeby:

1) określa szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót 
budowlanych;

2) określa czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych;

3) określa terminy rozbiórki:

a) istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania,

b) tymczasowych obiektów budowlanych;

4) określa szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie;

5) zamieszcza informację o obowiązkach i warunkach, wynikających z art. 54 lub art. 
55;

6) (uchylony).

2. (uchylony).

Art. 36a. [Odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego] 1. Istotne 
odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków 
pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie 
pozwolenia na budowę.

2. Właściwy organ uchyla decyzje o pozwoleniu na budowę, w przypadku wydania 
decyzji, o której mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3.

3. W postępowaniu w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę, przepisy art. 
32–35 stosuje się odpowiednio do zakresu tej zmiany.

4. (uchylony).

5. Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych 
warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia 
na budowę i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy:
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1) zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu,

2) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni 
zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji,

3) (uchylony),

4) (uchylony),

5) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby 
niepełnosprawne,

6) zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,

7) ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz nie wymaga uzyskania opinii, 
uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, wymaganych przepisami szczególnymi.

6. Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia oraz jest obowiązany 
zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące 
odstąpienia, o którym mowa w ust. 5.

Art. 37. [Wygaśnięcie decyzji o pozwoleniu na budowę] 1. Decyzja o pozwoleniu 
na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, 
w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy 
niż 3 lata.

2. Rozpoczęcie albo wznowienie budowy, w przypadkach określonych w ust. 1, art. 
36a ust. 2 albo w razie stwierdzenia nieważności bądź uchylenia decyzji o pozwoleniu 
na budowę, może nastąpić po wydaniu nowej decyzji o pozwoleniu na budowę, o której 
mowa w art. 28, albo decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której 
mowa w art. 51 ust. 4.

Art. 38. [Przesłanie odpowiedniemu organowi decyzji o pozwoleniu na budowę] 1. 
Decyzję o pozwoleniu na budowę właściwy organ przesyła niezwłocznie wójtowi, 
burmistrzowi, prezydentowi miasta albo organowi, który wydał decyzję o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, 
o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, lub pozwolenie, o którym mowa w art. 
23 i 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej 
Polskiej i administracji morskiej.

2. Właściwy organ prowadzi rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę oraz przechowuje 
zatwierdzone projekty budowlane, a także inne dokumenty objęte pozwoleniem 
na budowę, co najmniej przez okres istnienia obiektu budowlanego, z zastrzeżeniem 
ust. 3.
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3. Właściwy organ w decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego na terenie 
zamkniętym niezbędnym na cele obronności lub bezpieczeństwa państwa może 
wyrazić zgodę, aby zatwierdzony projekt budowlany, a także inne dokumenty objęte 
pozwoleniem na budowę zawierające informacje niejawne przechowywane były przez 
użytkownika obiektu budowlanego.

4. Przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko wskazują przypadki, gdy informacje 
o wydanych decyzjach o pozwoleniu na budowę podaje się do publicznej wiadomości 
oraz gdy dane o tych decyzjach zamieszcza się w publicznie dostępnych wykazach.

Art. 39. [Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego wpisanego do rejestru 
zabytków] 1. Prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym 
do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wymaga, przed 
wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskania pozwolenia na prowadzenie tych 
robót, wydanego przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków.

2. Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków 
może być wydane po uzyskaniu decyzji Generalnego Konserwatora Zabytków 
działającego w imieniu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego o skreśleniu tego obiektu z rejestru zabytków.

3. W stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru 
zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub 
rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ w uzgodnieniu z wojewódzkim 
konserwatorem zabytków.

4. Wojewódzki konserwator zabytków jest obowiązany zająć stanowisko w sprawie 
wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektów budowlanych, o których 
mowa w ust. 3, w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia. Niezajęcie stanowiska 
w tym terminie uznaje się jako brak zastrzeżeń do przedstawionych we wniosku 
rozwiązań projektowych.

Art. 39a. [Uzyskanie zgody na budowę na obszarze Pomnika Zagłady] Budowa 
obiektu budowlanego, tymczasowego obiektu budowlanego i urządzenia budowlanego 
na obszarze Pomnika Zagłady lub jego strefy ochronnej w rozumieniu ustawy z dnia 
7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Nr 
41, poz. 412, z późn. zm.) wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, 

Art. 40. [Przeniesienie decyzji na rzecz innego podmiotu] 1. Organ, który wydał 
decyzję określoną w art. 28, jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja 
została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje 
on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji oraz złoży oświadczenie, o którym mowa 
w art. 32 ust. 4 pkt 2.
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2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót 
budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4.

3. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę lub 
o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych są jedynie podmioty, między którymi 
ma być dokonane przeniesienie decyzji.

Art. 40a. [Przepisy wyjaśniające] Ilekroć w przepisach niniejszego rozdziału jest mowa 
o decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, rozumie się przez to także 
decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w rozumieniu ustawy z dnia 28 marca 
2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.).

Rozdział 5

Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych

Art. 41. [Prace przygotowawcze na terenie budowy] 1. Rozpoczęcie budowy następuje 
z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy.

2. Pracami przygotowawczymi są:

1) wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie;

2) wykonanie niwelacji terenu;

3) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów;

4) wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

3. Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem 
na budowę lub zgłoszeniem.

4. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót 
budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, właściwy organ oraz 
projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, 
co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie:

1) oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową 
(robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7;

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego – oświadczenie inspektora 
nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru 
inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym 
mowa w art. 12 ust. 7;

3) informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 
ust. 2 pkt 2.
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5. Rozpoczęcie dostaw energii, wody, ciepła lub gazu na potrzeby budowy może 
nastąpić jedynie po okazaniu wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

Art. 42. [Zadania inwestora i kierownika budowy przed podjęciem prac 
przygotowawczych] 1. Inwestor jest obowiązany zapewnić: objęcie kierownictwa 
budowy (rozbiórki) lub określonych robót budowlanych oraz nadzór nad robotami 
przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

2. Kierownik budowy (robót) jest obowiązany:

1) prowadzić dziennik budowy lub rozbiórki;

2) umieścić na budowie lub rozbiórce, w widocznym miejscu, tablicę informacyjną 
oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia; 
nie dotyczy to budowy obiektów służących obronności i bezpieczeństwu państwa oraz 
obiektów liniowych;

3) odpowiednio zabezpieczyć teren budowy (rozbiórki).

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do budowy lub rozbiórki obiektów, dla których 
nie jest wymagane pozwolenie na budowę, z wyjątkiem budowy, o której mowa 
w art. 29 ust. 1 pkt 19. Właściwy organ może wyłączyć, w drodze decyzji, stosowanie 
tych przepisów również w stosunku do innych obiektów, jeżeli jest to uzasadnione 
nieznacznym stopniem skomplikowania robót budowlanych lub innymi ważnymi 
względami.

3a. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, stosuje się do budowy lub rozbiórki, 
na której przewiduje się prowadzenie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni 
roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 pracowników albo na których 
planowany zakres robót przekracza 500 osobodni.

4. Przy prowadzeniu robót budowlanych, do kierowania którymi jest wymagane 
przygotowanie zawodowe w specjalności techniczno-budowlanej innej niż posiada 
kierownik budowy, inwestor jest obowiązany zapewnić ustanowienie kierownika robót 
w danej specjalności.

wersja obowiązująca od 2013-01-01

Art. 43. [Obowiązek geodezyjnego wyznaczenia w terenie] 1. Obiekty budowlane 
wymagające pozwolenia na budowę oraz obiekty, o których mowa w art. 29 ust. 1 
pkt 20, podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu – 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej położenie ich na gruncie.

w stosunku do obiektów budowlanych wymagających zgłoszenia.

3. Obiekty lub elementy obiektów budowlanych, ulegające zakryciu, wymagające 
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inwentaryzacji, o której mowa w ust. 1, podlegają inwentaryzacji przed ich zakryciem.

4. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 
przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje i zakres 
opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących 
w budownictwie.

Art. 44. [Zawiadomienie przez inwestora o zmianach] 1. Inwestor jest obowiązany 
bezzwłocznie zawiadomić właściwy organ o zmianie:

1) kierownika budowy lub robót,

2) inspektora nadzoru inwestorskiego,

3) projektanta sprawującego nadzór autorski,

podając, od kiedy nastąpiła zmiana.

2. Do zawiadomienia należy dołączyć oświadczenia osób, wymienionych w ust. 1, 
o przejęciu obowiązków.

wersja obowiązująca od 2013-01-01

Art. 45. [Dziennik budowy] 1. Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót i jest wydawany odpłatnie przez właściwy organ.

2. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku budowy wpisu 
osób, którym zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót 
budowlanych. Osoby te są obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonych 
im funkcji.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do prowadzenia dzienników: montażu 
i rozbiórki.

4. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 
przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób 
prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki oraz osoby upoważnione 
do dokonywania w nich wpisów, a także dane, jakie powinna zawierać tablica 
informacyjna oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia.

5. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 4, określa się w szczególności:

1) kształt i wymiary tablicy informacyjnej oraz napisów na niej umieszczonych;

2) formę ogłoszenia;
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3) miejsce umieszczenia tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia;

4) zakres danych osobowych uczestników procesu budowlanego i pełnionych przez 
nich funkcji w dziedzinie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia;

5) informacje dotyczące decyzji o pozwoleniu na budowę;

6) informacje dotyczące podmiotów wykonujących roboty budowlane, w tym imię lub 
imiona i nazwisko lub nazwę i adres;

7) przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót budowlanych 
oraz maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie;

8) informacje dotyczące telefonów alarmowych.

Art. 46. [Przechowywanie dokumentów dotyczących budowy] Kierownik budowy 
(rozbiórki), a jeżeli jego ustanowienie nie jest wymagane – inwestor, jest obowiązany 
przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące 
podstawę ich wykonania, a także oświadczenie dotyczące wyrobów budowlanych 
jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym, o których mowa w art. 10 ust. 
1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, oraz udostępniać te 
dokumenty przedstawicielom uprawnionych organów.

Art. 47. [Uzyskanie zgody na wejście do sąsiedniego budynku] 1. Jeżeli do wykonania 
prac przygotowawczych lub robót budowlanych jest niezbędne wejście do sąsiedniego 
budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, inwestor jest obowiązany przed 
rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku 
lub lokalu (najemcy) na wejście oraz uzgodnić z nim przewidywany sposób, zakres 
i terminy korzystania z tych obiektów, a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu.

2. W razie nie uzgodnienia warunków, o których mowa w ust. 1, właściwy organ 
– na wniosek inwestora – w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, rozstrzyga, 
w drodze decyzji, o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren 
sąsiedniej nieruchomości. W przypadku uznania zasadności wniosku inwestora, 
właściwy organ określa jednocześnie granice niezbędnej potrzeby oraz warunki 
korzystania z sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości.

3. Inwestor, po zakończeniu robót, o których mowa w ust. 1, jest obowiązany naprawić 
szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu 
– na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

4. Zajęcie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego części może nastąpić 
po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach.

Art. 48. [Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego będącego w budowie albo 

z zastrzeżeniem ust. 2, w drodze decyzji, rozbiórkę obiektu budowlanego, lub jego 
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części, będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia 
na budowę.

2. Jeżeli budowa, o której mowa w ust. 1:

1) jest zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
a w szczególności:

a) ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
albo

b) ustaleniami ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego,

2) nie narusza przepisów, w tym techniczno-budowlanych, w zakresie 
uniemożliwiającym doprowadzenie obiektu budowlanego lub jego części do stanu 
zgodnego z prawem

– właściwy organ wstrzymuje postanowieniem prowadzenie robót budowlanych.

3. W postanowieniu, o którym mowa w ust. 2, ustala się wymagania dotyczące 
niezbędnych zabezpieczeń budowy oraz nakłada obowiązek przedstawienia, 
w wyznaczonym terminie:

1) zaświadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy 
z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
albo ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 
w przypadku braku obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego;

2) dokumentów, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 oraz ust. 3; do projektu 
architektoniczno-budowlanego nie stosuje się przepisu art. 20 ust. 3 pkt 2.

4. W przypadku niespełnienia w wyznaczonym terminie obowiązków, o których mowa 
w ust. 3, stosuje się przepis ust. 1.

5. Przedłożenie w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w ust. 
3, traktuje się jak wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenie 
na wznowienie robót budowlanych, jeżeli budowa nie została zakończona.

Art. 49. [Badanie projektów przed wydaniem decyzji w sprawie ich zatwierdzenia] 
1. Właściwy organ, przed wydaniem decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu 
budowlanego i udzielenia pozwolenia na wznowienie robót budowlanych, bada:

1) zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności z ustaleniami obowiązującego 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
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2) kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, 
pozwoleń i sprawdzeń,

3) wykonanie projektu budowlanego przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia 
budowlane

– oraz, w drodze postanowienia, ustala wysokość opłaty legalizacyjnej. 
Na postanowienie przysługuje zażalenie.

2. Do opłaty legalizacyjnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące kar, o których 
mowa w art. 59f ust. 1, z tym że stawka opłaty podlega pięćdziesięciokrotnemu 
podwyższeniu.

3. W przypadku stwierdzenia naruszeń, w zakresie określonym w ust. 1, właściwy 
organ nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, 
w określonym terminie, a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję, o której 
mowa w art. 48 ust. 1. Decyzję tę wydaje się również w przypadku nieuiszczenia 
w terminie opłaty legalizacyjnej.

4. W razie spełnienia wymagań, określonych w ust. 1, właściwy organ wydaje decyzję:

1) o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót;

2) o zatwierdzeniu projektu budowlanego, jeżeli budowa została zakończona.

4a. Decyzje, o których mowa w ust. 4, mogą być wydane po uprzednim 
przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jeżeli jest ona wymagana 
przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko.

5. W decyzji, o której mowa w ust. 4, nakłada się obowiązek uzyskania decyzji 
o pozwoleniu na użytkowanie.

Art. 49a. [Zwrot opłaty legalizacyjnej] 1. W przypadku uchylenia w postępowaniu 
odwoławczym decyzji, o której mowa w art. 49 ust. 4, i wydania decyzji, o której 
mowa w art. 48 ust. 1, opłata legalizacyjna podlega zwrotowi, z zastrzeżeniem ust. 2, 
w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia wykonania rozbiórki.

2. Jeżeli wykonanie decyzji o nakazie rozbiórki obiektu budowlanego odbywa się 
w trybie wykonania zastępczego, o którym mowa w przepisach o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji, opłatę legalizacyjną zalicza się w poczet kosztów 
wykonania zastępczego.

Art. 49b. [Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego będącego w budowie albo 
wybudowanego bez wymaganego zgłoszenia bądź wniesienia sprzeciwu] 1. 
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Właściwy organ nakazuje, z zastrzeżeniem ust. 2, w drodze decyzji, rozbiórkę 
obiektu budowlanego, lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego bez 
wymaganego zgłoszenia bądź pomimo wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ.

2. Jeżeli budowa, o której mowa w ust. 1, jest zgodna z przepisami o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności ustaleniami obowiązującego 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo, w przypadku jego braku, 
ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz nie 
narusza przepisów, w tym techniczno-budowlanych, właściwy organ wstrzymuje 
postanowieniem – gdy budowa nie została zakończona – prowadzenie robót 
budowlanych oraz nakłada na inwestora obowiązek przedłożenia w terminie 30 dni:

1) dokumentów, o których mowa w art. 30 ust. 2 albo art. 30 ust. 2 i 3, albo art. 30 ust. 
2 i 4;

2) projektu zagospodarowania działki lub terenu;

3) zaświadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy 
z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
albo ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 
w przypadku braku obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

3. W przypadku niespełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 2, stosuje się przepis 
ust. 1.

4. Jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 2, właściwy organ, w drodze 
postanowienia, ustala wysokość opłaty legalizacyjnej. Na postanowienie przysługuje 
zażalenie.

5. Do opłaty legalizacyjnej stosuje się odpowiednio przepisy art. 59g, z tym że wysokość 
opłaty w przypadku budowy, o której mowa w:

1) art. 29 ust. 1 pkt 7–11, 14, 15, 17 i 18 oraz w art. 30 ust. 1 pkt 3 i 4 – wynosi 2 500 
zł;

2) art. 29 ust. 1 pkt 1–3, 5, 6, 12, 13, 16 i 19–21 – wynosi 5 000 zł.

6. Właściwy organ, w przypadku gdy budowa nie została zakończona, po wniesieniu 
opłaty, o której mowa w ust. 5, zezwala, w drodze postanowienia, na dokończenie 
budowy.

7. W przypadku nieuiszczenia w terminie opłaty legalizacyjnej właściwy organ wydaje 
decyzję, o której mowa w ust. 1.

innych niż określone w art. 48 ust. 1 lub w art. 49b ust. 1 właściwy organ wstrzymuje 
postanowieniem prowadzenie robót budowlanych wykonywanych:
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1) bez wymaganego pozwolenia na budowę albo zgłoszenia lub

2) w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź 
zagrożenie środowiska, lub

3) na podstawie zgłoszenia z naruszeniem art. 30 ust. 1, lub

4) w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu 
na budowę bądź w przepisach.

2. W postanowieniu o wstrzymaniu robót budowlanych należy:

1) podać przyczynę wstrzymania robót;

2) ustalić wymagania dotyczące niezbędnych zabezpieczeń.

3. W postanowieniu o wstrzymaniu robót budowlanych można nałożyć obowiązek 
przedstawienia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia, inwentaryzacji 
wykonanych robót budowlanych lub odpowiednich ocen technicznych bądź ekspertyz.

4. Postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych traci ważność po upływie 2 
miesięcy od dnia doręczenia, chyba że w tym terminie zostanie wydana decyzja, o której 
mowa w art. 50a pkt 2 albo w art. 51 ust. 1.

5. Na postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych służy zażalenie.

Art. 50a. [Nakaz całkowitej albo częściowej rozbiórki] Właściwy organ w przypadku 
wykonywania robót budowlanych – pomimo wstrzymania ich wykonywania 
postanowieniem:

1) o którym mowa w art. 48 ust. 2 oraz w art. 49b ust. 2 – nakazuje, w drodze decyzji, 
rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części;

2) o którym mowa w art. 50 ust. 1 – nakazuje, w drodze decyzji, rozbiórkę części 
obiektu budowlanego wykonanego po doręczeniu postanowienia albo doprowadzenie 
obiektu budowlanego do stanu poprzedniego.

Art. 51. [Nakaz zaniechania dalszych robót budowlanych lub sporządzenia projektu 
zamiennego] 1. Przed upływem 2 miesięcy od dnia wydania postanowienia, o którym 
mowa w art. 50 ust. 1, właściwy organ w drodze decyzji:

1) nakazuje zaniechanie dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu 
budowlanego lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego albo

2) nakłada obowiązek wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu 
doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem, 
określając termin ich wykonania, albo
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3) w przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub 
innych warunków pozwolenia na budowę – nakłada, określając termin wykonania, 
obowiązek sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego, 
uwzględniającego zmiany wynikające z dotychczas wykonanych robót budowlanych 
oraz – w razie potrzeby – wykonania określonych czynności lub robót budowlanych 
w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego 
z prawem; przepisy dotyczące projektu budowlanego stosuje się odpowiednio 
do zakresu tych zmian.

2. W przypadku wydania nakazu, o którym mowa w art. 50a pkt 2, decyzje, o których 
mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, wydaje się po wykonaniu obowiązku określonego w tym 
nakazie.

3. Po upływie terminu lub na wniosek inwestora, właściwy organ sprawdza wykonanie 
obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, i wydaje decyzję:

1) o stwierdzeniu wykonania obowiązku albo

2) w przypadku niewykonania obowiązku – nakazującą zaniechanie dalszych robót 
budowlanych bądź rozbiórkę obiektu lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu 
do stanu poprzedniego.

4. Po upływie terminu lub na wniosek inwestora, właściwy organ sprawdza wykonanie 
obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, i wydaje decyzję w sprawie zatwierdzenia 
projektu budowlanego i pozwolenia na wznowienie robót budowlanych albo – jeżeli 
budowa została zakończona – o zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego. 
W decyzji tej nakłada się obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

5. W przypadku niewykonania w terminie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, 
właściwy organ wydaje decyzję nakazującą zaniechanie dalszych robót budowlanych 
bądź rozbiórkę obiektu lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu 
poprzedniego.

6. Przepisów ust. 4 i 5 dotyczących pozwolenia na użytkowanie nie stosuje się do robót 
budowlanych innych niż budowa bądź przebudowa obiektu budowlanego lub jego 
części.

7. Przepisy ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 stosuje się odpowiednio, jeżeli roboty budowlane, 
w przypadkach innych niż określone w art. 48 albo w art. 49b, zostały wykonane 
w sposób, o którym mowa w art. 50 ust. 1.

Art. 52. [Czynności dokonane na koszt inwestora, właściciela lub zarządcy obiektu 
budowlanego] Inwestor, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany 
na swój koszt dokonać czynności nakazanych w decyzji, o której mowa w art. 48, art. 

Art. 53. [Stosowanie przepisów ustawy] Przepis art. 52 stosuje się również do obiektów 
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budowlanych, podlegających rozbiórce w terminach, o których mowa w art. 36 ust. 1 
pkt 3.

Art. 54. [Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego] Do użytkowania 
obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę, 
można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i 57, po zawiadomieniu właściwego organu 
o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 21 dni od dnia doręczenia 
zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.

Art. 55. [Ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie] Przed przystąpieniem 
do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu 
na użytkowanie, jeżeli:

1) na wzniesienie obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on 
zaliczony do kategorii V, IX–XVIII, XX, XXII, XXIV, XXVII–XXX, o których mowa 
w załączniku do ustawy;

2) zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 49 ust. 5 albo art. 51 ust. 4;

3) przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem 
wszystkich robót budowlanych.

Art. 55a. [Metodologie obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu 
mieszkalnego] Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania 
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze 
rozporządzenia, metodologie obliczania charakterystyki energetycznej budynku 
i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-
użytkową, o którym mowa w art. 5 ust. 3 oraz sposób sporządzania i wzór świadectw 
ich charakterystyki energetycznej uwzględniając w szczególności: dane ilościowe 
i wskaźniki charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego, dane 
osoby wykonującej świadectwo charakterystyki energetycznej oraz niezbędne dane 
osobowe właściciela budynku lub lokalu mieszkalnego, mając na uwadze poprawność 
wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej.

Art. 56. [Zawiadomienie odpowiednich organów o zakończeniu budowy] 1. Inwestor, 
w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie 
obiektu budowlanego, jest obowiązany zawiadomić, zgodnie z właściwością wynikającą 
z przepisów szczególnych, organy:

1) (uchylony),

2) Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

4) Państwowej Straży Pożarnej
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– o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego 
użytkowania. Organy zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu 
budowlanego z projektem budowlanym.

2. Niezajęcie stanowiska przez organy, wymienione w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania zawiadomienia, traktuje się jak niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag.

Art. 57. [Dokumenty dołączane do zawiadomienia o zakończeniu budowy] 1. 
Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku 
o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć:

1) oryginał dziennika budowy;

2) oświadczenie kierownika budowy:

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 
pozwolenia na budowę oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie 
korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;

3) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli 
eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego 
zagospodarowania;

4) protokoły badań i sprawdzeń;

5) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;

6) potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy;

7) kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 
7;

8) w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej:

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

b) uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia 21 
marca 1985 r. o drogach publicznych.

1a. W przypadku zawiadomienia o zakończeniu budowy lub złożenia wniosku 
o udzielenie pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego lub budynku z częścią 
mieszkalną, w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamieszcza się 
informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych 
lokali mieszkalnych, w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia, o którym mowa 
w art. 34 ust. 6 pkt 1.

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



249

2. W razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu 
lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, 
do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć kopie rysunków 
wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi 
zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku 
oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, powinno być potwierdzone przez 
projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony.

3. Inwestor jest obowiązany dołączyć do wniosku, o którym mowa w ust. 1, 
oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów wymienionych w art. 56.

4. Inwestor jest obowiązany uzupełnić dokumenty wymienione w ust. 1–3, jeżeli, 
w wyniku ich sprawdzenia przez właściwy organ, okaże się, że są one niekompletne lub 
posiadają braki i nieścisłości.

5. (uchylony).

6. Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie właściwego 
organu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli, o której mowa w art. 59a.

7. W przypadku stwierdzenia przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego lub 
jego części z naruszeniem przepisów art. 54 i 55, właściwy organ wymierza karę z tytułu 
nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego. Do kary tej stosuje się odpowiednio 
przepisy dotyczące kar, o których mowa w art. 59f ust. 1, z tym że stawka opłaty 
podlega dziesięciokrotnemu podwyższeniu.

8. Po zakończeniu postępowania w sprawie zawiadomienia o zakończeniu budowy 
obiektu budowlanego albo udzieleniu pozwolenia na użytkowanie, właściwy organ 
zwraca bezzwłocznie inwestorowi dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 4 i 5.

Art. 58. (uchylony).

Art. 59. [Decyzja w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego] 
1. Właściwy organ wydaje decyzję w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu 
budowlanego po przeprowadzeniu obowiązkowej kontroli, o której mowa w art. 59a.

2. Właściwy organ może w pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego określić 
warunki użytkowania tego obiektu albo uzależnić jego użytkowanie od wykonania, 
w oznaczonym terminie, określonych robót budowlanych.

3. Jeżeli właściwy organ stwierdzi, że obiekt budowlany spełnia warunki, określone 
w ust. 1, pomimo niewykonania części robót wykończeniowych lub innych robót 
budowlanych związanych z obiektem, w wydanym pozwoleniu na użytkowanie może 
określić termin wykonania tych robót.
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4a. Inwestor jest obowiązany zawiadomić właściwy organ o zakończeniu robót 
budowlanych prowadzonych, po przystąpieniu do użytkowania obiektu budowlanego, 
na podstawie pozwolenia na użytkowanie.

5. Właściwy organ, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, odmawia wydania pozwolenia 
na użytkowanie obiektu budowlanego w przypadku niespełnienia wymagań 
określonych w ust. 1 i w art. 57 ust. 1–4. Przepisy art. 51 stosuje się odpowiednio.

6. Decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego właściwy organ 
przesyła niezwłocznie organowi, który wydał decyzję o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu lub pozwolenie, o którym mowa w art. 23 i art. 23a ustawy 
z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji 
morskiej.

7. Stroną w postępowaniu w sprawie pozwolenia na użytkowanie jest wyłącznie 
inwestor.

Art. 59a. [Obowiązkowa kontrola budowy] 1. Właściwy organ przeprowadza, 
na wezwanie inwestora, obowiązkową kontrolę budowy w celu stwierdzenia 
prowadzenia jej zgodnie z ustaleniami i warunkami określonymi w pozwoleniu 
na budowę.

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, obejmuje sprawdzenie:

1) zgodności obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu;

2) zgodności obiektu budowlanego z projektem architektoniczno-budowlanym, 
w zakresie:

a) charakterystycznych parametrów technicznych: kubatury, powierzchni zabudowy, 
wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji,

b) wykonania widocznych elementów nośnych układu konstrukcyjnego obiektu 
budowlanego,

c) geometrii dachu (kąt nachylenia, wysokość kalenicy i układ połaci dachowych),

d) wykonania urządzeń budowlanych,

e) zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających 
użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem,

f) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby 
niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich 
– w stosunku do obiektu użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego;

3) wyrobów budowlanych szczególnie istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji 
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i bezpieczeństwa pożarowego;

4) w przypadku nałożenia w pozwoleniu na budowę obowiązku rozbiórki istniejących 
obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania lub tymczasowych 
obiektów budowlanych – wykonania tego obowiązku, jeżeli upłynął termin rozbiórki 
określony w pozwoleniu;

5) uporządkowania terenu budowy.

Art. 59b. (uchylony).

Art. 59c. [Termin przeprowadzenia kontroli] 1. Właściwy organ przeprowadza 
obowiązkową kontrolę przed upływem 21 dni od dnia doręczenia wezwania inwestora. 
O terminie obowiązkowej kontroli organ zawiadamia inwestora w terminie 7 dni 
od dnia doręczenia wezwania.

2. Inwestor jest obowiązany uczestniczyć w obowiązkowej kontroli w wyznaczonym 
terminie.

Art. 59d. [Protokół z kontroli] 1. Właściwy organ, po przeprowadzeniu obowiązkowej 
kontroli, sporządza protokół w trzech egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu 
doręcza się inwestorowi bezzwłocznie po przeprowadzeniu kontroli, drugi egzemplarz 
przekazuje się organowi wyższego stopnia, a trzeci pozostaje we właściwym organie.

1a. Dopuszcza się przekazanie protokołu organowi wyższego stopnia w formie 
elektronicznej. W takim przypadku sporządza się dwa egzemplarze protokołu.

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, przechowuje się przez okres istnienia obiektu 
budowlanego.

3. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 
przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór protokołu 
obowiązkowej kontroli.

4. Wzór protokołu powinien obejmować w szczególności informacje dotyczące 
danych osobowych osób uczestniczących w kontroli oraz informacje niezbędne 
do ustalenia przebiegu i wyniku przeprowadzonej kontroli, w tym: adres i kategorię 
obiektu budowlanego, ustalenia dotyczące zgodności wykonania obiektu budowlanego 
z zatwierdzonym projektem budowlanym i innymi warunkami określonymi 
w pozwoleniu na budowę.

Art. 59e. [Podmiot przeprowadzający obowiązkową kontrolę] Obowiązkową 
kontrolę budowy lub obiektu budowlanego może przeprowadzać, z upoważnienia 
właściwego organu nadzoru budowlanego, wyłącznie osoba zatrudniona w tym organie 
i posiadająca uprawnienia budowlane.

Art. 59f. [Kara za nieprawidłowości wykryte podczas kontroli] 1. W przypadku 
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stwierdzenia w trakcie obowiązkowej kontroli nieprawidłowości w zakresie, o którym 
mowa w art. 59a ust. 2, wymierza się karę stanowiącą iloczyn stawki opłaty (s), 
współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) i współczynnika wielkości obiektu 
budowlanego (w).

2. Stawka opłaty (s) wynosi 500 zł.

3. Kategorie obiektów, współczynnik kategorii obiektu oraz współczynnik wielkości 
obiektu określa załącznik do ustawy.

4. W przypadku gdy w skład obiektu budowlanego, z wyjątkiem budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego, wchodzą części odpowiadające różnym kategoriom, karę stanowi 
suma kar obliczonych dla różnych kategorii.

5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie, o którym mowa w art. 59a 
ust. 2, karę oblicza się odrębnie za każdą stwierdzoną nieprawidłowość. Karę stanowi 
suma tak obliczonych kar.

6. W przypadku wymierzenia kary właściwy organ, w drodze decyzji, odmawia wydania 
pozwolenia na użytkowanie i przeprowadza, w odpowiednim zakresie, postępowanie, 
o którym mowa w art. 51.

Art. 59g. [Wymierzenie kary w drodze postanowienia] 1. Karę, o której mowa w art. 
59f ust. 1, właściwy organ wymierza w drodze postanowienia, na które przysługuje 
zażalenie. Wpływy z kar stanowią dochód budżetu państwa.

2. Wymierzoną karę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, 
o którym mowa w ust. 1, w kasie właściwego urzędu wojewódzkiego lub na rachunek 
bankowy tego urzędu.

3. W przypadku nieuiszczenia kary w terminie podlega ona ściągnięciu w trybie 
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

4. Uprawnionym do żądania wykonania w drodze egzekucji administracyjnej 
obowiązków, o których mowa w ust. 3, jest wojewoda.

5. Do kar, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, 
z późn. zm.), z tym że uprawnienia organu podatkowego, z wyjątkiem określonego 
w ust. 1, przysługują wojewodzie.

6. Organ właściwy do wydania, zmiany, uchylenia lub stwierdzenia nieważności 
postanowienia niezwłocznie przesyła kopię wydanego postanowienia właściwemu 
wojewodzie.

Art. 60. [Przekazanie dokumentacji budowy] Inwestor, oddając do użytkowania obiekt 
budowlany, przekazuje właścicielowi lub zarządcy obiektu dokumentację budowy 
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i dokumentację powykonawczą. Przekazaniu podlegają również inne dokumenty 
i decyzje dotyczące obiektu, a także, w razie potrzeby, instrukcje obsługi i eksploatacji: 
obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem.

Rozdział 6

Utrzymanie obiektów budowlanych

Art. 61. [Obowiązki właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego] Właściciel lub 
zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany:

1) utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2;

2) zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu 
w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych 
z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy 
sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska 
lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, 
w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie 
zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia 
ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Art. 62. [Kontrola obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania] 1. Obiekty 
budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub 
zarządcę kontroli:

1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy 
atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania 
obiektu,

b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych 
i wentylacyjnych);

2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego 
i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego 
oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji 
elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, 
zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz 
uziemień instalacji i aparatów;

3) okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, 
w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni 
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dachu przekraczającej 1 000 m2; osoba dokonująca kontroli jest obowiązana 
bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ o przeprowadzonej kontroli;

4) bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia 
okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt 2;

5) okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego kotłów, 
z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz ich wielkości do potrzeb 
użytkowych:

a) co najmniej raz na 2 lata – opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym 
o efektywnej nominalnej wydajności ponad 100 kW,

b) co najmniej raz na 4 lata – opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym 
o efektywnej nominalnej wydajności 20 kW do 100 kW oraz kotłów opalanych gazem;

6) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na ocenie efektywności energetycznej 
zastosowanych urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji, ich wielkości 
w stosunku do wymagań użytkowych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 
kW.

1a. W trakcie kontroli, o której mowa w ust. 1, należy dokonać sprawdzenia wykonania 
zaleceń z poprzedniej kontroli.

1b. Instalacje ogrzewcze z kotłami o efektywnej nominalnej wydajności powyżej 
20 kW użytkowanymi co najmniej 15 lat, licząc od daty zamieszczonej na tabliczce 
znamionowej kotła, powinny być poddane przez właściciela lub zarządcę obiektu 
budowlanego jednorazowej kontroli obejmującej ocenę efektywności energetycznej 
i doboru wielkości kotła, a także ocenę parametrów instalacji oraz dostosowania 
do funkcji, jaką ma ona spełniać. Kontrolę tę przeprowadza się w roku następnym 
po roku, w którym upłynęło 15 lat użytkowania kotła, a kontrolę kotłów, które z dniem 
31 grudnia 2009 r. użytkowane są już ponad 15 lat, przeprowadza się do dnia 31 
grudnia 2010 r.

2. Obowiązek kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, nie obejmuje właścicieli 
i zarządców:

1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych;

2) obiektów budowlanych:

a) budownictwa zagrodowego i letniskowego,

b) wymienionych w art. 29 ust. 1.

3. Właściwy organ – w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego 
obiektu budowlanego lub jego części, mogącego spowodować zagrożenie: życia lub 

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



255

zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska – nakazuje przeprowadzenie 
kontroli, o której mowa w ust. 1, a także może żądać przedstawienia ekspertyzy stanu 
technicznego obiektu lub jego części.

4. Kontrole, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5–6a, przeprowadzają osoby 
posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

5. Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych, gazowych 
i urządzeń chłodniczych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, pkt 2 i pkt 6 oraz ust. 
1b, mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu 
dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.

6. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 
lit. c, powinny przeprowadzać:

1) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu 
do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych 
i wentylacyjnych;

2) osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – 
w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w pkt 1, oraz 
do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub 
przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń 
mechanicznych.

6a. Kontrolę stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących 
mogą przeprowadzać także upoważnieni pracownicy państwowej służby do spraw 
bezpieczeństwa budowli piętrzących.

7. Szczegółowy zakres kontroli niektórych budowli oraz obowiązek przeprowadzania 
ich częściej, niż zostało to ustalone w ust. 1, może być określony w rozporządzeniu, 
o którym mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2.

Art. 63. [Przechowywanie dokumentów i projektów technicznych] 1. Właściciel lub 
zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany przechowywać przez okres istnienia 
obiektu dokumenty, o których mowa w art. 60, oraz opracowania projektowe 
i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego 
użytkowania.

2. W przypadku opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku 
o powierzchni użytkowej przekraczającej 1000 m2, który jest zajmowany przez 
organy administracji publicznej lub w którym świadczone są usługi znacznej liczbie 

energetycznej powinno być umieszczone w widocznym miejscu w budynku.

3. Właściciel budynku, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 7, jest obowiązany zapewnić 
sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, jeżeli:
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1) upłynął termin ważności świadectwa charakterystyki energetycznego budynku;

2) w wyniku przebudowy lub remontu budynku, uległa zmianie jego charakterystyka 
energetyczna.

Art. 63a. (uchylony).

Art. 64. [Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego] 1. Właściciel lub 
zarządca jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego 
niebędącego budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem sprawdzenia, 
o którym mowa w art. 20 ust. 2, książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument 
przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu 
technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego.

2. Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego, o którym mowa w ust. 1, nie 
obejmuje właścicieli i zarządców:

1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych;

2) obiektów budowlanych:

a) budownictwa zagrodowego i letniskowego,

b) wymienionych w art. 29 ust. 1;

3) dróg lub obiektów mostowych, jeżeli prowadzą książkę drogi lub książkę obiektu 
mostowego na podstawie przepisów o drogach publicznych.

3. Protokoły z kontroli obiektu budowlanego, oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu 
technicznego, świadectwo charakterystyki energetycznej oraz dokumenty, o których 
mowa w art. 63, powinny być dołączone do książki obiektu budowlanego.

4. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 
przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór książki 
obiektu budowlanego i sposób jej prowadzenia.

Art. 65. [Udostępnianie dokumentów przedstawicielom właściwego organu] Właściciel 
lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany udostępniać dokumenty, o których 
mowa w art. 64 ust. 3, przedstawicielom właściwego organu oraz innych jednostek 
organizacyjnych i organów upoważnionych do kontroli utrzymania obiektów 
budowlanych we właściwym stanie technicznym oraz do kontroli przestrzegania 
przepisów obowiązujących w budownictwie.

Art. 66. [Nakaz usunięcia nieprawidłowości z obiektu budowlanego] 1. W przypadku 
stwierdzenia, że obiekt budowlany:

1) może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska albo
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2) jest użytkowany w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu 
mienia lub środowisku, albo

3) jest w nieodpowiednim stanie technicznym, albo

4) powoduje swym wyglądem oszpecenie otoczenia

– właściwy organ nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie stwierdzonych 
nieprawidłowości, określając termin wykonania tego obowiązku.

2. W decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 1–3, właściwy organ może zakazać 
użytkowania obiektu budowlanego lub jego części do czasu usunięcia stwierdzonych 
nieprawidłowości. Decyzja o zakazie użytkowania obiektu, jeżeli występują 
okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, podlega natychmiastowemu 
wykonaniu i może być ogłoszona ustnie.

Art. 67. [Nakaz rozbioru obiektu budowlanego nienadającego się do remontu] 1. 
Jeżeli nieużytkowany lub niewykończony obiekt budowlany nie nadaje się do remontu, 
odbudowy lub wykończenia, właściwy organ wydaje decyzję nakazującą właścicielowi 
lub zarządcy rozbiórkę tego obiektu i uporządkowanie terenu oraz określającą terminy 
przystąpienia do tych robót i ich zakończenia.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru 
zabytków.

3. W stosunku do obiektów budowlanych niewpisanych do rejestru zabytków, 
a objętych ochroną konserwatorską na podstawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, decyzję, o której mowa w ust. 1, właściwy organ wydaje 
po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

4. Wojewódzki konserwator zabytków jest obowiązany zająć stanowisko w terminie 30 
dni. Niezajęcie stanowiska w tym terminie uznaje się za uzgodnienie.

Art. 68. [Nakaz opróżnienia budynku grożącego zawaleniem] W razie stwierdzenia 
potrzeby opróżnienia w całości lub w części budynku przeznaczonego na pobyt ludzi, 
bezpośrednio grożącego zawaleniem, właściwy organ jest obowiązany:

1) nakazać, w drodze decyzji, na podstawie protokołu oględzin, właścicielowi lub 
zarządcy obiektu budowlanego opróżnienie bądź wyłączenie w określonym terminie 
całości lub części budynku z użytkowania;

2) przesłać decyzję, o której mowa w pkt 1, obowiązanemu do zapewnienia lokali 
zamiennych na podstawie odrębnych przepisów;

3) zarządzić:

a) umieszczenie na budynku zawiadomienia o stanie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi 
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lub mienia oraz o zakazie jego użytkowania,

b) wykonanie doraźnych zabezpieczeń i usunięcie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub 
mienia, z określeniem, technicznie uzasadnionych, terminów ich wykonania.

Art. 69. [Zastosowanie środków zabezpieczających] 1. W razie konieczności 
niezwłocznego podjęcia działań mających na celu usunięcie niebezpieczeństwa dla 
ludzi lub mienia, właściwy organ zapewni, na koszt właściciela lub zarządcy obiektu 
budowlanego, zastosowanie niezbędnych środków zabezpieczających.

2. Do zastosowania, na koszt właściciela lub zarządcy, środków przewidzianych w ust. 
1 są upoważnione również organy Policji i Państwowej Straży Pożarnej. O podjętych 
działaniach organy te powinny niezwłocznie zawiadomić właściwy organ.

Art. 70. [Obowiązek usunięcia stwierdzonych uszkodzeń w obiektach budowlanych] 
1. Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na których spoczywają 
obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych bądź umowach, 
są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, o której 
mowa w art. 62 ust. 1, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które 
mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź 
środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem 
elektrycznym albo zatrucie gazem.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, powinien być potwierdzony w protokole 
z kontroli obiektu budowlanego. Osoba dokonująca kontroli jest obowiązana 
bezzwłocznie przesłać kopię tego protokołu do właściwego organu. Właściwy 
organ, po otrzymaniu kopii protokołu, przeprowadza bezzwłocznie kontrolę obiektu 
budowlanego w celu potwierdzenia usunięcia stwierdzonych uszkodzeń oraz 
uzupełnienia braków, o których mowa w ust. 1.

Art. 71. [Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części 
na podstawie wymaganego zgłoszenia] 1. Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu 
budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności:

1) (uchylony);

2) podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności 
zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, 
higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń.

2. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga 
zgłoszenia właściwemu organowi. W zgłoszeniu należy określić dotychczasowy 
i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Do zgłoszenia 
należy dołączyć:

nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej 
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i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której 
zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania;

2) zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego 
oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami 
i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi;

3) oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2;

4) zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego 
sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego;

5) w przypadku zmiany sposobu użytkowania, o której mowa w ust. 1 pkt 2 – 
ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez 
ograniczeń w odpowiedniej specjalności;

6) w zależności od potrzeb – pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi 
przepisami.

3. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada 
na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym 
terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia, wnosi 
sprzeciw w drodze decyzji.

4. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, należy dokonać przed dokonaniem zmiany 
sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Zmiana sposobu 
użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, 
właściwy organ, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 
lat od doręczenia zgłoszenia.

4a. (uchylony).

5. Właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania 
obiektu budowlanego lub jego części:

1) wymaga wykonania robót budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania 
pozwolenia na budowę;

2) narusza ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego albo decyzji o warunkach budowy i zagospodarowania terenu, 
w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego;
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a) zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia,

b) pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,

c) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,

d) wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów 
sąsiednich.

6. Jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części 
wymaga wykonania robót budowlanych:

1) objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę – rozstrzygnięcie w sprawie 
zmiany sposobu użytkowania następuje w decyzji o pozwoleniu na budowę;

2) objętych obowiązkiem zgłoszenia – do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, stosuje 
się odpowiednio przepisy art. 30 ust. 2–4.

7. Dokonanie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, po zmianie sposobu użytkowania 
obiektu budowlanego lub jego części nie wywołuje skutków prawnych.

Art. 71a. [Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części 
bez wymaganego zgłoszenia] 1. W razie zmiany sposobu użytkowania obiektu 
budowlanego lub jego części bez wymaganego zgłoszenia, właściwy organ, w drodze 
postanowienia:

1) wstrzymuje użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części;

2) nakłada obowiązek przedstawienia w wyznaczonym terminie dokumentów, 
o których mowa w art. 71 ust. 2.

2. Po upływie terminu lub na wniosek zobowiązanego, właściwy organ sprawdza 
wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, i – w przypadku stwierdzenia 
jego wykonania – w drodze postanowienia ustala wysokość opłaty legalizacyjnej. 
Na postanowienie przysługuje zażalenie.

3. Do opłaty legalizacyjnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące kar, o których 
mowa w art. 59f ust. 1, z tym że stawka opłaty podlega dziesięciokrotnemu 
podwyższeniu.

4. W przypadku niewykonania w terminie obowiązku, o którym mowa w ust. 1, 
albo dalszego użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, pomimo jego 
wstrzymania, albo zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, 
pomimo wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 71 ust. 3–5, właściwy organ, 
w drodze decyzji, nakazuje przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu 
budowlanego lub jego części.

Art. 72. [Warunki i tryb postępowania w sprawach rozbiórek] 1. Minister właściwy 
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do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego 
oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb postępowania 
w sprawach rozbiórek, o których mowa w art. 67.

2. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 
przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób i warunki 
przeprowadzania oraz tryb postępowania w sprawach rozbiórek obiektów budowlanych, 
wykonywanych metodą wybuchową.

3. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, należy określić czynności właściwego 
organu prowadzącego postępowanie w sprawie rozbiórki oraz obowiązki nakładane 
na właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego oraz warunki ich wykonania, mając 
na uwadze, że obowiązki te powinny być technicznie uzasadnione i nie powodować 
nadmiernego obciążenia właściciela lub zarządcy.

Rozdział 7

Katastrofa budowlana

Art. 73. [Katastrofa budowlana] 1. Katastrofą budowlaną jest niezamierzone, 
gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych 
elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy 
wykopów.

2. Nie jest katastrofą budowlaną:

1) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się 
do naprawy lub wymiany;

2) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami;

3) awaria instalacji.

Art. 74. [Postępowanie wyjaśniające w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej] 
Postępowanie wyjaśniające w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej prowadzi 
właściwy organ nadzoru budowlanego.

Art. 75. [Postępowanie w razie katastrofy budowlanej] 1. W razie katastrofy 
budowlanej w budowanym, rozbieranym lub użytkowanym obiekcie budowlanym, 
kierownik budowy (robót), właściciel, zarządca lub użytkownik jest obowiązany:

1) zorganizować doraźną pomoc poszkodowanym i przeciwdziałać rozszerzaniu się 
skutków katastrofy;

2) zabezpieczyć miejsce katastrofy przed zmianami uniemożliwiającymi prowadzenie 
postępowania, o którym mowa w art. 74;

3) niezwłocznie zawiadomić o katastrofie:
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a) właściwy organ,

b) właściwego miejscowo prokuratora i Policję,

c) inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta obiektu budowlanego, 
jeżeli katastrofa nastąpiła w trakcie budowy,

d) inne organy lub jednostki organizacyjne zainteresowane przyczynami lub skutkami 
katastrofy z mocy szczególnych przepisów.

2. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do czynności mających na celu ratowanie życia 
lub zabezpieczenie przed rozszerzaniem się skutków katastrofy. W tych przypadkach 
należy szczegółowo opisać stan po katastrofie oraz zmiany w nim wprowadzone, 
z oznaczeniem miejsc ich wprowadzenia na szkicach i, w miarę możliwości, 
na fotografiach.

Art. 76. [Działanie organu nadzoru budowlanego po otrzymaniu zawiadomienia 
o katastrofie budowlanej] 1. Organ, o którym mowa w art. 74, po otrzymaniu 
zawiadomienia o katastrofie budowlanej jest obowiązany:

1) niezwłocznie powołać komisję w celu ustalenia przyczyn i okoliczności katastrofy 
oraz zakresu czynności niezbędnych do likwidacji zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub 
mienia;

2) niezwłocznie zawiadomić o katastrofie budowlanej właściwy organ nadzoru 
budowlanego wyższego stopnia oraz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

2. W skład komisji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wchodzą: przedstawiciel właściwego 
organu jako przewodniczący, przedstawiciele innych zainteresowanych lub właściwych 
rzeczowo organów administracji rządowej, przedstawiciele samorządu terytorialnego, 
a także, w miarę potrzeby, rzeczoznawcy lub inne osoby posiadające wymagane 
kwalifikacje zawodowe.

3. Do udziału w czynnościach komisji mogą być wezwani:

1) inwestor, właściciel lub zarządca oraz użytkownik obiektu budowlanego;

2) projektant, przedstawiciel wykonawcy i producenta wyrobów budowlanych;

3) osoby odpowiedzialne za nadzór nad wykonywanymi robotami budowlanymi.

4. Organ, o którym mowa w art. 74, może nakazać właścicielowi lub zarządcy, 
w drodze decyzji, zabezpieczenie miejsca katastrofy oraz obiektu budowlanego, który 
uległ katastrofie, uporządkowanie terenu lub wykonanie innych niezbędnych czynności 
i robót budowlanych. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i może być 

przez właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego, organ zapewni jej wykonanie 
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na koszt i ryzyko zobowiązanego.

Art. 77. [Przejęcie prowadzenia postępowania wyjaśniającego przez Głównego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego] Organy, o których mowa w art. 76 ust. 1 pkt 2, 
mogą przejąć prowadzenie postępowania wyjaśniającego przyczyny i okoliczności 
powstania katastrofy budowlanej.

Art. 78. [Sporządzenie ekspertyzy] 1. Po zakończeniu prac komisji właściwy organ 
niezwłocznie wydaje decyzję określającą zakres i termin wykonania niezbędnych 
robót w celu uporządkowania terenu katastrofy i zabezpieczenia obiektu budowlanego 
do czasu wykonania robót doprowadzających obiekt do stanu właściwego.

2. Organ, o którym mowa w ust. 1, może zlecić na koszt inwestora, właściciela lub 
zarządcy obiektu budowlanego sporządzenie ekspertyzy, jeżeli jest to niezbędne 
do wydania decyzji lub do ustalenia przyczyn katastrofy.

Art. 79. [Podjęcie działań niezbędnych do usunięcia skutków katastrofy budowlanej] 
Inwestor, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego po zakończeniu postępowania, 
o którym mowa w art. 78, jest obowiązany podjąć niezwłocznie działania niezbędne 
do usunięcia skutków katastrofy budowlanej.

Rozdział 8

Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego

Art. 80. [Podmioty wykonujące zadania administracji architektoniczno-budowlanej 
i nadzoru budowlanego] 1. Zadania administracji architektoniczno-budowlanej 
wykonują, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, następujące organy:

1) starosta;

2) wojewoda;

3) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

2. Zadania nadzoru budowlanego wykonują, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, następujące 
organy:

1) powiatowy inspektor nadzoru budowlanego;

2) wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego jako 
kierownika wojewódzkiego nadzoru budowlanego, wchodzącego w skład zespolonej 
administracji wojewódzkiej;

3) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

3. (uchylony).
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4. Administrację architektoniczno-budowlaną i nadzór budowlany w dziedzinie 
górnictwa sprawują organy określone w odrębnych przepisach.

Art. 81. [Obowiązki organów administracji architektoniczno-budowlanej 
i nadzoru budowlanego] 1. Do podstawowych obowiązków organów administracji 
architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego należy:

1) nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, 
a w szczególności:

a) zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,

b) warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach 
budowlanych, przy wykonywaniu robót budowlanych oraz utrzymywaniu obiektów 
budowlanych,

c) zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

d) właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

e) stosowania wyrobów budowlanych;

2) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą;

3) (uchylony).

2. Przepisu ust. 1 pkt 1 lit. b, c i e nie stosuje się do budownictwa doświadczalnego, 
wykonywanego na zamkniętych terenach badawczych.

3. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego 
kontrolują posiadanie przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji.

4. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego przy 
wykonywaniu obowiązków określonych przepisami prawa budowlanego mogą 
dokonywać czynności kontrolnych. Protokolarne ustalenia dokonane w toku tych 
czynności stanowią podstawę do wydania decyzji oraz podejmowania innych środków 
przewidzianych w przepisach prawa budowlanego.

Art. 81a. [Czynności kontrolne dotyczące obiektów budowlanych] 1. Organy nadzoru 
budowlanego lub osoby działające z ich upoważnienia mają prawo wstępu:

1) do obiektu budowlanego;

2) na teren:
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a) budowy,

b) zakładu pracy,

c) (uchylona).

2. Czynności kontrolne, związane z wykonywaniem uprawnień organów nadzoru 
budowlanego, przeprowadza się w obecności inwestora, kierownika budowy lub 
robót, kierownika zakładu pracy lub wyznaczonego pracownika, bądź osób przez 
nich upoważnionych albo w obecności właściciela lub zarządcy obiektu, a w lokalu 
mieszkalnym – w obecności pełnoletniego domownika i przedstawiciela administracji 
lub zarządcy budynku.

3. W przypadku kontroli podmiotu niebędącego przedsiębiorcą, w razie nieobecności 
osób, o których mowa w ust. 2, w uzasadnionych przypadkach, czynności kontrolne 
mogą być dokonywane w obecności przywołanego pełnoletniego świadka.

4. Czynności kontrolne dotyczące obiektów budowlanych, które są w zarządzie państw 
obcych albo są użytkowane przez przedstawicieli dyplomatycznych i konsularnych 
tych państw lub przez inne osoby zrównane z nimi na podstawie ustaw, umów lub 
powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, mogą być wykonywane 
za zgodą tych przedstawicieli lub osób.

Art. 81b. (uchylony).

Art. 81c. [Żądanie udostępnienia dokumentacji przez organy administracji 
architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego] 1. Organy administracji 
architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego przy wykonywaniu zadań 
określonych przepisami prawa budowlanego mogą żądać od uczestników procesu 
budowlanego, właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, informacji lub 
udostępnienia dokumentów:

1) związanych z prowadzeniem robót, przekazywaniem obiektu budowlanego 
do użytkowania, utrzymaniem i użytkowaniem obiektu budowlanego;

2) świadczących o dopuszczeniu wyrobu budowlanego do obrotu albo jednostkowego 
zastosowania w obiekcie budowlanym.

2. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, w razie 
powstania uzasadnionych wątpliwości co do jakości wyrobów budowlanych lub robót 
budowlanych, a także stanu technicznego obiektu budowlanego, mogą nałożyć, 
w drodze postanowienia, na osoby, o których mowa w ust. 1, obowiązek dostarczenia 
w określonym terminie odpowiednich ocen technicznych lub ekspertyz. Koszty ocen 
i ekspertyz ponosi osoba zobowiązana do ich dostarczenia.

3. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 2, przysługuje zażalenie.
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4. W razie niedostarczenia w wyznaczonym terminie żądanych ocen lub ekspertyz 
albo w razie dostarczenia ocen lub ekspertyz, które niedostatecznie wyjaśniają sprawę 
będącą ich przedmiotem, organ administracji architektoniczno-budowlanej lub 
nadzoru budowlanego może zlecić wykonanie tych ocen lub ekspertyz albo wykonanie 
dodatkowych ocen lub ekspertyz na koszt osoby zobowiązanej do ich dostarczenia.

Art. 82. [Organy administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji] 1. 
Do właściwości organów administracji architektoniczno-budowlanej należą sprawy 
określone w ustawie i niezastrzeżone do właściwości innych organów.

2. Organem administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji, 
z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, jest starosta.

3. Wojewoda jest organem administracji architektoniczno-budowlanej wyższego 
stopnia w stosunku do starosty oraz organem pierwszej instancji w sprawach obiektów 
i robót budowlanych:

1) usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich 
wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także 
na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego;

2) hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych, melioracji 
podstawowych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów 
wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi;

3) dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami 
służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi 
w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu – niezwiązanymi 
z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad – wraz 
z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek;

3a) usytuowanych na obszarze kolejowym;

4) lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;

5) usytuowanych na terenach zamkniętych;

6) (uchylony).

4. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, także inne niż wymienione 
w ust. 3 obiekty i roboty budowlane, w sprawach których organem pierwszej instancji 
jest wojewoda.

Art. 82a. [Wyłączenie stosowania przepisów innej ustawy] Starosta nie może powierzyć 
gminom, w drodze porozumienia, sprawy z zakresu swojej właściwości jako organu 
administracji architektoniczno-budowlanej. Przepisu art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 
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z późn. zm.) nie stosuje się.

Art. 82b. [Zadania organu administracji architektoniczno-budowlanej] 1. Organy 
administracji architektoniczno-budowlanej:

1) prowadzą rejestr wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu 
na budowę i przekazują do organu wyższego stopnia wprowadzone do niego dane, 
z zastrzeżeniem pkt 1a;

1a) prowadzą odrębny rejestr wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji 
o pozwoleniu na budowę dotyczących terenów zamkniętych;

2) przekazują bezzwłocznie organom nadzoru budowlanego:

a) kopie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym 
projektem budowlanym,

b) kopie ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz 
z tym projektem,

c) kopie innych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa 
budowlanego;

3) uczestniczą, na wezwanie organów nadzoru budowlanego, w czynnościach 
inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępniają wszelkie dokumenty i informacje 
związane z tymi czynnościami.

2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, prowadzony jest w formie elektronicznej. 
Dane wprowadza się do rejestru i przesyła drogą elektroniczną do organu wyższego 
stopnia na bieżąco.

3. Dopuszcza się prowadzenie rejestru w innej formie niż określona w ust. 2. W takim 
przypadku uwierzytelnioną kopię rejestru przekazuje się do organu wyższego stopnia 
do piątego dnia każdego miesiąca lub, jeżeli dzień ten jest dniem wolnym od pracy, 
pierwszego dnia roboczego po tym terminie.

4. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 
przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzory rejestrów 
wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę, sposób ich 
prowadzenia oraz organy, które mogą prowadzić rejestr w formie, o której mowa w ust. 
3, uwzględniając dane i informacje podlegające wpisowi do rejestru.

5. Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę 
powinien zawierać następujące dane:

2) pochodzące ze złożonych wniosków i wydanych decyzji, w tym dane osobowe 
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inwestora oraz dane adresowe zamierzenia budowlanego;

3) w przypadku terenów zamkniętych – dotyczące przepisu prawnego, na podstawie 
którego teren został uznany za zamknięty.

6. Rejestry wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę 
powinny być prowadzone w sposób uniemożliwiający zmianę dokonanych wpisów.

Art. 83. [Właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego] 1. 
Do właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jako organu pierwszej 
instancji należą zadania i kompetencje, o których mowa w art. 40 ust. 2, art. 41 ust. 4, 
art. 44 ust. 1, art. 48–51, art. 54, art. 55, art. 57 ust. 4, 7 i 8, art. 59, art. 59a, art. 59c 
ust. 1, art. 59d ust. 1, art. 59g ust. 1, art. 62 ust. 1 pkt 3 i ust. 3, art. 65, art. 66, art. 67 
ust. 1 i 3, art. 68, art. 69, art. 70 ust. 2, art. 71a, art. 74, art. 75 ust. 1 pkt 3 lit. a, art. 
76, art. 78 oraz art. 97 ust. 1.

2. Organem wyższego stopnia w stosunku do powiatowego inspektora nadzoru 
budowlanego jest wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego.

3. Do właściwości wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego jako organu 
pierwszej instancji należą zadania i kompetencje określone w ust. 1, w sprawach, 
o których mowa w art. 82 ust. 3 i 4.

Art. 83a. (uchylony).

Art. 84. [Zadania organów nadzoru budowlanego] 1. Do zadań organów nadzoru 
budowlanego należy:

1) kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego;

2) kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej;

3) badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych;

4) współdziałanie z organami kontroli państwowej.

2. Organy nadzoru budowlanego są obowiązane do:

1) bezzwłocznego przesyłania organom administracji architektoniczno-budowlanej 
kopii decyzji i postanowień wynikających z przepisów prawa budowlanego;

2) prowadzenia ewidencji decyzji, postanowień i zgłoszeń, o których mowa w art. 82b 
ust. 1 pkt 2;

3) prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów 
budowlanych;

4) prowadzenia ewidencji zawiadomień o kontrolach, o których mowa w art. 62 ust. 1 
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pkt 3.

3. (uchylony).

4. (uchylony).

5. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 
przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór i sposób 
prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów 
budowlanych.

6. Ewidencja rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych 
powinna zawierać w szczególności: określenie organu prowadzącego ewidencję, dane 
osobowe lub nazwę inwestora oraz inne niezbędne dane pochodzące ze składanych 
zawiadomień i decyzji.

Art. 84a. [Zakres kontroli przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego] 
1. Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego obejmuje:

1) kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa 
budowlanego, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji 
o pozwoleniu na budowę;

2) sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji;

3) sprawdzanie dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych.

2. Organy nadzoru budowlanego, kontrolując stosowanie przepisów prawa 
budowlanego:

1) badają prawidłowość postępowania administracyjnego przed organami administracji 
architektoniczno-budowlanej oraz wydawanych w jego toku decyzji i postanowień;

2) sprawdzają wykonywanie obowiązków wynikających z decyzji i postanowień 
wydanych na podstawie przepisów prawa budowlanego.

Art. 84b. [Podmioty wykonujące kontrolę działalności organów administracji 
architektoniczno-budowlanej] 1. Kontrolę działalności organów administracji 
architektoniczno-budowlanej wykonują Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz 
wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, który wykonuje tę kontrolę w stosunku 
do starosty.

2. (uchylony).

3. W przypadku ustalenia przez organy nadzoru budowlanego, że zachodzą 
okoliczności uzasadniające wznowienie postępowania albo stwierdzenie nieważności 
decyzji wydanej przez organ administracji architektoniczno-budowlanej, właściwy 
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organ administracji architektoniczno-budowlanej wznawia lub wszczyna z urzędu 
postępowanie.

4. Kontrolę działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej 
i organów nadzoru budowlanego przeprowadza się na zasadach i w trybie określonych 
w przepisach o kontroli w administracji rządowej.

Art. 85. [Współdziałanie organów w zakresie działań kontrolnych] Współdziałanie 
organów nadzoru budowlanego z organami administracji architektoniczno-budowlanej 
i organami kontroli państwowej obejmuje w szczególności:

1) uzgadnianie w miarę potrzeb planów kontroli i prowadzenie wspólnych działań 
kontrolnych;

2) przekazywanie i wymianę informacji o wynikach kontroli.

Art. 85a. [Stosowanie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej] 
Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 220, poz. 1447 i Nr 239, poz. 1593).

Art. 86. [Powołanie powiatowego inspektora nadzoru budowlanego] 1. Powiatowy 
inspektor nadzoru budowlanego jest powoływany przez starostę spośród co najmniej 
trzech kandydatów wskazanych przez wojewódzkiego inspektora nadzoru 
budowlanego. Jeżeli starosta nie powoła powiatowego inspektora nadzoru budowlanego 
w terminie 30 dni od dnia przedstawienia kandydatów, wojewódzki inspektor 
nadzoru budowlanego wskazuje spośród nich kandydata, którego starosta powołuje 
na stanowisko powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

2. Starosta odwołuje powiatowego inspektora nadzoru budowlanego:

1) w uzgodnieniu z wojewódzkim inspektorem nadzoru budowlanego albo

2) na wniosek wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego.

3. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wykonuje swoje zadania przy pomocy 
powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego.

3a. W uzasadnionych przypadkach zakres działania powiatowego inspektora nadzoru 
budowlanego może obejmować więcej niż jeden powiat.

3b. Wojewoda, na wniosek właściwych starostów, może rozszerzyć zakres działania 
powiatowego inspektora nadzoru budowlanego na więcej niż jeden powiat.

4. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań powiatowego inspektoratu 
nadzoru budowlanego określa powiatowy inspektor nadzoru budowlanego 
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Art. 87. [Powołanie wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego] 1. 
Wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego powołuje i odwołuje wojewoda, 
za zgodą Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

2. (uchylony).

3. Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego wykonuje swoje zadania przy pomocy 
wojewódzkiego inspektoratu nadzoru budowlanego.

4. Organizację wojewódzkiego inspektoratu nadzoru budowlanego określa regulamin 
ustalony przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego i zatwierdzony przez 
wojewodę.

Art. 88. [Wymogi objęcia stanowiska Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego] 
1. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego jest centralnym organem administracji 
rządowej w sprawach administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru 
budowlanego.

2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego jest organem właściwym w sprawach 
indywidualnych, rozstrzyganych w drodze postępowania administracyjnego, w zakresie 
wynikającym z przepisów prawa budowlanego.

3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego jest powoływany przez Prezesa Rady 
Ministrów, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, 
na wniosek ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania 
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa . Prezes Rady Ministrów 
odwołuje Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

3a. Stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego może zajmować osoba, 
która:

1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;

2) jest obywatelem polskim;

3) korzysta z pełni praw publicznych;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 
przestępstwo skarbowe;

5) posiada kompetencje kierownicze;

6) ma co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy 
na stanowisku kierowniczym;

7) posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości 
Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
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3b. Informację o naborze na stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
ogłasza się przez umieszczenie ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym 
w siedzibie urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu i Biuletynie 
Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ogłoszenie powinno 
zawierać:

1) nazwę i adres urzędu;

2) określenie stanowiska;

3) wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa;

4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku;

5) wskazanie wymaganych dokumentów;

6) termin i miejsce składania dokumentów;

7) informację o metodach i technikach naboru.

3c. Termin, o którym mowa w ust. 3b pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia 
opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów.

3d. Nabór na stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego przeprowadza 
zespół, powołany przez ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego 
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa , liczący 
co najmniej 3 osoby, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię wyłonienia 
najlepszych kandydatów. W toku naboru ocenia się doświadczenie zawodowe 
kandydata, wiedzę niezbędną do wykonywania zadań na stanowisku, na które jest 
przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze.

3e. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 3d, może być 
dokonana na zlecenie zespołu przez osobę niebędącą członkiem zespołu, która posiada 
odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny.

3f. Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 3e, mają obowiązek zachowania 
w tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się o stanowisko, uzyskanych 
w trakcie naboru.

3g. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których 
przedstawia ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, lokalnego planowania 
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa .

1) nazwę i adres urzędu;
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2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, oraz liczbę kandydatów;

3) imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych 
według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze;

4) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;

5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandydata;

6) skład zespołu.

3i. Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji w Biuletynie 
Informacji Publicznej urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów. Informacja o wyniku naboru zawiera:

1) nazwę i adres urzędu;

2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór;

3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania 
w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo informację o niewyłonieniu 
kandydata.

3j. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne.

4. (uchylony).

5. (uchylony).

6. (uchylony).

7. (uchylony).

8. (uchylony).

9. Zastępcy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego są powoływani przez 
ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 
przestrzennego oraz mieszkalnictwa , spośród osób wyłonionych w drodze otwartego 
i konkurencyjnego naboru, na wniosek Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 
Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej 
odwołuje zastępców Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

10. Zespół przeprowadzający nabór na stanowiska, o których mowa w ust. 9, powołuje 
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

stosuje się odpowiednio ust. 3a–3j.
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wersja obowiązująca od 2013-01-01

Art. 88a. [Zadania Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego] 1. Główny Inspektor 
Nadzoru Budowlanego wykonuje zadania określone przepisami prawa budowlanego, 
a w szczególności:

1) pełni funkcję organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania 
administracyjnego w stosunku do wojewodów i wojewódzkich inspektorów nadzoru 
budowlanego oraz sprawuje nadzór nad ich działalnością;

2) kontroluje działanie organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru 
budowlanego;

3) prowadzi w formie elektronicznej centralne rejestry:

a) osób posiadających uprawnienia budowlane,

b) rzeczoznawców budowlanych,

c) ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej.

2. W rejestrach, o których mowa w ust. 1 pkt 3, zamieszcza się następujące dane:

1) imiona i nazwisko;

2) adres;

3) numer PESEL – w stosunku do osób posiadających obywatelstwo polskie, albo 
numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość – w stosunku 
do osób nieposiadających obywatelstwa polskiego;

4) informację o wykształceniu i tytułach naukowych;

5) numer, datę i miejsce wydania decyzji;

6) organ wydający decyzję;

7) podstawę prawną wydania decyzji;

8) numer, specjalność i zakres uprawnień budowlanych;

9) informację o przynależności do właściwej okręgowej izby samorządu zawodowego;

10) określenie zakresu rzeczoznawstwa – w rejestrze rzeczoznawców budowlanych;

11) informację o nałożonej karze z tytułu odpowiedzialności zawodowej 
w budownictwie – w rejestrze ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej;

12) numer kancelaryjny;
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13) pozycję rejestru;

14) datę wpisu do rejestru.

3. Zakres informacji o nałożonej karze z tytułu odpowiedzialności zawodowej 
w budownictwie obejmuje dane identyfikujące decyzję o nałożeniu kary oraz dane 
dotyczące nałożonej kary.

4. Zakres, o którym mowa w ust. 3, obejmuje następujące dane:

1) numer decyzji o nadaniu uprawnień lub tytułu rzeczoznawcy;

2) datę i miejsce wydania decyzji o nałożeniu kary;

3) wskazanie organu wydającego decyzję;

4) podstawę prawną;

5) funkcję uczestnika;

6) datę, miejsce i kwalifikację prawną popełnionego czynu;

7) rodzaj kary;

8) terminy egzaminów;

9) datę upływu kary;

10) status kary;

11) inne uwagi dotyczące kary.

5. Udostępnieniu podlegają dane wymienione w ust. 2 pkt 1, 8–11 i w ust. 4 pkt 2, 
3, 5–7, 9 i 10, a dane osób wpisanych do rejestrów przed dniem 1 stycznia 2007 r. – 
na ich wniosek złożony w formie pisemnej.

6. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 
przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzory i sposób 
prowadzenia rejestrów, o których mowa w ust. 1 pkt 3, oraz dokumenty dołączane 
do wniosku o wpis do rejestrów, stanowiące podstawę dokonania wpisu, uwzględniając 
dane i informacje podlegające wpisowi do rejestru.

Art. 88b. [Organizacja i zakres zadań Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego] 
1. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje swoje zadania przy pomocy 
Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

2. Organizację Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego określa statut nadany, 
w drodze rozporządzenia, przez Prezesa Rady Ministrów.
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3. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań Głównego Urzędu Nadzoru 
Budowlanego określa Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego w regulaminie 
organizacyjnym.

Art. 89. (uchylony).

Art. 89a. [Właściwości organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru 
budowlanego w dziedzinie górnictwa] Do właściwości organów administracji 
architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w dziedzinie górnictwa należą 
sprawy i związane z nimi środki działania określone w ustawie, dotyczące obiektów 
i robót budowlanych zakładów górniczych.

Art. 89b. [Obowiązek sprawdzenia przez inwestora postanowienia dotyczącego 
zakładów górniczych] Wojewoda w sprawach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 
1 i 5, oraz właściwe organy administracji architektoniczno-budowlanej w dziedzinie 
górnictwa przy wydawaniu pozwolenia na budowę są obowiązani do sprawdzenia 
posiadania przez inwestora postanowienia o uzgodnieniu, o którym mowa w art. 33 ust. 
2 pkt 4.

Art. 89c. [Przestrzeganie poleceń starosty, wójta, burmistrza i prezydenta miasta] 
1. W przypadkach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi związanych 
z budową, utrzymaniem lub rozbiórką obiektów budowlanych starosta, wójt, burmistrz 
i prezydent miasta mogą wydać właściwemu powiatowemu inspektorowi nadzoru 
budowlanego polecenie podjęcia działań zmierzających do usunięcia tego zagrożenia. 
Przepisy art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej 
(Dz. U. Nr 62, poz. 558, z późn. zm.) stosuje się odpowiednio.

2. Starosta, wójt, burmistrz i prezydent miasta ponoszą wyłączną odpowiedzialność 
za treść polecenia, o którym mowa w ust. 1.

3. Polecenie przekazane ustnie wymaga potwierdzenia na piśmie.

4. Polecenie podlega niezwłocznemu wykonaniu. Powiatowy inspektor nadzoru 
budowlanego przedkłada bezzwłocznie sprawę wojewódzkiemu inspektorowi nadzoru 
budowlanego, jeżeli nie jest w stanie wykonać polecenia albo jeżeli polecenie narusza 
prawo.

wojewoda.

Rozdział 9

Przepisy karne

Art. 90. [Odpowiedzialność za wykonywanie robót budowlanych zagrażających życiu 
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lub zdrowiu ludzi] Kto, w przypadkach określonych w art. 48, art. 49b, art. 50 ust. 1 
pkt 1 lub art. 50 ust. 1 pkt 2, wykonuje roboty budowlane,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 91. [Odpowiedzialność za wykonywanie prac budowlanych bez uprawnień] 1. Kto:

1) udaremnia określone ustawą czynności właściwych organów,

2) wykonuje samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, nie posiadając 
odpowiednich uprawnień budowlanych lub prawa wykonywania samodzielnej funkcji 
technicznej w budownictwie,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

2. (uchylony).

Art. 91a. [Odpowiedzialność za nieutrzymywanie obiektu budowlanego w należytym 
stanie technicznym] Kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymania 
obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób 
niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu 
budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art. 92. [Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie obowiązku usunięcia uszkodzeń 
powodujących narażenie życia lub zdrowia] 1. Kto:

1) w razie katastrofy budowlanej nie dopełnia obowiązków określonych w art. 75 lub 
art. 79,

2) nie spełnia, określonego w art. 70 ust. 1, obowiązku usunięcia stwierdzonych 
uszkodzeń lub uzupełnienia braków, mogących spowodować niebezpieczeństwo dla 
ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska,

3) utrudnia, określone ustawą, czynności właściwych organów,

podlega karze aresztu albo karze ograniczenia wolności, albo karze grzywny.

2. Tej samej karze podlega kto, pomimo zastosowania środków egzekucji 
administracyjnej:

1) nie stosuje się do wydanych, na podstawie ustawy, decyzji właściwych organów;

2) (uchylony).
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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, pozwoleniu 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 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,
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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.

Rozdział 10

Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie

Art. 95. [Osoby podlegające odpowiedzialności zawodowej w budownictwie] 
Odpowiedzialności zawodowej w budownictwie podlegają osoby wykonujące 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, które:

1) dopuściły się występków lub wykroczeń, określonych ustawą;

2) zostały ukarane w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie;

3) wskutek rażących błędów lub zaniedbań, spowodowały zagrożenie życia lub zdrowia 
ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska albo znaczne szkody materialne;

4) nie spełniają lub spełniają niedbale swoje obowiązki;

5) uchylają się od podjęcia nadzoru autorskiego lub wykonują niedbale obowiązki 
wynikające z pełnienia tego nadzoru.

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

1) upomnieniem;

2) upomnieniem z jednoczesnym nałożeniem obowiązku złożenia, w wyznaczonym 
terminie, egzaminu, o którym mowa w art. 12 ust. 3;

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

2. Przy nakładaniu kary należy uwzględnić dotychczasową karalność z tytułu 
odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

3. O zakazie wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie orzeka się 
w przypadku znacznego społecznego niebezpieczeństwa czynu.

4. Zakaz wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie może być 
orzeczony również w stosunku do osoby, która:

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

2) uchyla się od złożenia nakazanego egzaminu.

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

6. Osobie ukaranej z jednoczesnym nałożeniem obowiązku złożenia egzaminu, która 
w wyznaczonym terminie egzaminu nie zdała, wyznacza się termin dodatkowy, nie 
krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy. W przypadku nieuzyskania oceny 
pozytywnej w terminie dodatkowym, stwierdza się utratę uprawnień do pełnienia 
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.

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 przeprowadzeniu postępowania 
wyjaśniającego.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać określenie 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 zawodowej 
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.

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.

2. 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 odpowiedzialności zawodowej 
w budownictwie] Nie można wszcząć postępowania z tytułu odpowiedzialności 
zawodowej w budownictwie po upływie 6 miesięcy od dnia powzięcia przez 
organy nadzoru budowlanego wiadomości o popełnieniu czynu, powodującego 
tę odpowiedzialność i nie później niż po upływie 3 lat od dnia zakończenia robót 
budowlanych albo zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wydania decyzji 
o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego.

Art. 101. [Zatarcie kary] 1. Organ, który orzekał w I instancji o odpowiedzialności 
zawodowej w budownictwie, na wniosek ukaranego, orzeka o zatarciu kary, jeżeli 
ukarany:

1) wykonywał samodzielną funkcję techniczną w budownictwie przez okres:

a) 2 lat – w przypadku kary określonej w art. 96 ust. 1 pkt 1,

b) 3 lat – od złożenia egzaminu – w przypadku kary określonej w art. 96 ust. 1 pkt 2,

c) 5 lat – po przywróceniu prawa wykonywania samodzielnej 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 ukarany jedną z kar 
określonych w art. 96 ust. 1.

2. 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.

3. Zatarcie kary podlega odnotowaniu w centralnym rejestrze ukaranych.

Art. 102. (uchylony).

Rozdział 11

Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 103. [Stosowanie przepisów ustawy] 1. Do spraw wszczętych przed dniem wejścia 
w życie ustawy, a niezakończonych decyzją ostateczną, stosuje się przepisy ustawy, 
z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Przepisu art. 48 nie stosuje się do obiektów, których budowa została zakończona 
przed dniem wejścia w życie ustawy lub w stosunku do których przed tym dniem 
zostało wszczęte postępowanie administracyjne. Do takich obiektów stosuje się 
przepisy dotychczasowe.

3. Właściwość organów do załatwiania spraw, o których mowa w ust. 1, określa się 
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Art. 104. [Zachowanie dotychczasowych uprawnień] Osoby, które, przed dniem 
wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania 
przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym 
zakresie.

Art. 105. [Przepisy pozostające w mocy] 1. Decyzje o dopuszczeniu do powszechnego 
stosowania w budownictwie nowych materiałów budowlanych, wydane przed dniem 
wejścia w życie ustawy, pozostają w mocy w dotychczasowym zakresie.

2. (pominięty).

Art. 106. (pominięty).

Art. 107. [Przepisy uchylone] 1. Traci moc ustawa z dnia 24 października 1974 r. – 
Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229, z 1981 r. Nr 12, poz. 57, z 1983 r. Nr 44, 
poz. 200 i 201, z 1984 r. Nr 35, poz. 185 i 186, z 1987 r. Nr 21, poz. 124, z 1988 r. Nr 
41, poz. 324 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198), z zastrzeżeniem art. 103 ust. 2.

2. (pominięty).

Art. 108. [Wejście w życie] Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1995 r.

załącznik nr 3. podstawowe zapisy z kodeksU postępowania 
cywilnego.

Dział II. RĘKOJMIA ZA WADY Art. 556. [Rękojmia za wady fizyczne i prawne]

Art. 558. [Modyfikacja odpowiedzialności] § 2. Wyłączenie lub ograniczenie 
odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli sprzedawca zataił podstępnie 
wadę przed kupującym.

Art. 560. [Odstąpienie od umowy lub obniżenie ceny] § 1. Jeżeli rzecz sprzedana 
ma wady, kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże 
kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz 
wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie 
ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, 
chyba że wady są nieistotne.

§ 3. Jeżeli kupujący żąda obniżenia ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej, obniżenie 
powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy wolnej od wad pozostaje 
do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad.

§ 4. Jeżeli sprzedawca dokonał wymiany, powinien pokryć także związane z tym koszty, 
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jakie poniósł kupujący.

Art. 561. [Wymiana rzeczy lub usunięcie wad] § 1. Jeżeli przedmiotem sprzedaży 
są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku, kupujący może żądać dostarczenia zamiast 
rzeczy wadliwych takiej samej ilości rzeczy wolnych od wad oraz naprawienia szkody 
wynikłej z opóźnienia.

§ 2. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz określona co do tożsamości, a sprzedawcą 
jest wytwórca tej rzeczy, kupujący może żądać usunięcia wady, wyznaczając w tym 
celu sprzedawcy odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie 
wyznaczonego terminu od umowy odstąpi. Sprzedawca może odmówić usunięcia wady, 
gdyby wymagało ono nadmiernych kosztów.

§ 3. Przepisy powyższe nie wyłączają uprawnienia do odstąpienia od umowy lub 
do żądania obniżenia ceny.

Dział III. GWARANCJA JAKOŚCI Art. 577. [Gwarancja] § 1. W wypadku 
gdy kupujący otrzymał od sprzedawcy dokument gwarancyjny co do jakości rzeczy 
sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że wystawca dokumentu (gwarant) jest 
obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej 
od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji.

§ 2. Jeżeli w gwarancji nie zastrzeżono innego terminu, termin wynosi jeden rok 
licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.

Art. 578. [Zakres odpowiedzialności gwaranta] Jeżeli w gwarancji inaczej nie zastrzeżono, 
odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących 
w sprzedanej rzeczy.

Art. 579. [Rękojmia a gwarancja] Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu 
rękojmi za wady fizyczne rzeczy, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

Art. 580. [Wykonywanie uprawnień z gwarancji] § 1. Kto wykonuje uprawnienia 
wynikające z gwarancji, powinien dostarczyć rzecz na koszt gwaranta do miejsca 
wskazanego w gwarancji lub do miejsca, w którym rzecz została wydana przy udzieleniu 
gwarancji, chyba że z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, 
w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady.

§ 2. Gwarant jest obowiązany wykonać obowiązki wynikające z gwarancji w odpowiednim 
terminie i dostarczyć uprawnionemu z gwarancji rzecz na swój koszt do miejsca 
wskazanego w paragrafie poprzedzającym.

§ 3. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie od wydania 
jej gwarantowi do jej odebrania przez uprawnionego z gwarancji ponosi gwarant.

Art. 581. [Termin gwarancji] § 1. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant 
dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo 
dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo 
od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli 
gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części 
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wymienionej.

§ 2. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego 
wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.

Art. 582 . (skreślony).

Tytuł XIII. DOSTAWA.Art. 605. [Umowa dostawy] Przez umowę dostawy dostawca 
zobowiązuje się do wytworzenia rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku oraz do ich 
dostarczenia częściami albo periodycznie, a odbiorca zobowiązuje się do odebrania tych 
rzeczy i do zapłacenia ceny.

Art. 605. [Stosowanie przepisów o sprzedaży konsumenckiej] Jeżeli umowa dostawy 
jest zawierana w zakresie działalności przedsiębiorstwa dostawcy, a odbiorcą jest osoba 
fizyczna, która nabywa rzeczy w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą ani 
zawodową, do umowy tej stosuje się przepisy o sprzedaży konsumenckiej.

Art. 606. [Forma umowy dostawy] Umowa dostawy powinna być stwierdzona pismem.

Art. 607. [Nieodpowiednie surowce lub materiały] Jeżeli surowce lub materiały niezbędne 
do wykonania przedmiotu dostawy a dostarczane przez odbiorcę są nieprzydatne 
do prawidłowego wykonania przedmiotu dostawy, dostawca obowiązany jest niezwłocznie 
zawiadomić o tym odbiorcę.

Art. 608. [Umowne zastrzeżenie jakości rzeczy] § 1. Jeżeli w umowie zastrzeżono, 
że wytworzenie zamówionych rzeczy ma nastąpić z surowców określonego gatunku lub 
pochodzenia, dostawca powinien zawiadomić odbiorcę o ich przygotowaniu do produkcji 
i jest obowiązany zezwolić odbiorcy na sprawdzenie ich jakości.

§ 2. Jeżeli w umowie zastrzeżono, że wytworzenie zamówionych rzeczy ma nastąpić 
w określony sposób, dostawca jest obowiązany zezwolić odbiorcy na sprawdzenie procesu 
produkcji.

Art. 609. [Rękojmia za wady fizyczne dostarczonych rzeczy] Dostawca ponosi 
odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne dostarczonych rzeczy także w tym 
wypadku, gdy wytworzenie rzeczy nastąpiło w sposób określony przez odbiorcę lub 
według dostarczonej przez niego dokumentacji technologicznej, chyba że dostawca, 
mimo zachowania należytej staranności, nie mógł wykryć wadliwości sposobu produkcji 
lub dokumentacji technologicznej albo że odbiorca, mimo zwrócenia przez dostawcę 
uwagi na powyższe wadliwości, obstawał przy podanym przez siebie sposobie produkcji 
lub dokumentacji technologicznej.

Art. 610. [Opóźnienie rozpoczęcia produkcji] Jeżeli dostawca opóźnia się z rozpoczęciem 
wytwarzania przedmiotu dostawy lub poszczególnych jego części tak dalece, że nie jest 
prawdopodobne, żeby zdołał je dostarczyć w czasie umówionym, odbiorca może nie 
wyznaczając terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu 
dostarczenia przedmiotu dostawy.

się, że dostawca wykonywa ten przedmiot w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, 
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odbiorca może wezwać dostawcę do zmiany sposobu wykonania wyznaczając dostawcy 
w tym celu odpowiedni termin, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu 
od umowy odstąpić.

Art. 612. [Stosowanie przepisów o sprzedaży] W przedmiotach nie uregulowanych 
przepisami niniejszego tytułu, do praw i obowiązków dostawcy i odbiorcy stosuje się 
odpowiednio przepisy o sprzedaży.

Tytuł XV. UMOWA O DZIEŁO Art. 627. [Przedmiot umowy o dzieło] Przez 
umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego 
dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

Art. 627. [Stosowanie przepisów o sprzedaży konsumenckiej] Do umowy zawartej, 
w zakresie działalności przedsiębiorstwa przyjmującego zamówienie, z osobą fizyczną, 
która zamawia dzieło, będące rzeczą ruchomą, w celu niezwiązanym z jej działalnością 
gospodarczą ani zawodową, stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży konsumenckiej.

Art. 628. [Wynagrodzenie ryczałtowe] § 1. Wysokość wynagrodzenia za wykonanie 
dzieła można określić przez wskazanie podstaw do jego ustalenia. Jeżeli strony nie 
określiły wysokości wynagrodzenia ani nie wskazały podstaw do jego ustalenia, poczytuje 
się w razie wątpliwości, że strony miały na myśli zwykłe wynagrodzenie za dzieło tego 
rodzaju. Jeżeli także w ten sposób nie da się ustalić wysokości wynagrodzenia, należy się 
wynagrodzenie odpowiadające uzasadnionemu nakładowi pracy oraz innym nakładom 
przyjmującego zamówienie.

§ 2. Przepisy dotyczące sprzedaży według cen sztywnych, maksymalnych, minimalnych 
i wynikowych stosuje się odpowiednio.

Art. 629. [Wynagrodzenie kosztorysowe] Jeżeli strony określiły wynagrodzenie 
na podstawie zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztów (wynagrodzenie 
kosztorysowe), a w toku wykonywania dzieła zarządzenie właściwego organu 
państwowego zmieniło wysokość cen lub stawek obowiązujących dotychczas 
w obliczeniach kosztorysowych, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany 
umówionego wynagrodzenia. Nie dotyczy to jednak należności uiszczonej za materiały 
lub robociznę przed zmianą cen lub stawek.

Art. 630. [Prace dodatkowe] § 1. Jeżeli w toku wykonywania dzieła zajdzie konieczność 
przeprowadzenia prac, które nie były przewidziane w zestawieniu prac planowanych 
będących podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, a zestawienie sporządził 
zamawiający, przyjmujący zamówienie może żądać odpowiedniego podwyższenia 
umówionego wynagrodzenia. Jeżeli zestawienie planowanych prac sporządził przyjmujący 
zamówienie, może on żądać podwyższenia wynagrodzenia tylko wtedy, gdy mimo 
zachowania należytej staranności nie mógł przewidzieć konieczności prac dodatkowych.

§ 2. Przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli 
wykonał prace dodatkowe bez uzyskania zgody zamawiającego.

Art. 631. [Podwyższenie wynagrodzenia kosztorysowego] Gdyby w wypadkach 
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przewidzianych w dwóch artykułach poprzedzających zaszła konieczność znacznego 
podwyższenia wynagrodzenia kosztorysowego, zamawiający może od umowy odstąpić, 
powinien jednak uczynić to niezwłocznie i zapłacić przyjmującemu zamówienie 
odpowiednią część umówionego wynagrodzenia.

Art. 632. [Niemożność podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego] § 1. Jeżeli strony 
umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać 
podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było 
przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, 
wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może 
podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

Art. 633. [Wykonanie dzieła z materiałów zamawiającego] Jeżeli materiałów 
na wykonanie dzieła dostarcza zamawiający, przyjmujący zamówienie powinien ich użyć 
w sposób odpowiedni oraz złożyć rachunek i zwrócić nie zużytą część.

Art. 634. [Okoliczności przeszkadzające prawidłowemu wykonaniu] Jeżeli materiał 
dostarczony przez zamawiającego nie nadaje się do prawidłowego wykonania dzieła 
albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu, 
przyjmujący zamówienie powinien niezwłocznie zawiadomić o tym zamawiającego.

Art. 635. [Opóźnienie prac] Jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem 
lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć 
w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego 
od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła.

Art. 636. [Wadliwe lub sprzeczne z umową wykonywanie dzieła] § 1. Jeżeli przyjmujący 
zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający 
może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni 
termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy 
odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt 
i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie.

§ 2. Jeżeli zamawiający sam dostarczył materiału, może on w razie odstąpienia od umowy 
lub powierzenia wykonania dzieła innej osobie żądać zwrotu materiału i wydania 
rozpoczętego dzieła.

Art. 637. [Rękojmia za wady dzieła] § 1. Jeżeli dzieło ma wady, zamawiający może żądać 
ich usunięcia, wyznaczając w tym celu przyjmującemu zamówienie odpowiedni termin 
z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie 
naprawy. Przyjmujący może odmówić naprawy, gdyby wymagała nadmiernych kosztów.

§ 2. Gdy wady usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że przyjmujący 
zamówienie nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, zamawiający może od umowy 
odstąpić, jeżeli wady są istotne; jeżeli wady nie są istotne, zamawiający może żądać 
obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy 
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Art. 638. [Stosowanie przepisów o sprzedaży] Jeżeli z artykułów poprzedzających nie 
wynika nic innego, do rękojmi za wady dzieła stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi 
przy sprzedaży.

Art. 639. [Zapłata mimo niewykonania] Zamawiający nie może odmówić zapłaty 
wynagrodzenia mimo niewykonania dzieła, jeżeli przyjmujący zamówienie był gotów 
je wykonać, lecz doznał przeszkody z przyczyn dotyczących zamawiającego. Jednakże 
w wypadku takim zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący zamówienie oszczędził 
z powodu niewykonania dzieła.

Art. 640. [Współdziałanie w wykonaniu dzieła] Jeżeli do wykonania dzieła potrzebne 
jest współdziałanie zamawiającego, a tego współdziałania brak, przyjmujący zamówienie 
może wyznaczyć zamawiającemu odpowiedni termin z zagrożeniem, iż po bezskutecznym 
upływie wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.

Art. 641. [Utrata lub uszkodzenie materiału lub dzieła] § 1. Niebezpieczeństwo 
przypadkowej utraty lub uszkodzenia materiału na wykonanie dzieła obciąża tego, kto 
materiału dostarczył.

§ 2. Gdy dzieło uległo zniszczeniu lub uszkodzeniu wskutek wadliwości materiału 
dostarczonego przez zamawiającego albo wskutek wykonania dzieła według jego 
wskazówek, przyjmujący zamówienie może żądać za wykonaną pracę umówionego 
wynagrodzenia lub jego odpowiedniej części, jeżeli uprzedził zamawiającego 
o niebezpieczeństwie zniszczenia lub uszkodzenia dzieła.

Art. 642. [Zapłata wynagrodzenia] § 1. W braku odmiennej umowy przyjmującemu 
zamówienie należy się wynagrodzenie w chwili oddania dzieła.

§ 2. Jeżeli dzieło ma być oddawane częściami, a wynagrodzenie zostało obliczone za każdą 
część z osobna, wynagrodzenie należy się z chwilą spełnienia każdego ze świadczeń 
częściowych.

Art. 643. [Obowiązek odebrania dzieła] Zamawiający obowiązany jest odebrać dzieło, 
które przyjmujący zamówienie wydaje mu zgodnie ze swym zobowiązaniem.

Art. 644. [Odstąpienie od umowy przez zamawiającego] Dopóki dzieło nie zostało 
ukończone, zamawiający może w każdej chwili od umowy odstąpić płacąc umówione 
wynagrodzenie. Jednakże w wypadku takim zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący 
zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła.

Art. 645. [Śmierć przyjmującego zamówienie] § 1. Umowa o dzieło, którego wykonanie 
zależy od osobistych przymiotów przyjmującego zamówienie, rozwiązuje się wskutek 
jego śmierci lub niezdolności do pracy.

§ 2. Jeżeli materiał był własnością przyjmującego zamówienie, a dzieło częściowo 
wykonane przedstawia ze względu na zamierzony cel umowy wartość dla zamawiającego, 
przyjmujący zamówienie lub jego spadkobierca może żądać, ażeby zamawiający odebrał 
materiał w stanie, w jakim się znajduje, za zapłatą jego wartości oraz odpowiedniej części 
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Art. 646. [Przedawnienie roszczeń] Roszczenia wynikające z umowy o dzieło 
przedawniają się z upływem lat dwóch od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało 
oddane – od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane.

Tytuł XVI. UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Art. 647. [Umowa o roboty 
budowlane].

Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania 
przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami 
wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez 
właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności 
do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu 
i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

Art. 647. [Zakres robót] § 1. W umowie o roboty budowlane, o której mowa w art. 647, 
zawartej między inwestorem a wykonawcą (generalnym wykonawcą), strony ustalają zakres 
robót, które wykonawca będzie wykonywał osobiście lub za pomocą podwykonawców.

§ 2. Do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest 
wymagana zgoda inwestora. Jeżeli inwestor, w terminie 14 dni od przedstawienia mu 
przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji 
dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie 
sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

§ 3. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana 
zgoda inwestora i wykonawcy. Przepis § 2 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

§ 4. Umowy, o których mowa w § 2 i 3, powinny być dokonane w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności.

§ 5. Zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez 
podwykonawcę.

§ 6. Odmienne postanowienia umów, o których mowa w niniejszym artykule, są nieważne.

Art. 648. [Forma umowy o roboty budowlane] § 1. Umowa o roboty budowlane powinna 
być stwierdzona pismem.

§ 2. Wymagana przez właściwe przepisy dokumentacja stanowi część składową umowy.

§ 3. (skreślony).

Art. 649. [Zakres robót] W razie wątpliwości poczytuje się, iż wykonawca podjął się 
wszystkich robót objętych projektem stanowiącym część składową umowy.

Art. 649. [Gwarancja zapłaty] § 1. Gwarancji zapłaty za roboty budowlane, zwanej dalej 
„gwarancją zapłaty”, inwestor udziela wykonawcy (generalnemu wykonawcy) w celu 
zabezpieczenia terminowej zapłaty umówionego wynagrodzenia za wykonanie robót 
budowlanych.

§ 2. Gwarancją zapłaty jest gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, a także akredytywa 
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bankowa lub poręczenie banku udzielone na zlecenie inwestora.

§ 3. Strony ponoszą w równych częściach udokumentowane koszty zabezpieczenia 
wierzytelności.

Art. 649. [Zakaz wyłączania lub ograniczania żądania gwarancji zapłaty] § 1. Nie 
można przez czynność prawną wyłączyć ani ograniczyć prawa wykonawcy (generalnego 
wykonawcy) do żądania od inwestora gwarancji zapłaty.

§ 2. Odstąpienie inwestora od umowy spowodowane żądaniem wykonawcy (generalnego 
wykonawcy) przedstawienia gwarancji zapłaty jest bezskuteczne.

Art. 649. [Wysokość gwarancji zapłaty § 1. Wykonawca (generalny wykonawca) robót 
budowlanych może w każdym czasie żądać od inwestora gwarancji zapłaty do wysokości 
ewentualnego roszczenia z tytułu wynagrodzenia wynikającego z umowy oraz robót 
dodatkowych lub koniecznych do wykonania umowy, zaakceptowanych na piśmie przez 
inwestora.

§ 2. Udzielenie gwarancji zapłaty nie stoi na przeszkodzie żądaniu gwarancji zapłaty 
do łącznej wysokości określonej w § 1.

Art. 649. [Brak żądanej gwarancji załaty] § 1. Jeżeli wykonawca (generalny wykonawca) 
nie uzyska żądanej gwarancji zapłaty w wyznaczonym przez siebie terminie, nie krótszym 
niż 45 dni, uprawniony jest do odstąpienia od umowy z winy inwestora ze skutkiem 
na dzień odstąpienia.

§ 2. Brak żądanej gwarancji zapłaty stanowi przeszkodę w wykonaniu robót budowlanych 
z przyczyn d otyczących inwestora.

§ 3. Inwestor nie może odmówić zapłaty wynagrodzenia mimo niewykonania robót 
budowlanych, jeżeli wykonawca (generalny wykonawca) był gotów je wykonać, lecz 
doznał przeszkody z przyczyn dotyczących inwestora. Jednakże w wypadku takim 
inwestor może odliczyć to, co wykonawca (generalny wykonawca) oszczędził z powodu 
niewykonania robót budowlanych.

Art. 649. [Dalsze stosowanie przepisów] Przepisy art. 6491-6494 stosuje się do umów 
zawartych między wykonawcą (generalnym wykonawcą) a dalszymi wykonawcami 
(podwykonawcami).

Art. 651. [Zawiadomienie inwestora o przeszkodach] Jeżeli dostarczona przez inwestora 
dokumentacja, teren budowy, maszyny lub urządzenia nie nadają się do prawidłowego 
wykonania robót albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić 
prawidłowemu wykonaniu robót, wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym 
inwestora.

Art. 652. [Odpowiedzialność za szkody] Jeżeli wykonawca przejął protokolarnie 
od inwestora teren budowy, ponosi on aż do chwili oddania obiektu odpowiedzialność 
na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie.
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Art. 653. (skreślony).

Art. 654. [Przyjmowanie robót wykonanych częściowo] W braku odmiennego 
postanowienia umowy inwestor obowiązany jest na żądanie wykonawcy przyjmować 
wykonane roboty częściowo, w miarę ich ukończenia, za zapłatą odpowiedniej części 
wynagrodzenia.

Art. 655. [Usterki wykonanego obiektu] Gdyby wykonany obiekt uległ zniszczeniu lub 
uszkodzeniu wskutek wadliwości dostarczonych przez inwestora materiałów, maszyn 
lub urządzeń albo wskutek wykonania robót według wskazówek inwestora, wykonawca 
może żądać umówionego wynagrodzenia lub jego odpowiedniej części, jeżeli uprzedził 
inwestora o niebezpieczeństwie zniszczenia lub uszkodzenia obiektu albo jeżeli mimo 
zachowania należytej staranności nie mógł stwierdzić wadliwości dostarczonych przez 
inwestora materiałów, maszyn lub urządzeń.

Art. 656. [Stosowanie przepisów o umowie o dzieło] § 1. Do skutków opóźnienia się 
przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu albo wykonywania 
przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi za wady 
wykonanego obiektu, jak również do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy 
przed ukończeniem obiektu stosuje się odpowiednio przepisy o umowie o dzieło.

§ 2. (skreślony).

Art. 657. [Odstąpienie od umowy] Uprawnienie do odstąpienia od umowy przez 
wykonawcę lub przez inwestora może być ograniczone lub wyłączone przez przepisy 
szczególne.

Art. 658. [Umowa o wykonanie remontu] Przepisy niniejszego tytułu stosuje się 
odpowiednio do umowy o wykonanie remontu budynku lub budowli.

ZAŁĄCZNIK NR 4 .SPIS PODSTAWOWYCH AKTÓW PRAWNYCH 
I ROZPORZĄDZEŃ W ZAKRESIE PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW 

BIEGŁEGO SĄDOWEGO Z ZAKRESU BUDOWNICTWA-WYCIĄG 
Z PRZEPISÓW PRAWNYCH.

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

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

Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 
r., poz. 40)

Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostepu do wykonywania 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 procedurach 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 dla osób ubiegających się o uprawnienie 
do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu 
mieszkalnego 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 energetycznej 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 usytuowanie (Dz. U. Nr 239, poz. 1597)

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunków 
technicznych zasilania energią elektryczną 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)
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Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny 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 powinny odpowiadać obiekty hydrotechniczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 86, poz. 579)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 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 Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. 
w sprawie przepisów techniczno-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 usytuowanie (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 Administracji z dnia 16 sierpnia 
1999 r. w sprawie warunków technicznych 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)

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 dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116 oraz 
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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 października 2005 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny 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 powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi 
przesyłowe 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 technicznych 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

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów 
obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora 
nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554) – pełny tekst aktu

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) – pełny tekst aktu

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 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 Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 
U. z 2012r. Poz. 462 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 
obiektów budowlanych (Dz. U. Poz. 463) – pełny tekst aktu

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 
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1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 
czynności 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, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące 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

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 rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania 
obiektów budowlanych (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 elektronicznej centralnych rejestrów osób 
posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz ukaranych 

pełny tekst aktu;

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 marca 1999 r. w sprawie nadania 
statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru 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 zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów 
budowlanych 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 
budowlanym (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 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. 
U. poz. 1040)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu informacji o przeprowadzonych kontrolach wyrobów 
budowlanych i wydawanych 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 wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 144, poz. 1182) – pełny 
tekst aktu

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie próbek 
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 23, poz. 122) – pełny 
tekst aktu
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załącznik nr 5. wyciąg z polskiej klasyfikacji obiektów 
bUdowlanych.

podstawa identyfikacji i klasyfikacji obiektów bUdowlanych

SPIS TREŚCI

I.   Objaśnienia wstępne
1.   Wprowadzenie
2.   Pojęcia podstawowe
3.   Struktura klasyfikacji
4.   Zasady klasyfikowania obiektów budowlanych
5.   Wskazówki dotyczące klasyfikowania obiektów budowlanych
II.  Podział obiektów budowlanych na sekcje i działy
III.  Podział obiektów budowlanych na grupy
IV.  Schemat klasyfikacji z objaśnieniami
V.   Klucz powiązań KOB-PKOB

I. OBJAŚNIENIA WSTĘPNE

1. Wprowadzenie

Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB) stanowi usystematyzowany wykaz 
obiektów budowlanych, rozumianych jako produkty finalne działalności budowlanej. 
Opracowana została na podstawie europejskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych 
(CC)1, zgodnej z zaleceniami Narodów Zjednoczonych.
Klasyfikacja ustala symbole, nazwy i zakres poszczególnych grupowań klasyfikacyjnych 
na czterech poziomach tj.: sekcji, działów, grup i klas.
Zachowuje ona zgodność w zakresie symboliki oraz nazewnictwa grupowań z rozwiąza-
niami przyjętymi w klasyfikacji CC.
PKOB przyjmuje z CC objaśnienia dotyczące zakresu przedmiotowego poszczególnych 
klas.

Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych różni się znacznie od Klasyfikacji Obiek-
tów Budowlanych (KOB). Różnice te dotyczą przede wszystkim:
  1)   zakresu pojęcia: budynek - według PKOB pojęcie „budynek” obejmuje również sa-
modzielne podziemne obiekty budowlane (takie jak: centra handlowe, warsztaty, garaże 
podziemne, itp.);
  2)   innego sposobu klasyfikowania w PKOB niektórych podzbiorów wyszczególnion-
ych w KOB, np.:
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-   832 Zieleń na ulicach i placach, 833 Zieleń w osiedlach, 834 Zieleń przydrożna, 839 
Tereny zielone pozostałe - wg PKOB podzbiory te klasyfikowane są zgodnie z obiek-
tem, do którego przynależą;
-   obiekty budowlane tymczasowe - wg KOB klasyfikowane były w odrębnych zbiorach 
lub podzbiorach, natomiast wg PKOB podział ten został zniesiony - nie wyróżnia się 
obiektów budowlanych tymczasowych;
-   zasadzenia wieloletnie i strefy sanitarno-ochronne - wg KOB klasyfikowane były w 
zbiorze 82, natomiast wg PKOB nie są traktowane jako obiekt budowlany i nie są ujęte 
w klasyfikacji;
-   niektóre budowle wyszczególnione wg KOB, wg PKOB nie są klasyfikowane odręb-
nie, np.:
zbiory w KOB: 34 Fundamenty pod maszyny i urządzenia oraz 35 Części budowlane 
pieców i kotłów przemysłowych oraz urządzeń technicznych - wg PKOB ujęte są jako 
część zakładów przemysłowych (dział 23):
-   niektóre obiekty budowlane klasyfikowane wg KOB jako budowle, wg PKOB 
zaliczane są do sekcji 1 Budynki (np. silosy, zbiorniki);
-   stacje paliw - wg KOB mieszczą się one w budynkach transportu, wg PKOB w bu-
dynkach handlowo-usługowych
-   wieże przemysłowe i chłodnie kominowe itp. - wg KOB mieszczą się one w wyodręb-
nionych zbiorach, natomiast wg PKOB w grupach obejmujących obiekty charakterysty-
czne dla odpowiednich gałęzi przemysłu;
-   schroniska, motele, domki kempingowe, budynki ośrodków wypoczynkowych wg 
KOB mieszczą się w budynkach kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku, wg PKOB 
w grupie Hotele i budynki zakwaterowania turystycznego,
-   cmentarze wg KOB mieszczące się w zakresie zbioru 83 Urządzenia terenów zielon-
ych oraz budynki znajdujące się na terenie cmentarzy wg KOB klasyfikowane odrębnie 
w zbiorach odpowiednich do spełnianych funkcji, wg PKOB mieszczą się w grupie 127 
Pozostałe budynki niemieszkalne, w klasie 1272 Budynki przeznaczone do sprawowa-
nia kultu religijnego i czynności religijnych.

  3)   klasyfikowania wg PKOB w klasie 1273 obiektów budowlanych nie ujmowanych 
wg KOB. W klasie tej ujęte są wszelkie obiekty budowlane wpisane do rejestru zabyt-
ków i objęte indywidualną ochroną konserwatorską oraz nieruchome, archeologiczne 
dobra kultury, bez względu na stan zachowania, ale nie wykorzystywane do innych 
celów. W związku z tym, np.: zabytkowy budynek, w którym mieści się muzeum klasy-
fikowany jest w klasie 1262 Budynki muzeów i bibliotek; zabytkowy budynek kościoła 
wykorzystywany do sprawowania kultu religijnego klasyfikowany jest w klasie 1272 
Budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych; zabyt-
kowe akwedukty wykorzystywane zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem klasyfikow
ane są w klasie 2153 Budowle inżynierskie służące do nawadniania i kultywacji ziemi.

W PKOB nie klasyfikuje się obiektów małej architektury
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PKOB obejmuje część metodyczną, podział obiektów na sekcje, działy, grupy i klasy 
wraz z objaśnieniami oraz klucz powiązań KOB - PKOB.

W przypadkach, gdy tylko część danego grupowania KOB można było przypisać do 
odpowiedniego grupowania PKOB, po symbolu KOB wpisano znak „x’’.

Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB) służy potrzebom statystyki dz-
iałalności budowlanej, sporządzania sprawozdań budowlanych, spisów budowli i miesz-
kań, statystyki cen obiektów budowlanych oraz rachunków narodowych. Ponadto 
klasyfikacja służy do klasyfikowania obiektów budowlanych. Może być ona stosowana 
w trakcie zmiany zastosowania, renowacji, wyburzania, modernizacji obiektu budowla-
nego.
PKOB ułatwia wymianę informacji między uczestnikami procesu inwestycyjnego na/i 
między różnymi poziomami organizacyjnymi, np.
-   między inwestorem, biurem projektów, wykonawcą,
-   między organami centralnymi a wykonawcami robót budowlanych, inwestorami i 
odwrotnie,
w zakresie:
-   określania i analizy wielkości i struktury potrzeb, 
-   planowania i bilansowania zadań i środków,
-   opracowywania, ustalania i stosowania wskaźników planistycznych oraz tech-
niczno-ekonomicznych dla obiektów budowlanych tego samego rodzaju dla celów pro-
jektowania, wdrażania nowych technologii i rozwiązań projektowych itp.,
-   stosowania jednolitego grupowania i nazewnictwa obiektów budowlanych przy ust-
alaniu bazy normatywnej nakładów rzeczowych oraz w kalkulacji cen i kosztów na 
różnych etapach procesu inwestycyjnego.

2. Pojęcia podstawowe

Przez obiekty budowlane rozumie się konstrukcje połączone z gruntem w sposób tr-
wały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem 
prac budowlanych.

Budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządze-
niami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Przystosowane są do prze
bywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów.

Za szczególny rodzaj budynku uważa się wiatę, która stanowi pomieszczenie naziemne, 
nie obudowane ścianami ze wszystkich stron lub nawet w ogóle ścian pozbawione.
W przypadku budynków połączonych między sobą (np. domy bliźniacze lub szeregowe), 
budynek jest budynkiem samodzielnym, jeśli jest oddzielony od innych jednostek ścianą 
przeciwpożarową od fundamentu po dach. Gdy nie ma ściany przeciwpożarowej, bu-
dynki połączone między sobą uważane są za budynki odrębne, jeśli mają własne wejścia, 
są wyposażone w instalacje i są oddzielnie wykorzystywane.
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Budynki obejmują również samodzielne podziemne obiekty budowlane przystosowane 
do ochrony ludzi, zwierząt lub przedmiotów (np. podziemne: schrony, szpitale, centra 
handlowe oraz warsztaty i garaże).
Budynki dzielą się na mieszkalne i niemieszkalne.
Budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej 
powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadk-
ach, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na 
cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego 
przeznaczeniem.

Budynki niemieszkalne są to obiekty budowlane wykorzystywane głównie dla potrzeb 
niemieszkalnych. W przypadku, gdy co najmniej połowa całkowitej powierzchni użyt-
kowej wykorzystywana jest do celów mieszkalnych, budynek klasyfikowany jest jako 
budynek mieszkalny.

Całkowita powierzchnia użytkowa budynku obejmuje całą powierzchnię budynku z 
wyjątkiem:
-   powierzchni elementów budowlanych m.in. podpór, kolumn, filarów, szybów, 
kominów;
-   powierzchni zajmowanych przez pomieszczenia techniczne instalacji ogólnobudow-
lanych;
-   powierzchni komunikacji, np. klatki schodowe, dźwigi, przenośniki.
Część „mieszkaniowa’’ budynku mieszkalnego obejmuje pomieszczenia mieszkalne 
(kuchnie, pokoje wypoczynkowe, sypialnie), pomieszczenia pomocnicze, piwnice oraz 
pomieszczenia ogólnego użytkowania (np. wózkarnie, suszarnie).

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej są to wszystkie obiekty budowlane nie klasyfikow-
ane jako budynki, tj.: drogi kołowe, drogi kolejowe, mosty, autostrady, drogi lotniskowe, 
zapory wodne, itp.

3. Struktura klasyfikacji

Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych jest klasyfikacją czteropoziomową. Obe-
jmuje ona:
*   2 sekcje 
*   6 działów 

*   46 klas
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Struktura symboli jest następująca:

  1          Sekcja
 |_|

  1 2       Dział
 |_|_|

  1 2 3     Grupa
 |_|_|_|

  1 2 3 4   Klasa
 |_|_|_|_|

Poziomy klasyfikacyjne odpowiadają układowi klasyfikacyjnemu przyjętemu w klasy-
fikacji CC.

4. Zasady klasyfikowania obiektów budowlanych

W Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych obiekty budowlane grupowane są w 
dwóch sekcjach: „Budynki” i „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej”. W ramach tych 
sekcji obiekty rozróżniane są zgodnie z projektem technicznym wynikającym ze specjal-
nej funkcji konstrukcji (np. budynki handlowe, konstrukcje drogowe, budowle wodne, 
kanalizacje).
Dla budynków, pierwszym kryterium klasyfikacyjnym jest charakter budynku - miesz-
kalny lub niemieszkalny. O zaliczeniu obiektu do obiektów inżynierii lądowej i wodnej 
decyduje przeznaczenie i związana z tym konstrukcja.

5. Wskazówki dotyczące klasyfikowania obiektów budowlanych

Za jednostkę klasyfikacyjną przyjmuje się zwykle pojedynczy obiekt budowlany (np. 
budynek, drogę, linie przesyłowe itp.). W niektórych przypadkach jednostkę klasyfika-
cyjną stanowi nieruchomość rozpatrywana jako kompleks obiektów budowlanych.

W przypadku kompleksowych obiektów budowlanych, składających się z kilku budyn-
ków, każdy budynek powinien być klasyfikowany jako samodzielna jednostka. Jeśli, na 
przykład, szkoła ogólnokształcąca składa się z budynku szkolnego i internatu, budynek 
szkolny powinien być klasyfikowany w 1263, a internat w pozycji 1130. Jednakże, w 
przypadku, gdy nie posiadamy szczegółowych informacji na temat klasyfikowanego 
kompleksu, całość klasyfikowana jest w pozycji 1263 zgodnie z główną funkcją jaką 
pełni szkoła w przykładowym kompleksie obiektów budowlanych.
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W przypadku obiektów budowlanych użytkowanych lub przeznaczonych do wielu 
celów (np. budynek mieszkalny będący jednocześnie hotelem i biurem) klasyfikuje się je 
w jednej pozycji, zgodnie z ich głównym użytkowaniem.
Główne użytkowanie powinno być określane następująco:

-   należy określić jaki procent całkowitej powierzchni użytkowej przeznaczony jest na 
różne cele, zgodnie z grupowaniami klasyfikacji - na najbardziej szczegółowym pozio-
mie.
-   następnie obiekt budowlany klasyfikowany jest zgodnie z metodą „góra - dół”2: 
najpierw określa się sekcję - 1 cyfra (budynek lub obiekt inżynierii lądowej i wodnej), 
następnie dział na poziomie 2 znaków (budynek mieszkalny, budynek niemieszkalny, 
infrastruktura transportu, itp.) najbardziej znaczący w ramach sekcji, następnie grupę 
(3 cyfry) najważniejszą w ramach działu, klasę (4 cyfry) mającą największy udział w 
powierzchni użytkowej w ramach grupy.
Zasadę tą ilustruje poniższy przykład teoretyczny:
Całkowita powierzchnia użytkowa budynku podzielona jest na:
 

Rodzaj użytkowania Procentowy udział całkowitej pow. użytk. Klasa PKOB
3 mieszkania 30% 1122
Biuro instytucji kredytowej 10% 1220
Sklepy i apteka 20% 1230
Biblioteka 30% 1262
Gabinet lekarski 10% 1264
 
W tym przypadku, budynek powinien być klasyfikowany w następujący sposób:
-   w sekcji 1 “Budynki”;
-   w 2-cyfrowym dziale 12 “Budynki niemieszkalne”, stanowiące główny udział procen-
towy (70%) w ramach sekcji 1;
-   w 3-cyfrowej grupie 126 “Ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki o charak-
terze edukacyjnym lub szpitale oraz budynki zakładów opieki medycznej”. stanowiące 
największy udział procentowy (40%) w ramach działu 12;
-   w 4-cyfrowej klasie 1262 “Muzea i biblioteki”, stanowiące największy udział procen-
towy (30%) w ramach grupy 126;
______________________
1 Klasyfikacja CC została opracowana na podstawie projektu klasyfikacji CPC (Cen-
tral Product Classification), opublikowanej przez Narody Zjednoczone w 1991 r. CPC 
wyróżnia w dziale 52 “Obiekty budowlane” dwie główne kategorie “Budynki” i “Obiek-
ty inżynierii lądowej i wodnej”, które w CC występują jako dwie grupy główne.
2 Kryterium zaklasyfikowania jest przewaga całkowitej powierzchni użytkowej.

II. PODZIAŁ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH NA SEKCJE I DZIAŁY
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Symbol PKOB Wyszczególnienie
Sekcja Dział  
1  BUDYNKI
 11 Budynki mieszkalne
 12 Budynki niemieszkalne
2  OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
 21 Infrastruktura transportu
 22 Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne
 23 Kompleksowe budowle na terenach przemysłowych
 24 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe
 

III. PODZIAŁ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH NA GRUPY
 

Symbol PKOB Wyszczególnienie
Sekcja Dział Grupa  
1   BUDYNKI
 11  BUDYNKI MIESZKALNE
  111 Budynki mieszkalne jednorodzinne
  112 Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe
 N Budynki zbiorowego zamieszkania
 12  BUDYNKI NIEMIESZKALNE
  121 Hotele i budynki zakwaterowania turystycznego
  122 Budynki biurowe
  123 Budynki handlowo-usługowe
  124 Budynki transportu i łączności
  125 Budynki przemysłowe i magazynowe

  126

Ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki o charakterze 
edukacyjnym, budynki szpitali i zakładów opieki medycznej 
oraz budynki kultury fizycznej

  127 Pozostałe budynki niemieszkalne
2   OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
 21  INFRASTRUKTURA TRANSPORTU
  211 Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe
  212 Drogi kolejowe
  213 Drogi lotniskowe
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  214
Mosty, wiadukty i estakady, tunele i przejścia nadziemne i pod-
ziemne

  215 Budowle wodne

 22  
RUROCIĄGI, LINIE TELEKOMUNIKACYJNE I ELEK-
TROENERGETYCZNE

  221
Rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie
elektroenergetyczne dalekiego zasięgu

  222 Rurociągi sieci rozdzielczej i linie kablowe rozdzielcze

 23  
KOMPLEKSOWE BUDOWLE NA TERENACH
PRZEMYSŁOWYCH

  230 Kompleksowe budowle na terenach przemysłowych

 24  
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ POZO-
STAŁE

  241 Budowle sportowe i rekreacyjne

  242
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nie 
sklasyfikowane

 

IV. SCHEMAT KLASYFIKACJI Z OBJAŚNIENIAMI
 

Symbol PKOB Wyszczególnienie
P o w i ą z . 
KOB

S e k-
cja Dział

Gru-
pa Klasa   

1    BUDYNKI  
 11   BUDYNKI MIESZKALNE  
  111  Budynki mieszkalne jednorodzinne  

   1110 Budynki mieszkalne jednorodzinne

115
116
117
118

    Klasa obejmuje:  

    

- Samodzielne budynki takie jak: pawilony,
 wille, domki wypoczynkowe, leśniczówki,
 domy mieszkalne w gospodarstwach
 rolnych, rezydencje wiejskie, domy
 letnie itp.  
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- Domy bliźniacze lub szeregowe, w których
 każde mieszkanie ma swoje własne wejście
 z poziomu gruntu.  

    Klasa nie obejmuje:  
    - Budynków gospodarstw rolnych (1271)  
    - Budynków o dwóch mieszkaniach (1121)  

    
- Budynków o trzech i więcej mieszkaniach
 (1122)  

  112  
Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszka-
niowe  

   1121 Budynki o dwóch mieszkaniach 111x
    Klasa obejmuje:  

    
- Budynki samodzielne, domy bliźniacze lub
 szeregowe o dwóch mieszkaniach.  

   1122 Budynki o trzech i więcej mieszkaniach

111x
112
113
114

    Klasa obejmuje:  

    

- Budynki mieszkalne pozostałe, takie jak:
 budynki mieszkalne, o trzech i więcej
 mieszkaniach.  

    Klasa nie obejmuje:  
    - Budynków zbiorowego zamieszkania (1130)  
    - Hoteli (1211)  

    

- Schronisk młodzieżowych, domków
 kempingowych, domów wypoczynkowych 
(1212)  

  113  Budynki zbiorowego zamieszkania  

   1130 Budynki zbiorowego zamieszkania

119
122
123
124
125
126
128
129
138
155x
157
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    Klasa obejmuje:  

    

- Budynki zbiorowego zamieszkania, w tym
 domy mieszkalne dla ludzi starszych,
 studentów, dzieci i innych grup
 społecznych, np. domy opieki społecznej,
 hotele robotnicze, internaty i bursy
 szkolne, domy studenckie, domy dziecka,
 domy dla bezdomnych itp.  

    - Budynki mieszkalne na terenie koszar;  

    
- Budynki rezydencji prezydenckich i
 biskupich  

    Klasa nie obejmuje:  

    

- Szpitali, klinik i budynków instytucji z
 opieką medyczną (lekarską lub
 pielęgniarską) (1264)  

   - Zabudowań koszarowych (1274)  
 12   BUDYNKI NIEMIESZKALNE  
  121  Hotele i budynki zakwaterowania turystycznego  

   1211 Budynki hoteli

121
165x
273

    Klasa obejmuje:  

    

- Hotele, motele, gospody, pensjonaty i
 podobne budynki oferujące
 zakwaterowanie, z restauracjami lub bez  

    - Samodzielne restauracje i bary  
    Klasa nie obejmuje:  

    
- Restauracji w budynkach mieszkalnych
 (1122)  

    

- Schronisk młodzieżowych, schronisk
 górskich, domków kempingowych, domów
 wypoczynkowych (1212)  

    - Restauracji w centrach handlowych (1230)  

   1212
Budynki zakwaterowania turystycznego, pozo-
stałe

165x
166
167
169x

    Klasa obejmuje:  
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- Schroniska młodzieżowe, schroniska
 górskie, domki kempingowe, domy
 wypoczynkowe oraz pozostałe budynki
 zakwaterowania turystycznego  

    Klasa nie obejmuje:  

    
- Hoteli i podobnych budynków oferujących
 zakwaterowanie (1211)  

    
- Wesołych miasteczek i parków
 wypoczynkowych (2412)  

  122  Budynki biurowe  

   1220 Budynki biurowe

171
172
173
174
175
176
177
179
278

    Klasa obejmuje:  

    

- Budynki wykorzystywane jako miejsce
 pracy dla działalności biura,
 sekretariatu lub innych o charakterze
 administracyjnym, np.: budynki banków,
 urzędów pocztowych, urzędów miejskich,
 gminnych, ministerstw, itp. lokali
 administracyjnych;  

    
- Budynki centrów konferencyjnych i
 kongresów, sądów i parlamentów  

    Klasa nie obejmuje:  

    
- Biur w budynkach przeznaczonych głównie
 do innych celów.  

  123  Budynki handlowo-usługowe  

   1230 Budynki handlowo-usługowe

266x, 269x
271, 272
274, 275
276, 277
279, 285
289x

    Klasa obejmuje:  
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- Centra handlowe, domy towarowe,
 samodzielne sklepy i butiki, hale
 używane do targów, aukcji i wystaw,
 targowiska pod dachem, stacje paliw,
 stacje obsługi itp.  

    Klasa nie obejmuje:  

    
- Sklepów w budynkach przeznaczonych
 głównie do innych celów  

  124  Budynki transportu i łączności  

   1241 Budynki łączności, dworców i terminali

146
261
262
263
264
265
266x
267
268
269x
326
665

    Klasa obejmuje:  

    

- Budynki lotnisk, budynki dworców
 kolejowych, dworców autobusowych i
 terminali portowych, budynki stacji
 kolejek górskich i wyciągów
 krzesełkowych;  

    

- Budynki stacji nadawczych radia i
 telewizji, budynki central
 telefonicznych, centra telekomunikacyjne
 itp.;  

    

- Hangary lotnicze, budynki nastawni
 kolejowych, „zajezdnie” dla lokomotyw i
 wagonów;  

    - Budki telefoniczne;  
    - Budynki latarni morskich;  
    - Budynki kontroli ruchu powietrznego  
    Klasa nie obejmuje:  
    - Budynków stacji obsługi (1230);  

    
- Zbiorników, silosów i budynków
 magazynowych (1252);  
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    - Dróg kolejowych (212);  
    - Dróg lotniskowych (2130);  

    
- Linii telekomunikacyjnych i masztów
 (2213, 2224);  

    - Terminali ropy i ropopochodnych (2303)  

   1242 Budynki garaży
266x
567

      
    Klasa obejmuje:  
    - Garaże i zadaszone parkingi;  
   - Budynki do przechowywania rowerów  
    Klasa nie obejmuje:  
    - Stacji obsługi (1230);  

    
- Parkingów w budynkach przeznaczonych
 głównie do innych celów  

  125  Budynki przemysłowe i magazynowe  

   1251 Budynki przemysłowe

211, 212
213, 214, 
215
216, 217
219
221, 223
227, 229x
281, 282,
283, 289x

    Klasa obejmuje:  

    

- Budynki przeznaczone na produkcję, np.
 fabryki, wytwórnie filmowe, warsztaty,
 rzeźnie, browary, montownie itp.  

    Klasa nie obejmuje:  

    

- Kompleksowych przemysłowych obiektów
 budowlanych (elektrowni, rafinerii,
 itp.), które nie posiadają formy budynku
 (230);  

    
- Zbiorników, silosów i budynków
 magazynowych (1252);  

    
- Niemieszkalnych budynków gospodarstw
 rolnych (1271)  
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   1252 Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe

231, 232,
233, 234,
235, 236,
237, 239,
241, 242,
243, 245,
249, 311,
321, 319x
321, 331,
332, 333,
334, 335,
336, 337,
339, 561,
562, 563x

    Klasa obejmuje:  
    - Zbiorniki na ciecze;  
    - Zbiorniki na gazy;  

    
- Silosy na zboże, cement i inne towary
 sypkie;  

    
- Chłodnie i budynki składowe
 specjalizowane;  

    - Powierzchnie magazynowe  
    Klasa nie obejmuje:  

    

- Budynków gospodarstw rolnych, w
 szczególności silosów i budynków
 magazynowych rolniczych przeznaczonych
 do przechowywania zbiorów (1271);  

    - Wież ciśnień (2222);  
    - Terminali ropy i ropopochodnych (2303)  

  126  

Ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki o 
charakterze edukacyjnym, budynki szpitali i za-
kładów opieki medycznej oraz budynki kultury 
fizycznej  

   Ogólnodostępne obiekty kulturalne

143
144
145
147x

    Klasa obejmuje:  

    
- Kina, sale koncertowe, opery, teatry
 itp.;  
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- Sale kongresowe, domy kultury i
 wielozadaniowe sale wykorzystywane
 głównie do celów rozrywkowych;  

    
- Kasyna, cyrki, teatry muzyczne, sale
 taneczne i dyskoteki, estrady itp.;  

    - Budynki schronisk dla zwierząt  
    Klasa nie obejmuje:  
    - Muzeów, galerii artystycznych (1262);  
    - Budynków kultury fizycznej (1265);  

    
- Parków rozrywkowych i wypoczynkowych
 (2412)  

   1262 Budynki muzeów i bibliotek

131x, 132x
133x, 134x,
135x,
136x,
137x, 139x
141
142
147x

    Klasa obejmuje:  

    
- Muzea, galerie sztuki, biblioteki i
 centra informacyjne;  

    - Budynki archiwów  

   1263 Budynki szkół i instytucji badawczych

131x
132x
133x
134x
135x
136x
137x
139x

    Klasa obejmuje:  

    

- Budynki szkolnictwa przedszkolnego,
 szkolnictwa podstawowego i
 ponadpodstawowego (np. przedszkola,
 szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły
 średnie, licea ogólnokształcące, licea
 techniczne, itp.), budynki szkół
 zawodowych lub kształcenia
 specjalistycznego;  
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- Budynki szkół wyższych i placówki
 badawcze; laboratoria badawcze;  

     niepełnosprawnych;  
    - Ośrodki kształcenia ustawicznego;  

    
- Stacje meteorologiczne i hydrologiczne,
 budynki obserwatoriów  

    Klasa nie obejmuje:  

    
- Internatów, które są odrębnymi budynkami
 oraz burs i domów studenckich (1130);  

    - Bibliotek (1262);  
    - Szpitali klinicznych (1264)  

   1264 Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej

151
152
153
l54
155x
156
158
159
258

    Klasa obejmuje:  

    

- Budynki instytucji świadczących usługi
 medyczne i chirurgiczne oraz
 pielęgnacyjne dla ludzi,  

    

- Sanatoria, szpitale długoterminowego
 lecznictwa, szpitale psychiatryczne,
 przychodnie, poradnie, żłobki, ośrodki
 pomocy społecznej dla matki i dziecka,  

    - Szpitale kliniczne,  
    - Szpitale więzienne i wojskowe,  

    

- Budynki przeznaczone do termoterapii,
 wodolecznictwa, rehabilitacji, stacje
 krwiodawstwa, laktaria, kliniki
 weterynaryjne, itp.,  

    

- Budynki instytucji ochrony zdrowia
 świadczące usługi zakwaterowania, z
 opieką lekarską i pielęgniarską dla
 ludzi starszych, niepełnosprawnych, itp.  

    Klasa nie obejmuje:  
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- Domów opieki społecznej (bez opieki
 medycznej) dla ludzi starszych lub
 niepełnosprawnych, itp. (1130)  

   1265 Budynki kultury fizycznej

161
162
163
164
169x

    Klasa obejmuje:  

    

- Budynki przeznaczone dla imprez
 sportowych w halach (boiska do
 koszykówki, korty tenisowe, kryte
 baseny, hale gimnastyczne, sztuczne
 lodowiska itp.) wyposażone w stanowiska,
 tarasy itp. przeznaczone dla widzów oraz
 w prysznice, szatnie itp. dla
 uczestników  

    
- Zadaszone trybuny do oglądania sportów
 na świeżym powietrzu  

    Klasa nie obejmuje:  

    
- Hal wielofunkcyjnych przeznaczonych
 głównie do celów rozrywkowych (1261)  

    

- Boisk sportowych przeznaczonych do
 sportów na świeżym powietrzu, np.
 odkrytych kortów tenisowych, odkrytych
 basenów itp. (2411)  

  127  Pozostałe budynki niemieszkalne  

   1271 Budynki gospodarstw rolnych 

251, 252
253, 254
255, 256
257, 259,
361, 365,
368

    Klasa obejmuje:  

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



313

    

- Budynki gospodarstw rolnych i budynki
 magazynowe dla działalności rolniczej
 np. obory, stajnie, budynki inwentarskie
 dla trzody chlewnej, owczarnie, stadniny
 koni, przemysłowe fermy drobiu, stodoły,
 pomieszczenia do przechowywania sprzętu,
 szopy rolnicze, spiżarnie, piwnice do
 przechowywania wina, kadzie na wino,
 szklarnie, silosy rolnicze, itp.  

    Klasa nie obejmuje:  

    
- Ogrodów zoologicznych i ogrodów
 botanicznych (2412)  

   1272
Budynki przeznaczone do sprawowania kultu re-
ligijnego i czynności religijnych

148
185
186

    Klasa obejmuje:  

    
- Kościoły, kaplice, cerkwie, meczety,
 synagogi, itp.  

    
- Cmentarze i obiekty z nimi związane,
 domy pogrzebowe, krematoria  

    Klasa nie obejmuje:  

    
- Budynków kultu religijnego
 wykorzystywanych jako muzea (1262),  

   1273

Obiekty budowlane wpisane do rejestru zabyt-
ków i objęte indywidualną ochroną konserwa-
torską oraz nieruchome, archeologiczne dobra 
kultury.  

    Klasa obejmuje  

    

- Wszelkie obiekty budowlane bez względu
 na stan zachowania, ale nie
 wykorzystywane do innych celów,  

    
- Nieruchome, archeologiczne dobra
 kultury.  

   1274
Pozostałe budynki niemieszkalne, gdzie indziej 
nie wymienione

178
181
182
183
184
189

    Klasa obejmuje:  
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- Zakłady karne i poprawcze, areszty
 śledcze, schroniska dla nieletnich,  

    - Zabudowania koszarowe;  

    

- Obiekty miejskie użyteczności
 publicznej, takie jak wiaty autobusowe,
 toalety publiczne, łaźnie itp.  

    Klasa nie obejmuje:  
    - Budek telefonicznych (1241)  
    - Szpitali więziennych i wojskowych (1264)  
    - Budowli wojskowych (2420)  

    
- Budynków mieszkalnych na terenie koszar
 (1130)  

2    
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I 
WODNEJ  

 21   INFRASTRUKTURA TRANSPORTU  

  211  
Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi po-
zostałe  

   2111 Autostrady i drogi ekspresowe

521
531x
581x

    Klasa obejmuje:  

    

- Autostrady i drogi ekspresowe
 międzymiastowe, w tym skrzyżowania i
 węzły wraz z:
 instalacjami do oświetlenia dróg i
 sygnalizacji, skarpami i nasypami,
 rowami, ścianami oporowymi, urządzeniami
 bezpieczeństwa ruchu, pasami jezdni
 przeznaczonymi do parkowania i barierami
 ochronnymi, przepustami pod drogami i
 urządzeniami odwadniającymi drogi  

    Klasa nie obejmuje:  

    
- Stacji obsługi umieszczonych wzdłuż
 autostrad (1230)  

    - Mostów, wiaduktów i estakad (2141)  
    - Tuneli i przejść podziemnych (2142)  
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   2112 Ulice i drogi pozostałe

521x
522
523
524
525
526
531x
532
533
534
535
743

    Klasa obejmuje:  

    

- Drogi na obszarach miejskich i
 zamiejskich, w tym:
 skrzyżowania, węzły komunikacyjne i
 parkingi, np.: drogi, ulice,
 aleje, ronda, drogi gruntowe, drogi
 boczne, drogi dojazdowe, drogi wiejskie
 i leśne, ścieżki dla pieszych, ścieżki
 rowerowe, ścieżki do jazdy konnej, drogi
 i strefy dla pieszych,
 wraz z:
 Instalacjami do oświetlenia dróg i
 sygnalizacji, nasypami, rowami, słupkami
 bezpieczeństwa, przepustami pod drogami
 i urządzeniami odwadniającymi drogi  

  212  Drogi kolejowe  

   2121 Drogi kolejowe dalekiego zasięgu

381x
511x
513x
514x
515x
519x
581x
731x
732x, 733x
734x
735x
739x

    Klasa obejmuje:  
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- Główne szlaki kolejowe, bocznice, tory
 rozrządowe, zwrotnice  

    

- Instalacje do oświetlenia dróg,
 sygnalizacji, bezpieczeństwa i postoju
 (tj.: perony i stacje nastawcze,
 konstrukcje elektryfikacyjne, nasypy,
 rowy, ściany oporowe)  

    Klasa nie obejmuje:  
    - Budynków dworców kolejowych (1241)  
    - Mostów kolejowych (2141)  
    - Tuneli kolejowych (2142)  

   2122 Drogi kolejowe na obszarach miejskich

381x, 511x,
512, 513x,
514x, 515x,
517, 519x
581x, 731x 
732x, 733x
734x, 735x 
739x, 741, 
742, 744, 
749x

    Klasa obejmuje:  

    

- Drogi kolejowe miejskie, metro, drogi
 kolejowe napowietrzne lub podwieszane,
 sieć miejską na wydzielonej trasie, tj.
 linie tramwajowe  

    

- Instalacje do oświetlenia dróg,

 (tj.: perony i stacje nastawcze,
 konstrukcje elektryfikacyjne, nasypy,
 rowy, ściany oporowe)  

  213  Drogi lotniskowe  
   2130 Drogi lotniskowe 527
    Klasa obejmuje:  

    
- Pasy startowe, w tym drogi startowe o
 nawierzchni sztucznej,  

    
- Pasy dróg kołowania, w tym drogi
 kołowania o nawierzchni sztucznej  
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- Nasypy, rowy odwadniające, instalacje
 sygnalizacji świetlnej, systemy
 oświetlenia nawigacyjnego oraz systemy
 awaryjnego zasilania  

    - Miejsca startu śmigłowców  
    - Place postoju samolotów  
    Klasa nie obejmuje:  
    - Budynków i urządzeń lotniskowych (1241)  

  214  
Mosty, wiadukty i estakady, tunele i przejścia 
nadziemne i podziemne  

   2141 Mosty wiadukty i estakady

382x
541
542
543
544
546
547
564

    Klasa obejmuje:  

    

- Mosty drogowe i kolejowe z wszelkiego
 rodzaju materiałów (metalowe, betonowe
 itp.), estakady, mosty ruchome,
 wiadukty, mosty na drogach wiejskich i
 leśnych, mosty dla pieszych, kładki,
 mostki, włączając konstrukcje dróg na
 tych obiektach
 wraz z:
 instalacjami oświetlenia, sygnalizacji,
 bezpieczeństwa i postoju  

   2142 Tunele i przejścia podziemne 545
    Klasa obejmuje:  

    

- Budowle podziemne przeznaczone do ruchu
 drogowego, i kolejowego i pieszego wraz
 z:
 instalacjami oświetlenia,
 sygnalizacji, bezpieczeństwa i postoju  

  215  Budowle wodne  
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   2151 Porty, przystanie i kanały żeglowne

381x
382x
613x
621
661
662
663
664
666
667
669
68x

    Klasa obejmuje:  

    

- Budowle portowe - morskie, rzeczne i na
 jeziorach (nabrzeża, doki, baseny
 portowe, falochrony, mola, tamy (groble)
 portowe, pomosty itp.)  

    - Kanały żeglowne  

    

- Budowle rzeczne i na jeziorach (śluzy,
 mosty i tunele kanałowe), nabrzeża,
 uregulowane brzegi rzek i dróg wodnych  

    - Porty wojskowe  
    - Stocznie  
    Klasa nie obejmuje:  

    
- Zapór i podobnych budowli zbiorników
 retencyjnych (2152)  

    
- Portowych terminali ropopochodnych
 (2303)  

    - Przystani jachtowych (2412)  
    - Budynków latarni morskich (1241)  

   2152 Zapory wodne

581x, 611,
612, 613x
614, 615
619x, 651,
652, 653,
654, 655,
656, 657, 
658
659, 814,
815, 816,
817, 819x 
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    Klasa obejmuje:  

    

- Zapory wodne i podobne budowle do
 zatrzymywania wody dla wszelkich celów:
 produkcji energii w elektrowniach 
 wodnych, irygacji, regulacji spławności,
 ochrony przeciwpowodziowej  

    
- Groble, tamy, jazy, stopnie wodne i
 budowle zabezpieczające brzegi  

    Klasa nie obejmuje:  
    - Elektrowni wodnych (2302)  
    - Śluz (2151)  

   2153
Budowle inżynierskie służące do nawadniania i 
kultywacji ziemi

68x
811
812
813
819x

    Klasa obejmuje:  

    

- Kanały irygacyjne i inne budowle
 związane z dostarczaniem wody dla celów
 kultywacji ziemi  

    - Akwedukty  

    
- Budowle służące drenażowi i otwarte rowy
 drenażowe  

    Klasa nie obejmuje:  
    - Zapór wodnych (2152)  
    - Wodociągów (2212, 2222)  

 22   
RUROCIĄGI, LINIE TELEKOMUNIKA-
CYJNE I ELEKTROENERGETYCZNE  

  221
Rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie 
elektroenergetyczne dalekiego zasięgu  

   2211
Rurociągi dalekiego zasięgu do transportu ropy 
naftowej i gazu

551
552
556
558
559x
565x
566x

    Klasa obejmuje:  
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- Rurociągi dalekiego zasięgu naziemne,
 podziemne lub podwodne do transportu
 produktów naftowych i gazu  

    

- Rurociągi dalekiego zasięgu naziemne,
 podziemne lub podwodne do transportu
 produktów chemicznych i innych produktów  

    - Stacje pomp  
    Klasa nie obejmuje:  
    - Wodociągów (2212, 2222)  

    
- Sieci gazowych rozdzielczych na terenach
 miejskich (2221)  

    - Terminali ropy i ropopochodnych (2303)  

   2212
Rurociągi dalekiego zasięgu do transportu wody 
i ścieków

323
554
559x
565x
566x

    Klasa obejmuje:  

    

- Rurociągi dalekiego zasięgu naziemne,
 podziemne i podwodne do transportu wody
 i ścieków,  

   - Stacje pomp,  
    - Stacje filtrów lub ujęć wody  
    Klasa nie obejmuje:  
    - Kanałów irygacyjnych i akweduktów (2153)  

    
- Rurociągów sieci rozdzielczych wody
 (2222)  

   2213 Linie telekomunikacyjne dalekiego zasięgu

559x, 563x
565x, 566x,
582x
583x, 761,
764x, 769x,
771, 774x,
779x

    Klasa obejmuje:  
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- Linie telekomunikacyjne dalekiego
 zasięgu (nadziemne, podziemne lub
 podwodne), systemy przekaźnikowe, sieci
 radiowe, telewizyjne lub kablowe, stacje
 przekaźnikowe, radary, maszty
 telekomunikacyjne i infrastrukturę
 radiokomunikacyjną  

    Klasa nie obejmuje:  

    
- Linii elektroenergetycznych dalekiego
 zasięgu (2214)  

    
- Sieci telekomunikacji na terenach
 miejskich (2224)  

   2214 Linie elektroenergetyczne dalekiego zasięgu

559x
563x
565x
566x
711
719x
721
724x
729x

    Klasa obejmuje:  

    

- Linie elektroenergetyczne dalekiego
 zasięgu wysokiego lub średniego
 napięcia, nadziemne lub podziemne  

    - Stacje transformatorowe i rozdzielcze  
    Klasa nie obejmuje:  

    
- Instalacji oświetleniowych dróg i ulic
 (2111, 2112)  

    
 rozdzielczych łącznie z urządzeniami
 pomocniczymi (2224)  

  222  
Rurociągi sieci rozdzielczej i linie kablowe roz-
dzielcze  

   2221 Rurociągi sieci rozdzielczej gazu

553x
559x
563x
565x
566x

    Klasa obejmuje:  
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- Rurociągi sieci rozdzielczej gazu
 naziemne i podziemne  

   2222 Rurociągi sieci wodociągowej rozdzielczej

284, 322
553x, 555
559x
563x, 565x,
566x, 631,
632, 633,
634, 635,
636, 637, 
639

    Klasa obejmuje:  
    - Rurociągi sieci rozdzielczej wody  

    
- Rurociągi sieci rozdzielczej gorącej
 wody, pary i sprężonego powietrza  

    
- Studnie, fontanny, hydranty, wieże
 ciśnień  

    Klasa nie obejmuje:  
    - Kanałów irygacyjnych (2153)  
    - Oczyszczalni wód i ścieków (2223)  

   2223 Rurociągi sieci kanalizacyjnej rozdzielczej

557
559x, 565x,
566x, 569,
641, 642,
643, 644,
645, 646,
647, 649

    Klasa obejmuje:  

    
- Rurociągi sieci kanalizacyjnej
 rozdzielczej i kolektory  

    - Oczyszczalnie wód i ścieków  
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   2224
Linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne 
rozdzielcze

559x, 563x
565x, 566x,
582x
583x, 712,
713, 719x,
722, 723x
724x, 729x,
743, 749x,
762, 763
764x, 765,
769x, 772
773, 774x
775, 779x

    Klasa obejmuje:  

    

- Linie elektroenergetyczne i
 telekomunikacyjne rozdzielcze (nadziemne
 lub podziemne) i instalacje pomocnicze
 (stacje i podstacje transformatorowe,
 słupy telegraficzne, itp.)  

    
- Lokalne sieci telewizji kablowej i
 związane z nią anteny zbiorcze  

 23   
KOMPLEKSOWE BUDOWLE NA TERE-
NACH PRZEMYSŁOWYCH  

  230  
Kompleksowe budowle na terenach przemysło-
wych  

    

Grupa ta zawiera kompleksowe obiekty budow-
lane przemysłowe (elektrownie, rafinerie itp.), 
które nie mają formy budynku  
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   2301 Budowle dla górnictwa i kopalnictwa

315x, 319x,
324, 325,
329, 381x
389x, 411,
412, 413, 
414, 415,
419, 421,
422, 423,
424, 425,
426, 429, 
48,
516x 563x
565x, 566x,
623x
624x, 625x
723x, 754x
755x, 759x

    Klasa obejmuje:  

    

- Budowle dla górnictwa i kopalnictwa,
 eksploatacji złóż węglowodorów,
 eksploatacji kamieniołomów, żwirowni,
 itp. (np. stacje załadowcze i
 wyładowcze, wyciągi szybowe, itp.)  

    

- Budowle wytwórni gipsu, cementowni,
 cegielni, wytwórni materiałów
 budowlanych ceramicznych, itp.  

    Klasa nie obejmuje:  
    - Budynków biurowych (1220)  

    
- Budynków produkcyjnych (np. fabryk,
 warsztatów) zadaszonych (1251)  

   2302 Elektrownie

389x
516x
563x
565x, 566x
616
623x
624x
625x
754x
755x
759x

    Klasa obejmuje:  
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- Elektrownie wodne lub cieplne
 wytwarzające energię elektryczną (np.
 elektrownie opalane węglem, elektrownie
 atomowe) i elektrownie napędzane wiatrem  

    
- Budowle zakładów do przetwarzania
 paliwa nuklearnego  

    - Spalarnie odpadów
 
 

    Klasa nie obejmuje:  
    - Zapór wodnych (2152)  

    

- Linii elektroenergetycznych, w tym
 stacji transformatorowych i
 rozdzielczych (2214)  

    
- Linii elektroenergetycznych
 rozdzielczych (2224)  

   2303 Zakłady chemiczne

315x
319x
389x
516x
563x
565x, 566x
623x
624x
625x
754x
755x
759x

    Klasa obejmuje:  

    

- Budowle będące częścią zakładów
 chemicznych, petrochemii lub rafinerii
 naftowych  

    - Urządzenia końcowe dla węglowodorów  
    - Koksownie, gazownie  
    Klasa nie obejmuje:  
    - Stacji obsługi (1230)
    - Budynków przemysłowych (1251)  

    
- Zbiorników, silosów i budynków
 magazynowych (1252)
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   2304
Zakłady przemysłu ciężkiego, gdzie indziej nie 
sklasyfikowane

315x
319x
389x
516x
563x
565x, 566x
623x
624x
625x
754x
755x
759x

    Klasa obejmuje:  

    

- Budowle będące częścią terenów zakładów
 przemysłu ciężkiego, takie jak wielkie
 piece, walcownie, odlewnie itp.  

    Klasa nie obejmuje:  
    - Budynków przemysłowych (1251)  

    
- Budowli dla górnictwa lub kopalnictwa
 (2301)  

 24   
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I 
WODNEJ POZOSTAŁE  

  241  Budowle sportowe i rekreacyjne  

   2411 Boiska i budowle sportowe

571
572
573
577

    Klasa obejmuje:  

    

- Zagospodarowane tereny sportowe
 przeznaczone do uprawiania sportów na
 świeżym powietrzu, np. piłka nożna,
 baseball, rugby, sporty wodne,
 lekkoatletyka, wyścigi samochodowe,
 rowerowe lub konne.  

    Klasa nie obejmuje:  

    

- Zadaszonych trybun z miejscami do
 siedzenia przeznaczonych do oglądania
 sportów na świeżym powietrzu (1265)  

    - Hal sportowych (1265)  

    
- Placów gier i zabaw, wesołych miasteczek
 lub parków wypoczynkowych (2412)  
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    - Pól golfowych (2412)  
    - Urządzeń przystani jachtowych (2412)  

   2412 Budowle sportowe i rekreacyjne pozostałe

574
575
576
579
751
752
756
831

    Klasa obejmuje:  

    

- Wesołe miasteczka lub parki wypoczynkowe
 oraz inne obiekty na wolnym powietrzu
 np.: trasy i szlaki narciarskie, wciągi
 orczykowe, krzesełkowe i kabinowe -
 zainstalowane na stałe;  

    

- Skocznie, tory saneczkowe, bobslejowe,
 pola golfowe, lotniska sportowe, ośrodki
 jazdy konnej, przystanie jachtowe oraz
 wyposażenie plaż i bazy sportów wodnych;  

    
- Ogrody i parki publiczne, skwery, ogrody
 botaniczne i zoologiczne;  

    - Schroniska dla zwierząt  
    Klasa nie obejmuje:  
    - Schronisk górskich (1212)  

    
- Stacji kolejek linowych i wyciągów
 krzesełkowych (1241)  

    
- Budynków ogólnodostępnych obiektów
 kulturalnych (1261)  

    - Hal sportowych (1265)  

    
- Budynków ogrodów zoologicznych i
 botanicznych (1261)  

    - Budynków schronisk dla zwierząt (1261)  

  242  
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, 
gdzie indziej nie sklasyfikowane  

   2420
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, 
gdzie indziej nie sklasyfikowane

389x,
68x

    Klasa obejmuje:  

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



328

    

- Obiekty inżynierii wojskowej, np. forty,
 blokhauzy, bunkry, strzelnice
 (poligony); wojskowe centra
 doświadczalne itp.  

    

- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej,
 gdzie indziej nie sklasyfikowane,
 łącznie z terenami wyrzutni
 satelitarnych  

    
- Porzucone obiekty byłych terenów
 przemysłowych lub miejskich  

    
- Wysypiska śmieci i miejsca składowania
 odpadów  

    Klasa nie obejmuje:  
    - Wojskowych portów lotniczych (1241)  
    - Zabudowań koszarowych (1274)  
    - Portów wojskowych (2151)  

V. KLUCZ POWIĄZAŃ KOB - PKOB
 

KOB PKOB KOB PKOB KOB PKOB
111 1121+1122 156 1264 213 1251
112 1122 157 1130 214 1251
113 1122 158 1264 215 1251
114 1122 159 1264 216 1251
115 1110   217 1251
116 1110 161 1265 219 1251
117 1110 162 1265   
118 1110 163 1265 221 1251
119 1130 164 1265 223 1251
  165 1211+1212 227 1251
121 1211 166 1212 229 1251
122 1130 167 1212   
123 1130 169 1212+1265 231 1252
124 1130   232 1252
125 1130 171 1220 233 1252
126 1130 172 1220 234 1252
128 1130 173 1220 235 1252
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129 1130 174 1220 236 1252
  175 1220 237 1252
131 1262+1263 176 1220 239 1252
132 1262+1263 177 1220   
133 1262+1263 178 1274 241 1252
134 1262+1263 179 1220 242 1252
135 1262+1263   243 1252
136 1262+1263 181 1274 245 1252
137 1262+1263 182 1274 249 1252
138 1130 183 1274   
139 1262+1263 184 1274 251 1271
  185 1272 252 1271
141 1262 186 1272 253 1271
142 1262 189 1274 254 1271
143 1261   255 1271
144 1261 191 * 256 1271
145 1261 192 * 257 1271
146 1241 193 * 258 1264
147 1261+1262 194 * 259 1271
148 1272 195 *   
  196 * 261 1241
151 1264 197 * 262 1241
152 1264 199 * 263 1241
153 1264   264 1241
154 1264 211 1251 265 1241
155 1130+1264 212 1251 266 1230+1241+1242
 
________________
* PKOB nie wyróżnia obiektów budowlanych tymczasowych.
 

KOB PKOB KOB PKOB KOB PKOB
267 1241 329 2301 412 2301
268 1241   413 2301
269 1230+1241 331 1252 414 2301
  332 1252 415 2301
271 1230 333 1252 419 2301
272 1230 334 1252 421 2301
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273 1211 335 1252 422 2301
274 1230 336 1252 423 2301
275 1230 337 1252 424 2301
276 1230 339 1252 425 2301
277 1230   426 2301
278 1220 341 ** 429 2301
279 1230 343 ** 48 2301
  346 ** 511 2121+2122
281 1251 347 ** 512 2122
282 1251 348 ** 513 2121+2122
283 1251 349 ** 514 2121+2122
284 2222   515 2121+2122
285 1230 351 ** 516 230
289 1230+1251 352 ** 517 2122
  353 ** 519 2121+2122
291 * 358 **   
292 * 359 ** 521 2111+2112
293 *   522 2112
294 * 361 1271 523 2112
295 * 365 1271 524 2112
296 * 368 1271 525 2112
297 * 369 *** 526 2112
299 *   527 2130
  2121+2122+2151 +2301   
311 1252   531 2111+2112
312 1252 382 2141+2151 532 2112
315 2301+2303+2304 383 ** 533 2112
319 1252+2301+2303+2304 389 230+242 534 2112
321 1252 391 * 535 2112
322 2222 392 * 541 2141
323 2212 393 * 542 2141
324 2301 394 * 543 2141
325 2301 399 * 544 2141
326 1241   545 2142
  411 2301 546 2141
 
__________________
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*     PKOB nie wyróżnia obiektów budowlanych tymczasowych.
**    oznacza, że zawartość danego podzbioru KOB nie jest odrębnie klasyfikowana wg 
PKOB.
***   PKOB nie wyróżnia budowli produkcyjnych leśnictwa.
 

KOB PKOB KOB PKOB KOB PKOB
547 2141 599 * 662 2151
    663 2151
551 2211 611 2152 664 2151
552 2211 612 2152 665 1241
553 2221+2222 613 2151+2152 666 2151
554 2212 614 2152 667 2151
555 2222 615 2152 669 2151
556 2211 616 2302 68 2151+2153+2420
557 2223 619 2152 691 *
558 2211   692 *
559 22 621 2151 693 *
  623 230 694 *
561 1252 624 230 696 *
562 1252 625 230 699 *

563
230+1252+2213+2214+2221+2222+222
4     

  631 2222 711 2214
564 2141 632 2222 712 2224
565 22+230 633 2222 713 2224
566 22+230 634 2222 719 2214+2224
567 1242 635 2222   
569 2223 636 2222 721 2214
  637 2222 722 2224
571 2411 639 2222 723 2224+2301
572 2411   724 2214+2224
573 2411 641 2223 729 2214+2224
574 2412 642 2223   
575 2412 643 2223 731 2121+2122
576 2412 644 2223 732 2121+2122
577 2411 645 2223 733 2121+2122
579 2412 646 2223 734 2121+2122
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  647 735 2121+2122
581 2111+2121+2122+2152 649 2223 739 2121+2122
582 2213+2224 651 2152 741 2122
583 2213+2224 652 2152 742 2122
584 ** 653 2152 743 2112+2224
589 ** 654 2152 744 2122
  655 2152 749 2122+2224
591 * 656 2152   
592 * 657 2152 751 2412
593 * 658 2152 752 2412
594 * 659 2152 753 2412
595 *   754 230
596 * 661 2151   
 
_________________
*    PKOB nie wyróżnia obiektów budowlanych tymczasowych.
**   oznacza, że zawartość danego podzbioru KOB nie jest odrębnie klasyfikowana wg 
PKOB. 

KOB PKOB
755 230
756 2412
759 230
  
761 2213
762 2224
763 2224
764 2213+2224
765 2224
769 2213+2224
  
771 2213
772 2224
773 2224
774 2213+2224
775 2224
779 2213+2224
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791 *
793 *
796 *
797 *
798 *
799 *
  
811 2153
812 2153
813 2153
814 2152
815 2152
816 2152
817 2152
819 2152+2153
  
821 ****
822 ****
829 ****
  
831 2412
832 **
833 **
834 **
839 **
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Od wydawnictwa.

 Wydawnictwo Prawo i Budownictwo proponuje nową serię wydawniczą 
w zakresie budownictwa ze szczególnym uwzględnieniem podstaw wykonywania 
opracowań projektowych, eksperckich oraz kontroli, utrzymania i remontów 
budynków.
 Przeznaczona dla studentów budownictwa i architektury, inżynierów 
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, procedur 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 konstrukcji, budownictwa miejskiego, technologii 
robót budowlanych, robót ziemnych, betonowych, montażowych, specjalnych 
technologii w budownictwie, technologie bez wykopowe.

Seria niebieska „Ekspertyzy i diagnostyka budynków” to wydawnictwo dotyczące 
utrzymania budynków, kontroli okresowych ekspertyz technicznych, budowlanych 
oceny stanu technicznego ,diagnostyki budynków, uszkodzeń, awarii.

Seria czarna „Budynki na terenach górniczych” dotyczy zagadnień 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 Katowicach Katedra Technologii Budownictwa ,opracowane również 
jako skrypty ,podręczniki akademickie, prezentacje multimedialne dla przedmiotów 
Budownictwo Miejskie, Technologia Robót Budowlanych i Projektowanie budynków 
na terenach Górniczych.
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Bliższe informacje na stronach internetowych:

www.wykladowca.biurokonstruktor.com.pl,

www.rzeczoznawca-michalik.pl

WYDAWNICTWO PRAWO I BUDOWNICTWO PROPONUJE KSIĄŻKI 
TEGO SAMEGO AUTORA:

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

2..Michalik K. ,”Roboty ziemne w budownictwie.”
Wydawnictwo Prawo i Budownictwo, Chrzanów 2014.

3..Gąsiorowski .,Michalik K. ,”Projektowanie budynków sztywnych na terenach 
górniczych .”-Wydawnictwo Prawo i Budownictwo, Chrzanów 2014.

4.Michalik K. ,”Procesy inwestycyjne i procedury administracyjne w budownictwie.”
Wydawnictwo Prawo i Budownictwo, Chrzanów 2014.

W przygotowaniu:

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

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

• Michalik K. ,Gąsiorowski T.” Odszkodowania za uszkodzenia budynków 
na terenach górniczych.”tom 3.

• Michalik K., ”Remonty i naprawy budynków .”
• Michalik K.,- ”Budownictwo miejskie .”
• Michalik K.-„Technologia robót budowlanych-roboty montażowe i rozbiórkowe”
• Michalik K.,Gąsiorowski T.-„Nowoczesne technologie w budownictwie miejskim”
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