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Wstęp

Książka przeznaczona jest dla biegłych sądowych, kandydatów na biegłych 
z zakresu budownictwa wykonujących opinie sądowe na zlecenie sądów , 
inżynierów budownictwa , architektów , projektantów, kandydatów na rzec-
zoznawców budowlanych, rzeczoznawców budowlanych , dla studentów 
kierunków budownictwa, architektura, inżynierii lądowej ,ekspertów , osób 
pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie ,osób wykonują-
cych doraźne i okresowe przeglądy techniczne budynków ,opinie i ekspertyzy 
techniczne , projektantów ,kierowników budowy, robót , inspektorów nadzoru 
inwestorskiego, zarządców nieruchomości  i właścicieli  nieruchomości, in-
westorów   oraz  instytucji prowadzących inwestycje budowlane i związanych z 
utrzymaniem obiektów budowlanych.

Przeznaczona jest dla praktyków w zakresie opiniowania różnych problemów 
z zakresu budownictwa  i utrzymania budynków, problemów prawnych, tech-
nicznych. 

Autor pragnie przekazać się podstawowe praktyczne aspekty w zakresie 
podstaw prawnych opiniowana, praktycznych problemów wykonywania opinii 
na zlecenie sądów  w zakresie różnych obszarów postępowań sądowych  w 
zakresie kontroli stanu technicznego budynków oceny  opracowań eksperckich 
dla różnych faz realizacji budynku od przygotowania inwestycji, projektowan-
ia. realizacji, oddawania do użytkowania ,utrzymania obiektów , przebudowy i 
modernizacji , rozbiórki  i likwidacji .

Opracowanie jest efektem wieloletnich doświadczeń w zakresie szkoleń, 
wykładów akademickich , wykładów monograficznych i publikacji oraz dz-
iałalności autora jako rzeczoznawcy budowlanego, biegłego sądowego z zakresu 
budownictwa, wykładowcy akademickiego na kierunku budownictwo na Wyd-
ziale Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych Wyższej Szkoły Tech-
nicznej w Katowicach. 
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Dodatkowe informacje zamieszczone są na stronie indywidualnej wykładow-
cy i rzeczoznawcy:

www.wykladowca.biurokonstruktor.com.pl
                                               

www.rzeczoznawca-michalik.pl
                                            
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, rzec-
zoznawca budowlany, biegły sądowy z zakresu budownictwa uczestniczył w 
realizacji całego cyklu inwestycyjnego różnych inwestycji na różnych stanow-
iskach 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, wielorodz-
inne ,obiekty budowlane  ,inżynieryjne, infrastruktury technicznej na każdym 
etapie przygotowania inwestycji, projektowania ,budowy, użytkowania, utr-
zymania 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 formułowan-
ie uniwersalnych zasad obowiązujących w inwestycjach ,niezależnie od stanu 
prawnego, przepisów techniczno -budowlanych, czy też zmiennych procedur 
administracyjnych. 
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W czasie wieloletniej  praktyki zawodowej jako rzeczoznawca budowlany, 
biegły sądowy z zakresu budownictwa, rzeczoznawca Państwowej Inspekc-
ji Handlowej autor wykonał  kilkaset ekspertyz ,opinii budowlanych, opinii 
sądowych, analiz. raportów  w zakresie stanu technicznego obiektów budow-
lanych i inżynieryjnych oraz jest autorem  wielu książek, artykułów z budown-
ictwa jak procesy inwestycyjne i procedury administracyjne w budownictwie, 
kontrole okresowe budynków, technologia robót budowlanych, roboty ziemne, 
zabezpieczenia budynków na terenach górniczych.Jest specjalistą w zakresie 
diagnostyki budynków. 

Swoje doświadczenie zawodowe przekazuje jako wykładowca na kierunku 
budownictwo Katedra Budownictwa Wydział Architektury, Budownictwa i 
Sztuk Stosowanych Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach. Wykłady i  za-
jęcia projektowe prowadzi w zakresie przedmiotów Technologia Robót Budow-
lanych, Budownictwo na Terenach Górniczych, Budownictwo Miejskie. Jest 
promotorem wielu prac inżynierskich.

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

Jest również efektem wieloletnich doświadczeń w zakresie szkoleń, 
wykładów akademickich , wykładów monograficznych i publikacji oraz dz-
iałalności autora jako rzeczoznawcy budowlanego, biegłego sądowego z zakresu 
budownictwa, rzeczoznawcy w zakresie jakości i usług budowlanych Państ-
wowej Inspekcji Handlowej z zakresu budownictwa, wykładowcy akademick-
iego  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. 
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1. Wprowadzenie - podstawy teoretyczne wykonywania 
opinii sądowych.

    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 specjalisty-
cznej 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 pole-
gającymi 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 inwesty-
cjami 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. 

Korzystanie przez inwestorów z biur doradczych, specjalistów, ekspertów i 
rzeczoznawców  powoduję całkowite wyeliminowanie lub  ograniczenie błędów 
na etapie planowania, realizacji i użytkowania  obiektów budowlanych.Jednak 
w określonych sytuacjach na etapie postępowań sądowych konieczne jest wyko-
nywanie przez biegłych z zakresu budownictwa opinii sądowych,a przez rzec-
zoznawców budowlanych opinii przed sądowych, czyli korzystanie z specjalisty-
cznej wiedzy ekspertów.[5]
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Jednak według Augustyna Blocha ekspert to ktoś, kto ma coraz 
większą wiedzę w coraz mniejszym zakresie, aż wreszcie wie abso-

lutnie 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 ek-
spertów.

 
    Na poszczególnych etapach inwestycji oraz podczas sporów sądowych  

konieczne jest wykonywanie przez specjalistów  opinii technicznych ,eksper-
tyz budowlanych,orzeczeń i opinii sądowych z zakresu budownictwa oraz 
przeprowadzania diagnostyki obiektów budowlanych. Polskie prawo nad 
wyraz skomplikowane powoduje ,że w praktyce zawodowej rynek ekpsertów 
jest zróżnicowany.Na róznych etapach inwestycji konieczne jest powolywanie 
ekspertów opiniujących różne procesy i elementy budowlane .Można wyróżnić 
z pośród wielu specjalistów osoby posiadające specjalne uprawnienia  jak rzec-
zoznawcy 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 ma listę rzeczoznawców Państwowej Ins-
pekcji Handlowej, rzeczoznawcy Polskiego Związku Inżynierów i Techników 
Budownictwa i innych stowarzyszeń branżowych,rzeczoznawcy Stowarzyszenia 
Kosztorysantów Polskich, inżynierowie budownictwa z uprawnieniami budow-
lanymi w  odpowiedni zakresie i odpowiedniej specjalości lub stwierdzeniem 
przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej 
w budownictwie, biegli sądowi z zakresu budownictwa,biegli skarbowi,rzec-
zoznawcy z list ministrów  i inni.[5].  

W przypadkach gdy jest to konieczne eksperci z zakresu budownictwa 
wykonują stosowne opinie, ekspertyzy, diagnostykę, badania zgodnie z posi-
adanymi uprawnieniami polegających między innymi na zbadaniu i rozwiązaniu  
jakiegoś zagadnienia wymagającego specjalnych wiadomości od prawa budowla-
nego,teorii konstrukcji  po laboratoryjne badania materiałów budowlanych. 

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 
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od doświadczenia, przede wszystkim rozum; przeciwieństwo empiryzmu met-
odologicznego 

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 odnoszą-
cych się do wszelkich form świadomego i celowego działania rozpatrywanego 
ze względu na sprawność; konstruowanie i uzasadnianie dyrektyw praktyc-
znych, 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 budownic-
twa istotną rolę odgrywają nastepujące elementy:

Wiedza czyli kompleksowa znajomość problematyki budownictwa, kon-
strukcji, technologii, materiałów, metod obliczeniowych, zagadnień praw-
no-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 ”.Klasy-
czną 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 doświad-
czony człowiek U jest gotów sformułować na podstawie informacji I (K) roz-
patrywanej w kontekście (K) problemu Q”. Stefanowicz B.: Informacja, Szkoła 
Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2004, s. 123 

Doświadczenie to praktyczna znajomość zagadnień przygotowa-
nia inwestycji,projektowania,realizacji,remontów,napraw,nowocze-
snych ntechnologii naprawczych i metodologii badań diagnostyc-
znych 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 doś-
wiadczenie 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 zys-
kać reputację specjalisty, eksperta, rzeczoznawcy, biegłego, analityka .

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

Obiektywizm polega na nie przyjmowanie nie sprawdzon-
ych sugestii,dogłębna analiza wszystkich czynników diagnostyki 
,samokontrola ,sprawdzanie kilkoma metodami wyników analiz.

Obiektywizm to stanowisko filozoficzne głoszące, że przedmiot poznania 
istnieje poza podmiotem poznającym i niezależnie od niego. Bezstronność to 
postawa badawcza wolna od przesądów i uprzedzeń.
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. 
Ekspert  z dziedziny budownictwa winien  stosować w prowadzonych przez 

siebie badaniach odpowiednie metody naukowe, charakteryzuje się takimi ce-
chami, jak wnikliwość w rozróżnianiu rzeczy na pozór jednakowych, zdolność 
kojarzenia rzeczy na pozór ze sobą nie związanych oraz krytycyzmem w roz-
poznawaniu 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 zjaw-
iska 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 uniw-
ersalne rozwiązania mające zastosowanie w innych przypadkach.

Krytycyzm to analityczne podejście do wszystkich materiałów i 
badań,potwierdzanie innymi dokumentami i badaniami,pogłebiona 
analiza elementów w zakresie bezpieczeństwa obiektów budow-
lamnych jak również przy interpretowaniu zjawisk i uszkodzeń.

Krytycyzm to w działaniach inżynierskich, eksperckich jedna z istotnie-
jszych 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.

Decyzyjność to jednoznaczne okreslenie zakresu badań,ocen,w-
niosków 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 pod-
stawowe składowe to kryteria wyboru i alternatywy.

Decyzyjność oznacza grupę logicznie powiązanych ze sobą operacji 
myślowych lub obliczeniowych, prowadzących do rozwiązania problemu decyz-
yjnego 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
3. zbudowanie modelu decyzyjnego
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4. wyznaczenie decyzji dopuszczalnych i decyzji wystarczających lub decyzji 
optymalnych

5. podjęcie ostatecznej decyzji

Etyka zawodowa przestrzeganie Kodeksu Etyki Zawodowej ust-
alonej 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 znacze-
niu orzeczenia wydanego przez rzeczoznawcę w okre ślonej sprawie,jednak jest 
to prawnie wadliwe. W nomenklaturze polskiej powinno się posługiwać nas-
tepującą 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 
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uprawnienia budowlane  pozwalają na ocenę stanu technicznego,wydawania 
opinii technicznych czy wykonywania ekspertzy techniczno-budowlanych nie 
zaś “orzeczeń” które są domenę organów,instytucji  orzekających  w zakresie 
sądu , medycyny czy też certyfikowanych jednostek badawczych jak Instytut 
Techniki Budowlanej.Przykladowo orzeczenie sądu  jest  to władcze rozstrzyg-
nięcie sądu dotyczące istoty sprawy sądowej lub innych kwestii związanych z jej 
rozpoznaniem.

 
Częstym przypadkiem jakim zajmuje się biegły sądowy są awarie,uszkodze-

nia i katastrofy budowlane.

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

Uszkodzenie następuje wtedy, gdy wartości parametrów danego obiektu ek-
sploatacji 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 zdefin-
iować 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
• błędy konserwacji
• błędy remontu
• błędy montażu
• błędy technologiczne
• przekroczenie czasu pracy obiektu
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Remont – to przywrócenie wartości użytkowej, funkcjonalności, sprawn-
ości 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 uszko-
dzenia obiektu poprzez stosowanie systemu remontów planowo-zapobiegaw-
czych. Prace remontowe realizowane są w cyklu remontowym.Zakres działań 
o charakterze remontowym powoduje w przypadku postępowań ugodowy-
ch,sądowych występowanie obszarów koniecznych do oceny przez rzeczoznaw-
cę budowlanego czy też biegłego sądowego. 

Rodzaje remontów planowych to:

• przegląd – między remontowe sprawdzanie stanu technicznego, połąc-
zone z regulacją, usuwaniem drobnych usterek

• remont bieżący
• remont średni
• remont kapitalny

Remont budowlany jest to wykonywanie w istniejącym obiekcie budow-
lanym, robót polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego zgodnie  z art. 
3 pkt 8 Prawa budowlanego. Taka definicja odróżnia remont od robót pole-
gających 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 prowadze-
niu 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 budowlanych i wyposażenia budynków.

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

-kapitalne – polegające na wymianie i naprawie wszystkich zużytych, zniszc-
zonych lub uszkodzonych elementów budynku i wyposażenia. Remonty kapi-
talne przeprowadzane są w celu przywrócenia pierwotnej wartości budynku lub 
budowli. Remonty kapitalne często przeprowadza się równolegle z modernizac-
ją, która polega na wykonaniu  nie istniejących wcześniej instalacji centralnego 
ogrzewania.[2],[3].
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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 unor-
mowane 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 postępowa-
nia 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 pod-
czas wykonywania robót budowlanych uczestników procesu budowlanego. Do 
najważniejszych należą:

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

• przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej,
• przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
• 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 roz-
poczęcie muszą być spełnione wymogi określone w Prawie Budowlanym, a w 
szczególności musi zostać opracowany projekt i inwestor musi uzyskać odpow-
iednią decyzję administracyjną (która przed rozpoczęciem robót budowlanych 
musi stać się decyzją ostateczną) lub dokonać stosowanego zgłoszenia.[6],[9]. 
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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 in-
westora, który zobowiązany jest na mocy art. 18  Prawa budowlanego do zorga-
nizowania 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, arche-
ologa i innych jako specjalistów w postepowaniu sądowym.Ponieważ biegły 
sądowy czy rzeczoznawca budowlany nie dysponuje uprawnieniami  i możli-
wościami wykonania badań o szerszym spektrum badawczym,w celu właściwej 
oceny problemu ,koniecznym jest wykonanie badań z zakresu geologii, geotech-
niki,hydrogeologii, specjalistycznych pomiarów geodezyjnych, badań laborato-
ryjnych 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 przygot-
owawczych 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 finan-
sowo 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 takich jak nadzór budowlany, organa nadzoru admin-
istracyjno-budowlanego, inspekcja pracy, straż pożarna, straż miejska i inne, w 
zakresie ich kompetencji.

W trakcie prowadzenia robót kierownik budowy jest zobowiązany do prow-
adzenia dziennika budowy lub dziennika rozbiórki ewentualnie dziennika 
montażu, w którym dokumentuje się zdarzenia i przebieg prowadzonych robót 
budowlanych.
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Tab.nr 1 Porównanie rodzajów robót.

Porównanie rodzajów robót budowlanych dla budynku

kryte-
rium budowa

rozbu-
dowa

nadbu-
dowa

Odbu-
dowa

re-
mont

prze-
budowa Rozbiórka

obiekt 
przed roz-
poczęciem 

robót
nie ist-

nieje Istnieje istnieje

nie 
istnieje/
istnieje 

częściowo
ist-

nieje istnieje

istnieje/
istnieje czę-

ściowo

obiekt 
po zakoń-

czeniu robót istnieje Istnieje istnieje istnieje
ist-

nieje istnieje

nie ist-
nieje/istnieje 

częściowo

po-
wierzchnia 
zabudowy większa większa bez zmian

bez 
zmian

bez 
zmian

bez 
zmian Mniejsza

kuba-
tura większa większa większa

Więk-
sza

bez 
zmian

bez 
zmian Mniejsza

wyso-
kość większa

bez 
zmian większa

bez 
zmian

bez 
zmian

bez 
zmian

mniejsza/
bez zmian

po-
wierzchnia 
użytkowa większa większa większa

bez 
zmian

bez 
zmian[t 

4]

bez 
zmian/

niewielka 
zmiana[t 

5] mniejsza

Przypisy rzeczowe do tablicy:
1. przy rozbiórce całego obiektu budowlanego, pojęcie mniejszej powierzchni użyt-

kowej, 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 budow-
lanych, 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 wy-
niknąć 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 powierzch-
ni wynikająca, np. ze zmiany ilości ścian i innych elementów budynku, oraz jak 
przy remoncie — ich grubości, grubości okładzin itp.
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W przypadkach analizy skomplikowanych inwestycji budowlanych opracow-
anie ,może mieć formę raportu na temat inwestycji budowlanej czy też innych 
problemów z nią związanych.

Opiniowaniu przez bieglego sądowego i rzeczoznawcę budowlanego podle-
gają 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,
• kontrole okresowe,uszkodzenia,awarie na etapie użytkowania obiektów,
• 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 technicznych, badaniu i ocenie obiektów budowlanych,materiałow 
budowlanych,zjawisk towarzyszących procesowi inwestycyjnemu .[2],[4],[6].

Wynikiem działania rzeczoznawcy ,bieglego,eksperta jest ekspertyza tech-
niczna 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 konstrukcy-
jnych: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 pod-
stawie 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 wyczer-
pywać 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.
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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 nie-
jednokrotnie 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 staty-
czno-wytrzymałościowej i oceny poprawności rozwiązań projektowych, tech-
nologicznych 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 w tym zakresie. Opinia stanowi niewielki koszt w 
porównaniu z wartości inwestycji ,a może przyczynić się do ograniczenia po-
tencjalnych 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 kon-
strukcyjnych uniemożliwiające swobodne otwieranie drzwi lub okien ,należy 
skorzystać z wiedzy eksperta w zakresie budownictwa ,który oceni stan tech-
niczny, 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 loka-
lnej – 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 funda-
mentów, ścian, stropów i innych elementów konstrukcji, elewacji oraz dachu. 
Szczegółowość i zakres oceny są ściśle związane z celem, jakiemu mają służyć 
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wyniki badań. Ważne jest, aby zlecając wykonanie oceny stanu budynku, pow-
iedzieć, do czego jest ona nam potrzebna.

O szczegółowości oceny stanu budynku czy budowli  decyduje konkretna sy-
tuacja. 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 podst-
awie doświadczenia eksperta i nie zawsze może być jednoznaczna.

Opinia techniczna ,opinia sądowa jest opracowaniem , w którym najważnie-
jszym 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 diagnosty-
ki budowlanej pomiarami, badaniami ,analizami technicznymi, obliczeniami 
statyczno-wytrzymałościowymi obiektywnymi badaniami, wynikami laborato-
ryjnymi, pomiarami czy innymi obliczeniami.

Każda taka sytuacja jest indywidualna i ekspert podejmujący się wykonania 
zlecenia podczas swej pierwszej czynności, jaką musi wykonać czyli wizji loka-
lnej ,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 funda-
mentów, 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 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 eksper-
tyza obok elementów oceny, powinna zawierać również wariantowe propozycje 
rozwiązania ujawnionych problemów oraz usunięcia zagrożeń, wad i niepraw-
idłowości, co wymaga szczególnej wiedzy technicznej przewyższającej kwalifik-
acje osób posiadających tylko uprawnienia budowlane.

Zakres  działania  eksperta budowlanego, rzeczoznawcy budowlany, biegłego 
sądowego z zakresu budownictwa , z zastrzeżeniem ,że biegły sądowy może 
wykonywać swoje obowiązki wyłącznie na zlecenie sądu i organów proce-
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sowych, 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 ,wykończenio-

we, konstrukcyjne
• wycena robót budowlanych.
• 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 i biegłych z 

zakresu budownictwa .[6]. 
 
W zakresie budynków  budowli ,lokali mieszkalnych, budynków wielorodz-

innych, osiedli mieszkaniowych, wszelkich elementy konstrukcyjne i budow-
lane: 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 sejs-

micznych.
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• oceny realizacji inwestycji budowlanych.
• odpowiedzialnośći zawodowej.
• procedury administracyjne.
• ekspertyzy budowlane, opinie techniczne, badania i ocena stanu tech-

nicznego ,diagnostyka konstrukcji ,materiałów budowlanych, oce-
na  wadliwie wykonanych  prac budowlanych, konstrukcyjnych, wyko-
ńczeniowych, remontowych.

• w zakresie projektowania i wykonawstwa, roboty wykończeniowe i ogól-
no budowlane, konstrukcyjne

• roboty   konstrukcyjno-inżynieryjne ocena i badanie stanu techniczne-
go 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 wykony-
wane jako analizy  o rożnym przeznaczeniu dla celów :

1. Związanych z zakresem Prawa budowlanego, technicznych, 
prawnych, kosztorysowych, opłacalności inwestycji budowlanej

2. Podatkowych i karno-skarbowych,
3. Cywilnych i odszkodowawczych z zakresu Prawa Cywilnego,
4. Odpowiedzialności zawodowej i prawnej,
5. Odpowiedzialności karnej jako biegli sądowi z zakresu budownictwa,
6. Analiza due diligence w zakresie inwestycji budowlanej lub jej ele-

mentów.

 Opinie i ekspertyzy mogą być wykonywane  w celu oceny zjawisk  technic-
znych , 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, sta-
lowych, drewnianych, prawidłowości, jakości zgodności z warunkami technic-
znymi  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 budow-
lanych, 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,
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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, 

• 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 wyko-
nawczych 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, 
• zgodności wykonania robót budowlanych z umową i zasadami sztuki 

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 kon-

strukcyjno-budowlanym, 
• analizy błędów administracyjnych w zakresie Ustawy Prawo Budowlane i 

przepisów z nim związanych, 
• weryfikacji  zasadności roszczeń z tytułu wad i nieprawidłowości wyko-

nawczych,

 Wykonywanie opinii w sprawach techniczno prawnych i podatkowych to:
kwalifikacja obiektów budowlanych ,budowli ,budynków, urządzeń technic-

znych, części składowych, odłączanie  zgodnie z art. 3 Ustawy Prawo Budow-
lane oraz  art. 47 § 2 Kodeksu Cywilnego.
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• kwalifikacja obiektów budowlanych jako środków trwałych dla organów 
podatkowych,wydziałów finansowych, przedsiębiorstw.

• orzecznictwo w zakresie spraw prawno-budowlanych 
• postępowania  administracyjne  Wojewódzkiego i Powiatowego Inspek-

tora Nadzoru Budowlanego, błędy proceduralne, zasadność postępowań 
właściwość podstaw prawnych  prowadzenia postępowań  

• postępowania  w sprawie samowoli budowlanej, użytkowania obiektów 
bez stosownych zgłoszeń, zawiadomień i decyzji administracyjnych 
,opłat administracyjnych

Specjalną grupę   raportów inwestycyjnych również z zakresu budownictwa 
stanowi tak zwana  analiza due diligence  określenie to pochodzi z języka ang-
ielskiego, a w bezpośrednim tłumaczeniu to należyta staranność czyli  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 .Elemen-
tem 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 klie-
jenci 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 podat-
kowych.

Ekspertyzy wykonywane są na podstawie: 

• 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.

• 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 

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

• 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 
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Decyzja  Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie  o 
wpisie do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych:w spec-
jalności konstrukcyjno-budowlanej obejmującej projektowanie i wyko-
nawstwo w zakresie konstrukcji ustrojów budowlanych,robót wykończe-
niowych i ogólnobudowlanych.

• Uprawnienia budowlane.
• Wpis na listę  członka   regionalnej  Izby Inżynierów  Budownictwa.
• inne umiejętności ,wiedza z zakresu analizy inwestycji budowlanych.
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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 powin-
na przysługiwać autonomia badawcza, a co za tym idzie wybór metody bada-
nia, 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 opracow-
aniem , w którym oprócz poważnej interdyscyplinarnej wiedzy , wiedzy nau-
kowej, doświadczenia eksperta występują elementów procedur diagnostycznych 
,obiektywnych badań materiałów, pomiarów obiektów ,pomiarów ugięć, prze-
mieszczeń, uszkodzeń  konstrukcji i koniecznych analiz, obliczeń, badań lab-
oratoryjnych. Postawiona diagnoza jest w ten sposób uwiarygodniona obiekty-
wnymi badaniami, pomiarami ,obliczeniami, analizami które są sprawdzalne.

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

Rzeczoznawca budowlany to  osoba posiadająca uprawnienia budowalne 
w danej specjalności bez ograniczeń ,bogate doświadczenie zawodowe ,uzys-
kała tytuł rzeczoznawcy budowlanego  na podstawie wymagań określonych w 
Prawie budowlanym,została wpisana do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców 
Budowlanych, jest członkiem Izby Inżynierów Budownictwa

Biegły sądowy z zakresu budownictwa  to  osoba posiadająca bogate doś-
wiadczenie 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 
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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 za-
gadnienia 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 po-
datkowej, 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 cał-
kowitego zakończenia realizacji. Proces inwestycyjny zwykle zaczyna się od 
pomysłu inwestycyjnego.

Postępowanie administracyjne to administracyjne prawo formalne (pro-
cesowe),  definiowane jako określony tryb działań organów administracji pub-
licznej w sprawach dotyczących praw i obowiązków niepodporządkowanych im 
służbowo konkretnych podmiotów bądź też jako uporządkowany ciąg czynnoś-
ci procesowych, dokonywanych przez organ administracji publicznej i inne pod-
mioty tego postępowania, zmierzających do załatwienia sprawy indywidualnej 
w drodze decyzji administracyjnej. Postępowanie administracyjne sensu stricto 
nazywa się także ogólnym postępowaniem administracyjnym oraz postępowan-
iem administracyjnym jurysdykcyjnym.

Do postępowania administracyjnego zalicza się  postępowanie uproszc-
zone w sprawach skarg i wniosków oraz w sprawach wydawania zaświad-
czeń, postępowania karno-administracyjne, postępowania dyscyplinarne, 
postępowanie egzekucyjne w administracji oraz postępowanie przed sądami 
administracyjnym, z kolei mianem postępowania administracyjnego w ścisłym 
znaczeniu określa się rozprawę administracyjną.

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie to działalność związa-
na z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego 
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rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-or-
ganizacyjnych, 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, pro-
jektant, kierownik budowy, kierownik robót, a także rzeczoznawca budowlany.

Inżynier budownictwa to osoba posiadająca uprawnienia budowlane lub st-
wierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnej funkcji tech-
nicznej 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. 

Inżynierowie budownictwa tworzą izbę samorządu zawodowego, w której 
są zrzeszeni 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 sa-
modzielnego projektowania przestrzeni w skali regionalnej i lokalnej lub ki-
erowania zespołem prowadzącym takie projektowanie przysługuje wyłącznie 
osobom wpisanym na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

Inżynier budownictwa w procesie budowlanym może pełnić następujące 
funkcje:

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

Kierownik budowy jest uczestnikiem procesu budowlanego, odpowied-
zialnym za przebieg danego procesu budowlanego, w tym za zorganizowanie 
budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projek-
tem 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 budown-
ictwie, ustanawiany jest przez inwestora w celu prawidłowego i zgodnego z 
projektem wykonania prac budowlanych.

Kierownik budowy  ponosi odpowiedzialność za wszystkie zdarzenia, jak-
ie  mają miejsce na terenie budowy. Kierownik budowy  ponosi odpowied-
zialność 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 tech-
niczno-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 budow-
lane. Na podstawie art. 21a oraz 22 ustawy Prawo budowlane, obowiązki kie-
rownika budowy to:\

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

2. sporządzenie lub zapewnienie sporządzenia, w oparciu o informacje 
uzyskane od projektanta, przed rozpoczęciem budowy planu bezpiec-
zeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), uwzględniając specyfikę obiektu 
budowlanego i warunki prowadzenia robót 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 administra-
cyjnych, najwyższych i międzynarodowych. Obowiązkowym jest  sporządzenie 
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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:

1. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
2. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 

urządzeniami,
3. obiekt małej architektury;

Budynek - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budow-
lanych 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 budyn-
ku;

Budowla - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący bu-
dynkiem 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 technic-
znych (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;

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 budowla-
nego lub jego części ani urządzenia budowlanego;
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Obiekt małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 
szczególności:

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

kownice, huśtawki, drabinki, śmietniki;

Tymczasowy obiekt budowlany  to 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, paw-
ilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneu-
matyczne, 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 nas-
tępuje 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;

Remont to  wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budow-
lanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących  
Art. 3 pkt 3 zmieniony przez art. 59 ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przy-
gotowaniu 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 obiek-
tem 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;
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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, przewidu-
jącego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych;

Pozwoleniu na budowę - należy prze z to rozumieć decyzję administracy-
jną 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 real-
izacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu;

Dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację 
budowy z 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 architek-
tonicznobudowlanej  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 wyznac-
zony 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.);
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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 pro-
jektowej 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. 90 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie 
niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - 
w związku z reforma ustrojowa 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”, wprow-
adzając 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 ro-
zumieć 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 para-
metrów, 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 „modern-
izacja” mieści się w zakresie pojęciowym „remontu”, „przebudowy” albo „roz-
budowy”.
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Zatem, odpowiednie zakwalifikowanie wykonywanych robót budowlanych 
ma istotne znaczenie w przypadku rozbudowy lub wykonywania robót budow-
lanych, 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 zgło-
szenia (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 wy-
dawanych decyzjach o pozwoleniu na budowę, dotyczących przebudowy albo 
rozbudowy, w nawiasie określenia „modernizacja”.[6],[9].

Należy natomiast podkreślić, że wydawanie pozwolenia na budowę - wyko-
nanie robót budowlanych określonych w decyzji jedynie pojęciem „modernizac-
ja”, które nie wystepuje w ustawie - Prawo budowlane – nie jest właściwe. Akt 
administracyjny, jakim jest decyzja o pozwoleniu na budowę, musi obejmować 
wyłącznie określenia ustawowe.
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3. Metodologia wykonywania opinii sądowych  i ekspertyz 
budowlanych.

Metodologia jest to system jasno określonych reguł i procesów do których 
odwołują się badania będące podstawą ewaluacji wiedzy. System ten  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 badaw-
czych, jako naukę o elementach i strukturze systemów naukowych oraz czyn-
ności 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 badaw-
czą  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 wery-
fikuje się hipotezy za pomocą doświadczeń i dowodów matematycznych. Do 
uzyskania danych  niezbędnym jest  stosowanie diagnostyki technicznej. Do 
opracowywania danych doświadczalnych stosowana jest między innymi staty-
styka, statyka,dynamika i wytrzymałość materiałów.

Znaczenie słowa hipoteza z greckiego  hypóthesis  czyli  przypuszczenie to 
osąd, który podlega weryfikacji lub falsyfikacji. Zdanie, które stwierdza spodzi-
ewaną 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 doś-
wiadczeń 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, sfor-
mułowanych 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 zach-
odzenia pewnych zjawisk lub zależności, które pozwala wyjaśnić jakiś 
niewytłumaczalny dotąd problem” 

• Kazimierza Ajdukiewicza to “...nieprzyjęta jeszcze racja wyjaśnienia jak-
iegoś aktu, którą podajemy procedurze sprawdzania”

• wg Józefa Pietera to “...naukowe przypuszczenie co do istnienia lub nieo-
becności danego faktu w określonym miejscu i czasie”.

      W ekspertyzach i opiniach należy stosować  metody naukowe ,nauka 
ang. science oznacza wiedzieć, proces zdobywania wiedzy, informacji , działal-
ność inżynierska  mająca na celu obiektywne poznanie rzeczywistości poprzez 
wykrywanie istniejących relacji między zjawiskami, działaniami, uszkodzenia-
mi, nieprawidłowościami , przedmiotami , obiektami, osobami jako pewne sys-
temy 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 
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działalności. specyficznym celem nauki jest organizacja i klasyfikacja wiedzy 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 wszyst-
ko trzeba dowieść, wiedza może być osiągana z przesłanek jak i nabywanego 
doświadczenia, Nauki techniczne w tym budownictwo  należą do nauk stoso-
wanych 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 ele-
menty empiryczne, poznawcze i  badawcze.Wychodząc  od teorii empirycznej , 
wchodzimy w etap 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 myślen-
ia, ostrożność, krytycyzm, ścisłość, precyzję, wszechstronność i 
obiektywność 

     Celem poznania naukowego jest zdobycie maksymalnej wiedzy ścisłej, 
pewnej,  prostej, kompletnej informacji. prowadzi ono do wyższych form funkc-
jonowania 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 formułowa-

nia, 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 stosu-
jąc metody naukowe, a charakteryzują ją:

•  znaczna nieokreśloność, przejawiająca się: nieostrością terminów, brak-
iem precyzji w charakteryzowaniu różnic między przedmiotami oznac-
zonymi przez terminy wiedzy zdroworozsądkowej. 

•  sądy i poglądy wiedzy zdroworozsądkowej nie wyjaśniaja zazwyczaj  
problemów

•  brak kontroli poglądów wiedzy zdroworozsądkowej metodami stoso-
wanymi 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: 

• identyfikacja problemu,
• dentyfikacja  problemów,
• warianty rozwiązania  problemu,
• weryfikacja i sprawdzanie,
• powrót do faz poprzednich, wnioski ostateczne
 

 W ekspertyzach, opiniach sądowych  należy dokonać we wstępnym etapie 
identyfikacji problemów  oraz hierarchizacji w obrębie zespołu czynników, ust-
alenia zależności określającej wpływ czynników głównych na wielkość badania, 
pełnego przedstawienia zależności empirycznej badanego czynnika od wszyst-
kich 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 rozumi-
eć jako system powstawania wiedzy, który można przedstawić w postaci nas-
tępujących etapów:  

1. projektowania problemu badawczego dotyczy określenia: tematu i celów 
pracy; typu badań; matematycznych modeli rozwiązań problemów bad-
awczych, 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 ws-
kaźników, podania algorytmów pomiarowych i analitycznych, wykona-
nia pomiarów, 

3. generalizacji (uogólnianie, wnioskowanie): opracowanie analityczne wyn-
ików pomiaru, analiza statystyczna i weryfikacja wyników badań, anal-
iza 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:  
   

Określenie tematu pracy
• uświadomienie sobie co znamy, a co znane nie jest, czyli poznanie badań 

dotyczących interesujących nas problemów
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•  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 teore-

tyczne, 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:

• sytuacja problemowa -świadomość braku kompletnej wiedzy, stan 
niepokoju,

• problem -logiczne ujęcie przeżywanej niewiedzy
• pytanie problemowe -gramatyczna konstrukcja wyrażająca sytuację prob-

lemową i będąca zarazem językowym odpowiednikiem problemu. 

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

• sformułowanie problemu w postaci pytania badawczego oraz ustalenie 
znaczenia wszystkich użytych pojęć,

• 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,
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• ustalenie, czy mamy doczynienia z problemem prostym, czy złożonym,
•  jeżeli problem jest sformułowany w postaci pytania dopełnienia, pode-

jmujemy próbę dychotomizacji, czyli sprowadzenia go do pytań rozstrzy-
gnięcia. 

Rodzaje badań:

• podstawowe ,poznawcze mają na celu wzbogacenie wiedzy danej dyscy-
pliny naukowej poprzez formułowanie ogólnych praw naukowych

• stosowane ,empiryczne, realizowane są dla umożliwienia sformułowa-
nia 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 jed-
norazowych,

• ciągłe opierają się na wielokrotnych badaniach tej samej próby, dokony-
wanych 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 koncep-
cyjnych i instrumentów obejmujących całość postępowania badacz, zmierzająca 
do rozwiązywania określonego problemu, jej ważną cecha jest celowość, gdyż 
powinna umożliwić osiągnięcie zamierzonego efektu. Obserwacja to na-
jwszechstronniejsza 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 
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danej rzeczywistości ,klasyfikacja (pomiar) i rejestrowanie jednostkowych 
faktów, czynności to samodzielna metoda, ale również technika badawcza lub 
metoda uzupełniająca, obserwacje oprócz tego charakteryzuje: planowość, pre-
medytacja, celowość, aktywność, systematyczność; rodzaje obserwacji. 
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4. Opinie biegłego sądowego w zakresie budownictwa.

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 . Jed-
noznaczne 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 zakresu 
budownictwa ,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 prob-
lemów  prawnych. Identyfikacja  i wskazanie szczegółowych ,cząstkowych 
,czasem pobocznych ,ale wpływających na całokształt właściwych problemów  
prawnych jest kolejną umiejętnością, którą należy opanować. Złożoność zagad-
nień  budowlanych może spowodować ,że na pewnym etapie  ustaleń biegły 
w swoich wnioskach musi stwierdzić konieczność uzupełnienia opinii przez 
biegłego innej specjalności.

 Rzeczoznawca ,biegły sądowy z zakresu budownictwa  w uzasadnionych 
przypadkach wykonuje opinie sądowe  również na zlecenie innych organów pro-
cesowych jak komornicy, sądy okręgowe, sądy apelacyjne, prokuratury rejonowe 
i okręgowe  ,policja ,oddziały Centralnego Biura Śledczego, Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego .Nabycie przez studentów-przyszłych sędziów, prokura-
torów, adwokatów i policjantów wiedzy w zakresie:

Działalność taka wymaga spełnienia wszelkich wymagań merytorycznych 
oraz odpowiedniej  szerokiej wiedzy w zakresie :  

1. Znajomości metodologii  opinii  sądowych,
2. Identyfikacji problemów prawnych i technicznych z zakresu budownic-

twa
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3. Umiejętności oceny dokumentacji sądowej, wyników i wartości diagnos-
tycznych opinii sądowych,

4. Znajomości statusu procesowego biegłego oraz opinii biegłego,
5. Znajomości metodologii nauk sądowych.[7],[8],[9].
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5. Bezpieczeństwo budynku,obiektu i 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 działa-
nia 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 budow-
lanych 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 przewidy-
wany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określ-
ony 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 
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,

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



Bezpieczeństwo budynku,obiektu i konstrukcji.

52

3. uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposaże-
nia w wyniku znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji,

4. zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego 
przyczyny.

Konstrukcja budynku powinna spełniać warunki zapewniające nieprze-
kroczenie 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 bezpieczeńst-
wo 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 wystąpić:

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 funkc-
jonowanie maszyn i urządzeń, oraz uszkodzenia części niekonstrukcy-
jnych 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. 

W zakresie stanów granicznych przydatności do użytkowania budynków 
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]. 
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Budynki użyteczności publicznej z pomieszczeniami przeznaczonymi do 
przebywania znacznej liczby osób, takie jak: hale widowiskowe, sportowe, 
wystawowe, targowe, handlowe, dworcowe powinny być wyposażone, w za-
leżności 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 sto-
sowane zabezpieczenia konstrukcji budynków, odpowiednie do stanu zagroże-
nia, 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, uw-
zględniającą oddziaływania wywołane wzniesieniem nowego budynku.Roz-
budowa, 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. Procesy i obiekty budowlane będące przedmiotem opinii 
sądowych i ekspertz budowlanych.

Ekspert to specjalista w danej dziedzinie, osoba o teoretycznej i praktycznej 
znajomości danego tematu, posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe w 
zakresie rzeczoznawstwa budowlanego i biegłego sądowego, wiedzę, doświad-
czenie 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,drewan-

ianej
• utrzymanie obiektu,kontrole okresowe
• awarie,uszkodzenia  i katastrofy budowlane

Opiniowanie  procesów przygotowania inwestycji projektów oparte jest 
na tych 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 opinii dotyczących problematyki konstrukcyjnej istnieją-
cych 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 konstruk-
cji, 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 ekspertowi,biegłemu  pytania. 
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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 obiek-
tu 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 opracowy-
wane orzeczenie, składa się ono z czterech pod stawowych części:

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

• określenia przyczyn występujących zjawisk,
• 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 działań spodziewanych,

• określenia wniosków dotyczących bezpiecznego wznoszenia lub użyt-
kowania 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 jed-
noznaczne 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, prow-
adzącego 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 
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dotyczące współmierności przyczyn i skutków, umiejętność po znania rzeczy-
wistego rozkładu sił w konstrukcji i inne podobne, niekiedy zaś wręcz intuicy-
jne 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 na-
jważniejszych 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 zach-
owania się konstrukcji w czasie, którą najczęściej określić można  na podstaw-
ie 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 budyn-
ków,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 czyn-
ników wpływających na ana lizowane zjawiska. Niebezpieczeństwo takie wyni-
ka również z sa mego toku opracowywania ekspertyzy. Na ogół już ze wstępne-
go zapoznania się z problemem wynikają pewne wnioski, które w toku zbierania 
dokumentów i ich analizowania zostają albo potwierdzone, albo obalone; 
wstępne wnioski są zresztą niezbęd ne również dla prawidłowego określenia 
zakresu niezbędnych do kumentów, kierunków analizy itp. Posiadać jednak 
trzeba umie jętność odejścia od pierwotnych poglądów, jeśli dalsze prace ich nie 
potwierdzają.

Wnioski ekspertyzy,opinii sądowej 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 opinii, ekspertyzy, analizy jest jednoznaczna odpow-
iedź 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 
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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 eksper-
tyzy wynikają przeważnie ze złego rozpoznania zagadnienia, względ nie możli-
wych 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. Ek-
spertyzy 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 uczestniczą-
cych 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 wpły-
wających na analizowane zjawisko, tak aby nawet bezwiednie nie podać jednos-
tronnego naświetlenia zagadnienia.

Przed opracowywaniem ekspertyzy na leży uzgodnić z inwestorem, względ-
nie 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 obiektu do stanu umożliwiającego takie lub inne 
użytkowanie. Ekspertyza powinna 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 użyt-
kowania obiektu, wykraczającą poza zagadnienia budowlane.[2[

Zadania stawiane obiektom budowlanym formułowane powin ny być z uw-
zględnieniem 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 eksper-
tyzy sposób użytkowania obiktu (na przykład war tość obciążeń dopuszczalnych 
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w magazynach) lub 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:

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

• przyjmowane według norm obciążeń,
• ustalone przez eksperta.

Określenie obciążeń należących do pierwszej grupy jest czę ścią składową 
inwentaryzacji konstrukcji. Należą tu przede wszystkim ciężary własne el-
ementów 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 prze-
widuje 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 za-
lecają ustalać indywidualnie, szczególnie zaś o obciążenia użytkowe w budow-
nictwie przemysłowym.

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

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

Rysa w materiale konstrukcyjnym świadczy o tym, że w kie runku prosto-
padłym do rysy wystąpiły naprężenia rozciągające  o wartości przekraczającej 
wytrzymałość materiału na rozciąga nie w chwili zarysowania. 
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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 mate-
riału 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 niejed-
norodności, 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 roz-
kładu 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 określe-
nia 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 zmiana-
mi sposobu użytkowania, robotami remon towymi itp.

Określenie kiedy rysy powstały nie jest jednak najczęściej łatwe. Stwierdze-
nie 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 skoro-
dowanie wewnętrznej powierzchni rysy (np. powierzchnia rysy w tynku nabiera 
z biegiem czasu często żółtawej barwy). Tą drogą można jednak odróżnić jedy-
nie zu pełnie świeże zarysowania, nie sposób natomiast określić, czy rysa istnieje 
kilka miesięcy czy kilka lat. Do podobnych rezul tatów prowadzi również anali-
za chemiczna materiału pobranego z powierzchni rysy.[2],[3],[4],[10].

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 zacho-

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



Procesy i obiekty budowlane będące przedmiotem...

61

dzącymi w gruncie), jak i co do możliwości przystąpienia do prac rekonstrukcy-
jnych, 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 na-
jczęściej rysa stanowi jednocześnie natu ralną dylatację konstrukcji, zmienia 
więc ona swTą szerokość wraz ze zmienianiem się długości elementów kon-
strukcji 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 naduży-
wane. 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 rozu-
mowania.

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 konstrukcji miejsca, w których rysy zanikają i zaopatrzyć je 
w datę obserwacji.

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,l mm, zależnie od rodzaju po wierzchni. Stwierdzenie 
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powstania rys mniejszej szerokości wy maga specjalnego przygotowania powi-
erzchni (np. badania pod obciążeniem próbnym). Rysy szerokości mniejszej od 
0,2 mm, zwane rysami włoskowatymi, nie przepuszczają na ogół wilgoci  w 
normalnych warunkach nie umożliwiają wystąpienia zjawisk korozji zbrojenia. 
Istnieją specjalne mikroskopy prostej kon strukcji przystosowane do dokład-
nego 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 uwidocznia-
ją 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 zaz-
naczyć przybliżoną szerokość rys. Inwentaryzacja rysunkowa układu zarysowań 
powinna być uzupełniona odpowiednią dokumentacją fotograficzną, dającą po-
gląd na cechy charakterystyczne przebiegu i kształtu zarysowań. Często spo-
tykany 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 dziedz-
in dotyczących orzecz nictwa technicznego, na temat których istnieją nowocze-
sne i ob szerne opracowania w literaturze polskiej. [11].

Obiekt budowlany musi być przystosowany do pełnienia okre ślonych funk-
cji w określonym czasie. Jeśli zachowuje się w trak cie eksplotacji w sposób 
niewłaściwy, to możliwe są dwie ewen tualności: albo wykonany został niez-
godnie 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 wów-
czas wypadek tzw. siły wyższej. W rezultacie, z punk tu widzenia który można 
by nazwać historycznym, otrzymuje się następujący podział przyczyn niewłaści-
wej pracy konstrukcji:niewłaściwe wzniesienie,niewłaściwe użytkowanie,siła 
wyższa.
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7. Zawód rzeczoznawca budowlany ,biegły sądowy z 
zakresu budownictwa.

Rzeczoznawca budowlany i biegły sądowy z zakresu budownictwa to zawód 
uprawiany przez wąską grupę  ekspertów  z dziedziny  procesów inwestycyjny-
ch,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  Regionalnej 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 budow-
lanej,

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 tech-
nicznego 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 rzeczoznaw-
ców ,ekspertów z list danego branżowego ministerstwa, i praktykę 
zawodową w zakresie wykonawstwa,realizacji i ekspertyz,opinii technic-
znych w zakresie oceny stanu technicznego w budownictwie,

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 szkole-
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niach,kursach specjalistycznych,konferencjach szkoleniowych i naukow-
ych

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

Powyższe zestawienie stanowi pewien rodzaj drabinki zawodowej ,uzyski-
wania poszczególnych uprawnień ,stopni kariery zawodowej samodzielnego 
eksperta,analityka  w zakresie budownictwa   Zawód  Rzeczoznawcy Budow-
lanego,Biegłego Sądowego z zakresu budownictwa poza karierą naukową jest 
najwyższym stopniem uprawnień zawodowych  i wymaga   posiadania  wiedzy 
specjalistyczną z zakresu budownictwa, której podstawą między innymi zna-
jomość 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 ,opinii sądowych w zakresie budownic-
twa  powinien opanować każdy kandydat na biegłego , który zamierza wykony-
wać w przyszłości ten zawód. 

Osoba powołana na biegłego sądowego 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 projek-
towaniu, realizacji, utrzymaniu i remontów i likwidacji budynków i obiektów 
budowlanych. 

Program studiów akademickich nie zawierają lub zawiera 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. 

Biegły zarówno pod względem prawnym, technicznym jak i ze względu 
na specyfikę postępowań sądowych musi być przygotowany  do sporządzania 
opinii sądowych oraz  umiejętności prezentowania opinii, obrony swoich ustaleń 
,wniosków podczas rozpraw sądowych z udziałem stron postępowania ,pub-
licznej prezentacji opracowania i odpowiedzi podczas przesłuchania na zwykle 
liczne pytania i zastrzeżenie  stron .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 budyn-
ków, 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 no-
woczesnych narzędzi i urządzeń pomiarowych i badawczych. 
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8. Biegły sądowy z zakresu 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, sumi-
enności 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 powoła-
no 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 wyłąc-
za 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 spraw-
iedliwości 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 posi-
adanie nie tylko niekwestionowanej wiedzy i najwyższych kwali-
fikacji zawodowych, ale także: zaufania publicznego, sumiennoś-
ci 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 

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



Biegły sądowy z zakresu budownictwa

66

zawarte. Przez wzgląd na fakt, że jest sporządzana przez bez-
stronną osobę w sporze pomiędzy stronami, mającymi sprzec-
zne interesy prawne, 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 obow-
iązku 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, konstruk-
cji, projektowania i realizacji robót budowlanych ,warunków technicznych, 
wymagań jakościowych wyceny i kosztorysowania robót budowlanych, proce-
dur 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 zawodowe-
go, 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 wy-
borze jednej z powyższych form opinii bierze pod uwagę całokształt tematyki, 
a więc złożony charakter sprawy będącej przedmiotem opinii, a także spodzi-
ewany rozmiar. Mając na uwadze te okoliczności, opinie biegłych w postępowa-
niu 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 
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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, ewentu-
alnie 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 badani-
ach. 

Zasadniczym elementem opinii biegłego są wnioski, które zawierają wy-
jaśnienie okoliczności faktycznych sprawy określone w zleceniu sądu, ze ws-
kazaniem 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 doku-
mentów, 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 dowodowe-
go. 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 życio-
wego, powinny być oparte na wiedzy specjalistycznej, którą posiada biegły, z 
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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 poszcze-
gólnych wniosków. 

Wnioski powinny być sformułowane w sposób kategoryczny, a ponadto 
prowadzić do wyeliminowania kilku wariantów istnienia danych okolicznoś-
ci faktycznych, będących przedmiotem sprawy. Jednakże w przypadku braku 
jednoznaczności wniosków, biegły powinien w opinii określić stopień prawdo-
podobieństwa w/w wariantów i ocenę, który z wariantów w sposób najbardziej 
całkowity odpowiada koncepcji adekwatnego, normalnego związku przyczyno-
wego.

Wnioski biegłego powinny być sformułowane w jasny sposób. Poję-
cia 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, wów-
czas sąd może wezwać ponownie tych samych biegłych lub ustanowić nowych.

Biegły sądowy z zakresu budownictwa to osoba posiadająca bogate doświ-
adczenie zawodowe i uznana za eksperta w zakresie budownictwa.Jest powoły-
wana w postępowaniu sądowym w celu przedstawiania fachowych opinii o 
okolicznościach mających znaczenie dla wyniku sprawy sądowej, a których 
wyjaśnienie wymaga specjalistycznej wiedzy. 
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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 usta-
nowionych 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 ma być przedstawiona ustnie, czy na piśmie. Sąd przy wy-
borze jednej z powyższych form opinii bierze pod uwagę całokształt tematyki, 
a więc złożony charakter sprawy będącej przedmiotem opinii, a także spodzi-
ewany rozmiar. Mając na uwadze te okoliczności, opinie biegłych w postępowa-
niu 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, ewentu-
alnie 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 będące-
go 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, będący przedmiotem 
postępowania. Wskazuje źródła wiedzy specjalistycznej, z których korzystał 
przy sporządzaniu opinii. Dodatkowo podaje dokładny opis przeprowadzon-
ych 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 okolicznoś-
ci faktycznych sprawy określone w zleceniu sądu, ze wskazaniem toku rozu-
mowania 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 posługi-
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wał się przy sporządzeniu opinii. Nieodzownym elementem opinii jest podpis 
biegłego lub osób upoważnionych przez instytut naukowy lub naukowo – bad-
awczy 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 niek-
tórym 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 stano-
wi podstawą przesłankę sporządzenia opinii w postępowaniu. 

Wnioski powinny być ponadto usystematyzowane pod względem kolejności 
podejmowanych działań przez biegłego, powodujących dostrzeżenie poszcze-
gólnych wniosków. Wnioski powinny być sformułowane w sposób kategoryc-
zny, a ponadto prowadzić do wyeliminowania kilku wariantów istnienia danych 
okoliczności faktycznych, będących przedmiotem sprawy. Jednakże w przypad-
ku 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, pozwala-
jących na rozstrzygnięcie zasadniczych kwestii spornych w procesie, mających 
wpływ na rozstrzygnięcie sprawy, ostateczny wynik, będący podstawą do wyda-
nia przez sąd wyroku.[9]. 
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9. Regulacje prawne dotyczące biegłych sądowych, 
określające status i czynności biegłych sądowych z zakresu 

budownictwa,przepisy prawa procesowego.

Podstawowe regulacje prawne  dotyczące biegłych sądowych określają status 
biegłego w postępowaniach sądowych ,regulują czynności biegłych  w opraciu  
o prawo procesowe i przepisy szczegółowe . Podstawowe regulacje prawne są 
zamieszczone w ustawach ,rozporządzeniach wykonawczych ścisle określa-
jących  przedmiot,zakres i procedury dzialania biegłego sądowego w tym z 
zakresu budownictwa.

Podstawowe ustawy i roporządzenia w tym zakresie to:

1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w 
sprawie biegłych sądowych (Dz. U. Nr 15, poz. 133).

2. 2.Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych 
(art. 157) – Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm. dział IV rozdz. 6 

3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968 r. o 
czynnościach komorników – Dz. U. Nr 10, poz. 52 z późn. zmianami (§ 
46 – 48). 

4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie 
biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – Dz. U. Nr 250, poz. 
1883.  

5. Kodeks postępowania cywilnego. 

6. Kodeks postępowania karnego. 

7. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. Reg-
ulamin urzędowania sądów powszechnych - Dz. U. Nr 38, poz. 249.

8. Dekret z 26 października 1950 r. o należnościach świadków, biegłych i 
stron w postępowaniu sądowym - Dz. U. Nr 49, poz. 445 z późn. zm. 

9. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1975 
r. w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w 
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postępowaniu sądowym – Dz. U. Nr 46, poz. 254 z późn. zm. 

10. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cy-
wilnych -Dz. U. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm. (art. 89 – 93). 

11. Ustawa budżetowa na 2008 r. z dnia 23 stycznia 2008 r. - Dz. U. Nr 19, 
poz. 117.  

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w 
sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów 
używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i 
motorowerów niebędących własnością pracodawcy - Dz. U Nr 27, poz. 
271 z późn. zm. 

13. Dekret z 26 października 1950 r. o należnościach świadków, biegłych i 
stron w postępowaniu sądowym - Dz. U. Nr 49, poz. 445 z późn. zm. 

14. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cy-
wilnych -Dz. U. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm. (art. 89 – 93). 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w 
sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów 
używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i 
motorowerów niebędących własnością pracodawcy - Dz. U Nr 27, poz. 
271 z późn. zm.  

Przepisy prawa procesowego podające podstawowe procedury w zakresie  
działania biegłych sądowych zamieszcone są w następujących aktach prawnych: 

1. Kodeks postępowania cywilnego-k.p.c. 
2. Kodeks postępowania karnego-k.p.k. 
3. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. Reg-

ulamin urzędowania sądów powszechnych - Dz. U. Nr 38, poz. 249. 

Na podstawie art. 157 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów 
powszechnych (Dz.U. Nr98, poz.1070 z późniejszymi zmianami):§ 1. Prezes 
Sądu Okręgowego w Warszawie ustanawia biegłych sądowych i prowadzi ich 
listę. 

§ 2. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, tryb 
ustanawiania biegłych sądowych, pełnienia przez nich czynności oraz zwalni-
ania ich z funkcji. W tym samym trybie  
Kwestie dotyczące biegłych sądowych reguluje rozporządzenie Ministra Spraw-
iedliwości z dnia 24.01.2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. Nr 15, 
poz. 133). Na podstawie w/w rozporządzenia:Prezes prowadzi listy biegłych 
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sądowych - według poszczególnych gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a 
także innych umiejętności. Prezes prowadzi również wykazy biegłych sądowych 
na kartach założonych dla każdego biegłego; w listach i wykazach podaje się 
adres biegłego i termin, do którego został ustanowiony, a także inne dane doty-
czące specjalizacji. 

Biegłym w zakresie budownictwa może być ustanowiona 
osoba ,która korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,  
ukończyła 25 lat życia, posiada teoretyczne i praktyczne wiado-
mości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, 
a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona, daje 
rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego,wyraził 
zgodę na ustanowienie biegłym sądowym.  Decyzję o ustanow-
ieniu biegłym sądowym lub o odmowie ustanowienia biegłym 
podejmuje Prezes Sądu Okręgowego.

Prezes skreśla z listy biegłego oraz usuwa jego kartę z wykazu:
• z chwilą zwolnienia z funkcji;
• w razie śmierci;
• z upływem okresu ustanowienia biegłego, chyba że nastąpiło ponowne 

ustanowienie.3. Listy biegłych sądowych są dostępne dla zaintereso-
wanych w sekretariatach sądowych. W szczególności listy te udostępnia 
się stronom, uczestnikom postępowania oraz organom prowadzącym 
postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych i sądom wojskowym. 
Zgodnie z §15 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 24.01.2005r. 
w sprawie biegłych sadowych (DZ.U.05.15.133), jednostkami uprawni-
onymi do wydawania zleceń biegłym sądowym są wyłącznie sądy lub 
organy prowadzące postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych ( 
§ 8 ust. 3 rozporządzenia w sprawie biegłych sądowych).  

Listy biegłych sądowych ustanowionych w okręgu Sądu Okręgowego  zna-
jduje się w sekretariatach wydziałów procesowych Sądu Okręgowego oraz 
Sądów Rejonowych. Listy biegłych są udostępniane stronom postępowania 
oraz pełnomocnikom procesowym  w sekretariatach sądowych oraz na stronach 
internetowych Sądów Okręgowych. 

Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego sądowego w 
okręgu danego Sądu Okręgowego jak również aktualna lista biegłych sądowych 
jest podana na stronach internetowych sądów: 

1. wniosek do Prezesa Sądu Okręgowego  o ustanowienie biegłym 
sądowym określający dziedzinę, w której kandydat ubiega Się o ustanow-
ienie; 

2. życiorys; 
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3. kwestionariusz osobowy; 
4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych; 
5. inne dokumenty potwierdzające posiadanie szczególnych kwalifikacji za-

wodowych oraz praktycznych i teoretycznych wiadomości specjalnych z 
dziedziny, w której ubiega się o ustanowienie biegłym oraz prawo wyko-
nywania zawodu; 

6. oświadczenie w przedmiocie czy pozostaje w stosunku pracy a jeśli tak - 
opinie wszystkich zakładów pracy, w których jest zatrudniony podpisane 
przez kierowników zakładów pracy oraz zgodę pracodawcy na pełnienie 
funkcji biegłego; 

7. oświadczenie w przedmiocie przynależności do organizacji zawodowych 
działających na podstawie ustawy z dnia 7kwietnia 1989 roku - Prawo o 
stowarzyszeniach (j.t. Dz. U. z 2001 roku Nr 79 poz. 855) bądź na pod-
stawie innych ustaw, a jeśli tak - opinie tych organizacji podpisane przez 
organy uprawnione do ich reprezentowania; 

8. aktualna informacja o niekaralności; 
9. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich; 
10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
11. kopia dowodu osobistego.

Biegły sądowy 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 specjal-
istycznej 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.

Opinie biegłych sądowych wykonywane dla sądów są niezbędnym elemen-
tem racjonalnego i efektywnego postępowania sądów oraz poprawności rozstr-
zygania spraw sądowych.

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.

Status opinii biegłego sądowgo określa przede wszystkim fakt, że zadaniem 
biegłego nie jest komunikowanie spostrzeżeń, lecz udzielenie wiadomości spec-
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jalnych  wykraczających poza zakres wiadomości ogólnych, dostępnych ogóło-
wi osób przeciętnie inteligentnych o przeciętnym zasobie wiedzy3, przy czym 
miarą w tym zakresie nie jest wykształcenie czy poziom sędziego orzekającego, 
specjalisty czy naukowca.  Dowód z opinii biegłego nie może zostać zastąpiony 
inną czynnością dowodową, np. przesłuchaniem świadka. Opinia biegłego ma 
stanowić pomoc dla sądu w zrozumieniu i ocenie faktów, których, co do zasady, 
sąd  może samodzielnie  nie zrozumieć i właściwie ocenić . Jeśli weźmie się tę 
okoliczność pod uwagę, nie dziwią porównania statusu biegłego i jego znaczenia 
do pozycji sędziego, czy nawet określanie biegłego mianem sędziego naukowe-
go. Co więcej, wśród nieprawników panuje niemal powszechne przekonanie, że 
w wielu przypadkach podstawowe znaczenie dla wydanego w sprawie orzecze-
nia ma nie wola i wiedza sędziego, ale treść opinii biegłego.[9]. 

Należy podkreślić, że rozstrzygnięcie biegłego nie ma waloru ostatecznego, 
ponieważ podlega, jak inne środki dowodowe, swobodnej ocenie sądu. Pełni 
zatem biegły rolę „pomocnika organu procesowego”, który ma przyczynić się do 
prawidłowego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy.[7],[8],[9]. 

W wyroku z dnia 20.08.1998 roku Naczelnego Sądu Administracyjnego  
w Warszawie wskazał, że biegły sądowy jest tylko organem pomocniczym 
wymiaru sprawiedliwości w przypadkach wymagających wiadomości spec-
jalnych.

W przypadku biegłych z zakresu budownictwa sąd zasięga opinii w tych 
sprawach  wymagających specjalistycznej wiedzy  i wiadomości  ze skompli-
kowanych zagadnień  procesów inwestycyjnych ,procedur administracyjnych 
i prawa budowlanego. Zatem biegły w zakresie budownictwa winien posiadać 
szeroką wiedzę teoretyczną ,praktyczną ,znaczny dorobek naukowy i zawodowy 
oraz posiadać wiadomości  specjalnych z tej dziedziny  ,a wiedza ta musi być  
nie kwestionowana.

Biegły również powinien posiadać najwyższe kwalifikacje zawodowe ,wyksz-
tałcenie wyższe, umiejętności zawodowe do sporządzania ekspertyz, opinii z 
zakresu budownictwa , uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyj-
no-budowlanej ,konstrukcyjno -inżynieryjnej, instalacyjno-inżynieryjnej bez 
ograniczeń lub inne uprawnienia ,tytuł rzeczoznawcy budowlanego nadanego 
zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, rzeczoznawcy instytucjonalnego 
czy też branżowego  zgodnie 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 być osobą  zaufania pub-
licznego, zapewniać sumienność i bezstronność oraz wypełnianie zasad etyki 
zawodowej zgodnie z art. 196 § 3 i art. 197 § 1 kpk oraz art. 282 § 1 kpc, a 
ponadto spełniać kryteria zaufania sądu do osoby biegłego  zgodnie art. 198 § 
1 kpk i art. 284 kpc. Biegli powoływani są zarówno przy rozstrzyganiu spraw 
cywilnych, jak i karnych. 

Opinia biegłego powinna zawierać pełne uzasadnienie poparte właściwymi 
elementami prawa budowlanego innych aktów wykonawczych W przypad-
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ku  powołania kilku biegłych, mogą oni złożyć łączną opinię. Sąd może się 
domagać, aby biegły ustnie wyjaśnił opinię złożoną na piśmie bądź jeszcze 
sporządził dodatkową opinię zwaną opinią uzupełniającą . 

Wyłączenia biegłego  może nastąpić 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 ,gdy wskaże na przeszkodę, która uniemożliwia 
mu wydanie opinii, powiązanie ze stroną postępowania ,znajomość, stosunki 
prywatne, zleżności z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, zależności 
służbowej.  

W sprawach karnych biegłym może być nie tylko biegły sądowy, lecz 
również każda osoba, o której wiadomo, że ma odpowiednią wiedzę z danej 
dziedziny.[9]. 

W sprawach karnych biegłymi nie mogą być między innymi: 

• 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 ,opinia była 
niejasna lub niepełna albo występowały w niej sprzeczności, wówczas sąd może 
wezwać ponownie tych samych biegłych lub ustanowić nowych. 

Co do zasady opinia nie powinna dotyczyć wykładni przepisów prawa, to 
ostatnie bowiem powinien znać sam sąd. Jednak dopuszczalne niekiedy jest 
powoływanie biegłych z zakresu prawa, jeżeli istnieje potrzeba dokonania ust-
aleń w zakresie prawa zagranicznego lub wąskiej, wyspecjalizowanej dziedziny 
prawa polskiego.

Również zasady wykonywania opinnii sądowych przez biegłych w zakresie 
budownictwa zostały sformalizowane ,a wymagania ściśle określone dla potrzeb 
postępowania procesowego. Zasady wykonywania opinii sądowych w swoim 
charakterze i zakresie są oczywiści podobne do ekspertyz technicznych, opinii 
w zakresie budownictwa 

Metodologia wykonywania takich opinii w zasadniczym zakresie pokrywa 
się z zasadami wykonywania  ekspertyz technicznych z zakresu budownictwa, 
diagnostyki budowlanej poszerzonymi o wymagania z zakresu prawa proceso-
wego.,[7],[8],[9].
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10. Zakres i obszary działania biegłego sądowego.

Zakres działania biegłego sądowego z zakresu budownictwa stanowi cały 
obszar budownictwa i wszelkich  związanych z nim dyscyplin.

Biegły z zakresu budownictwa zajmuje się  tą dziedziną działalności człowie-
ka 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 roz-
biórką obiektów, które nie spełniają wymagań technicznych, bezpieczeństwem, 
technologią

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

Wiedza, która zawiera się w pojęciu inżynierii lądowej tradycyjnie jest pow-
iązana z wieloma specjalnościami inżynierskimi takimi jak inżynieria środow-
iska, geotechnika, mechanika konstrukcji, inżynieria transportowa, hydrologia, 
inżynieria materiałowa, budownictwo wodne, geodezja, oraz inżynieria pro-
dukcji 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 biegłego sądowego z zakresu budownictwa  i  rzeczoznawcy  zakresu 
budownictwa:

• procesy inwestycyjne i procedury administracyjne w budownictwie
• odpowiedzialność prawna  w budownictwie
• technologia robót budowlanych ,wykończeniowych i konstrukcyjnych, 

ziemnych
• budownictwo miejskie
• konstrukcje budowlane i inżynieryjnych-realizacja i projektowanie, kon-

strukcje drewniane, żelbetowe i stalowe,
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• 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, 
• odpowiedzialności zawodowej w aspekcie Kodeksu Karnego i Prawa 

Budowlanego ,
• określenia kosztów, wycen, robót budowlanych, odszkodowań,
• budynki na terenach górniczych .
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11. Biegły sądowy  w zakresie budownictwa w 
postępowaniu cywilnym.

     W wypadkach wymagających wiadomości specjalnych to znaczy  wtedy, 
kiedy obok znajomości przepisów konieczne są wiadomości z różnych dziedzin 
nauki, techniki, sztuki, rzemiosła czy obrotu gospodarczego, sąd korzysta z 
opinii biegłych. 

Przy sporządzaniu opinii biegły formułuje swoje zdanie na podstawie wi-
adomości fachowych i doświadczenia zawodowego, ułatwiając sądowi właściwą 
ocenę faktów i rozstrzygnięcie sporu. 

Zadaniem biegłego nie jest ustalanie stanu faktycznego ani stanu prawnego . 
W szeregu wypadków opinia sporządzana jest na wniosek stron postępowa-

nia, niekiedy opinia biegłego musi być sporządzona, bo wymagają tego odrębne 
przepisy , a w pewnych sytuacjach sąd może dopuścić taki dowód z urzędu. 

Opinią biegłego jest zapatrywanie wyrażone w sądzie przez nie zaintereso-
waną rozstrzygnięciem sprawy osobę, która może udzielić sądowi fachowych 
informacji i wiadomości, ułatwiając tym samym sądowi właściwą ocenę faktów i 
rozstrzygnięcie sporu. 

Biegły jest zatem organem procesowym ,pomocnikiem sądu w ustaleniu lub 
ocenie stanu faktycznego. Pojęcie „wiadomości specjalnych” użyte w art. 278 
§ 1 k.p.c. nie obejmuje treści obowiązującego prawa i reguł jego tłumaczenia, 
stosowanie bowiem i wykładnia przepisów należą do sądu.

 
Źródłem powołania biegłego nie jest stosunek cywilnoprawny dwóch 

równoprawnych podmiotów; jest to stosunek o charakterze publiczno-
prawnym, zawiązany na podstawie norm procesowych.

W sprawach budowlanych sąd zwykle  oznacza, że opinia powinna być 
sporządzona na piśmie, czy ustnie. Sąd wysłuchuje wniosków stron co do liczby 
biegłych i ich wyboru, ale nie jest związany wskazaniem konkretnej osoby.
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Biegłym w sprawie może być zarówno osoba fizyczna wpisana na listę Prez-
esa Sądu Okręgowego, jak i osoba ustanowiona biegłym na potrzeby jednej, 
konkretnej sprawy   tak zwany biegły ad hoc. Sąd może również zażądać opinii 
odpowiedniego instytutu naukowego lub naukowo-badawczego, której istotą 
jest to, że jest podejmowana zespołowo.

Osoba wyznaczona na biegłego ,zarówno stały biegły z listy, jak i biegły ad 
hoc może nie przyjąć nałożonego na nią obowiązku z przyczyn, jakie uprawnia-
ją świadka do odmowy zeznań  zgodnie z art. 261 k.p.c. albo z powodu przesz-
kody, która uniemożliwia wydanie opinii zgodnie z art. 280 k.p.c.

w przypadku  długotrwałej choroby, długoterminowego wyjazdu, braku 
wiadomości specjalnych pozwalających na wydanie opinii, dużej ilości wcześniej 
zleconych zadań, uniemożliwiającej podjęcie się kolejnych opracowań. Jeśli sąd 
odmówi zwolnienia biegłego od obowiązku sporządzenia opinii to znaczy  nie 
uzna za zasadną argumentacji przedstawionej przez biegłego, biegły jest zobow-
iązany do jej sporządzenia.

Jeżeli istnieją powody, uniemożliwiające sporządzenie opinii lub dotrzymanie 
terminu, zakreślonego przez sąd, biegły winien poinformować niezwłocznie o 
tym sąd.

Istnieją przyczyny pozwalające na wyłączenie biegłego z postępowania zgod-
nie z art. 281 k.p.c. Stosuje się w tym wypadku przepisy dotyczące wyłączenia 
sędziego zgodnie z art. 48 k.p.c. dotyczący powiązań biegłego z podmiotami 
postępowania, powodujący wyłączenie z mocy ustawy i art. 49 k.p.c. dotyczący 
braku bezstronności po stronie biegłego. Żądanie wyłączenia biegłego strona 
może zgłosić aż do ukończenia czynności biegłego. O wyłączeniu lub odmowie 
wyłączenia biegłego orzeka postanowieniem sąd. Jeśli biegły został wyłączony 
już po złożeniu opinii , opinię tę traktuje się jak niebyłą ,nie jest ona dowodem 
w postępowaniu.

Czynności biegłego w sprawie polegają na opracowaniu opinii zgodnie z 
przedstawioną biegłemu odezwą. Biegły może też na zarządzenie sądu brać 
udział w postępowaniu dowodowym  w oględzinach, wizjach , niektórych 
posiedzeniach . Opinia powinna być złożona tak, by strony mogły się z nią 
zapoznać przed rozprawą. Sąd może zażądać ustnego wyjaśnienia opinii 
złożonej na piśmie lub w razie potrzeby dodatkowej uzupełniającej opinii na 
piśmie.

Biegłego sądowego z zakresu budownictwa winna cechować bezstronność, 
fachowość, terminowość w wykonaniu zleconych zadań oraz zasad etyki za-
wodowej.
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Zakres opinii biegłego określa treść postanowienia dowodowego, często 
uzupełniana w odezwie do biegłego poprzez sformułowanie pytań lub zagad-
nień wymagających wyjaśnienia w opinii. Odezwa winna w sposób przejrzysty 
i jasny określać zadania biegłego. W rozumieniu art. 278 k.p.c. opinią biegłego 
jest tylko opinia złożona przez osobę wyznaczoną przez sąd. Jeżeli strona składa 
do akt opinię sporządzoną na jej prywatne zlecenie, jest ona traktowana przez 
sąd jako uzupełnienie lub wyjaśnienie stanowiska strony, nie zaś jako dowód w 
rozumieniu w/w przepisu. Akta sprawy są wydawane lub przesyłane biegłemu, 
jeżeli wymagają tego okoliczności sprawy, z jednoczesnym wskazaniem ter-
minu, kiedy powinny być zwrócone. Jeżeli biegły zbadał akta i nie są one mu 
już potrzebne, powinien niezwłocznie zwrócić je sądowi.[9].

Opinia powinna zawierać określone elementy, wskazanie nazwiska 
biegłego, jego specjalności, podstawy prawnej opinii i jej zakresu wynika-
jącego z postanowienia dowodowego. 

Biegły winien podać też stan faktyczny, na podstawie którego wydał opin-
ię, opis metody i sposobu przeprowadzenia badań, wykorzystane materiały 
naukowe. 

Po części opisowej winien zamieścić wnioski, które należy formułować 
jasno, w sposób pozwalający sądowi na sprawdzenie logicznego toku rozu-
mowania zawartego w opinii. 

Uzasadnienie opinii jest niezbędne po to, by sąd mógł dokonać jej oceny. 

Opinia musi być  zrozumiała dla sądu ,a także dla osób nie posiadających 
wiadomości specjalnych. Należy zachować właściwe proporcje pomiędzy 
częścią opisową a wnioskami, nie należy też rozbudowywać opinii ponad 
rzeczywistą potrzebę. 

Opinie biegłych powstające w rezultacie zastosowania procedury 
urzędowej nie są przedmiotem prawa autorskiego.

     Biegły powinien stanąć przed sądem aby strony mogły zadawać mu pyta-
nia. W razie wezwania stawiennictwo biegłego przed sądem jest obowiązkowe. 
O przyczynach uniemożliwiających stawiennictwo na rozprawie biegły winien 
informować sąd niezwłocznie.

Sąd nie jest związany opinią biegłego i powinien ocenić ją na równi z innymi 
dowodami, w tym dowodami z przesłuchania świadków i z dokumentów. Jeżeli 
opinie biegłych są rozbieżne, sąd winien badać sprzeczności pomiędzy nimi 
bądź według swojej oceny zażądać dodatkowej opinii innych biegłych. Potrzeba 
powołania innego biegłego wynikać powinna z okoliczności sprawy a nie np. z 
niezadowolenia jednej ze stron z dotychczas złożonej opinii.
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Sąd może skazać  biegłego na grzywnę w razie nieusprawiedliwionego nies-
tawiennictwa, nieuzasadnioną odmowę złożenia przyrzeczenia, nieuzasadnioną 
odmowę złożenia opinii, nieusprawiedliwione opóźnienie w złożeniu opinii 
zgodnie z art. 287 k.p.c.

Aktualna wysokość grzywny w postępowaniu cywilnym  zgodnie z art. 163 
k.p.c. wynosi do 10000 zł

 i może być wymierzana kilkakrotnie, jeśli zajdą po temu przyczyny. W 
wypadku grzywny za niestawiennictwo biegły może być zwolniony od niej 
na zasadach określonych w art. 275 k.p.c. po usprawiedliwieniu w odpowied-
nim terminie. Ponadto na postanowienie w przedmiocie grzywny przysługuje 
zażalenie  zgodnie z art. 394 § 1 pkt 5 k.p.c. Zażalenie może być wniesione 
w terminie określonym w postanowieniu  od doręczenia postanowienia a gdy 
postanowienie zapadło na rozprawie i nie zażądano jego doręczenia ,od ogło-
szenia postanowienia. W tym wypadku zażalenie nie podlega opłacie. Termin, 
o jakim mowa powyżej, jest terminem ustawowym i sąd nie ma możliwości jego 
wydłużenia. W wypadkach określonych w art. 168 k.p.c. można żądać przy-
wrócenia terminu.

Wynagrodzenie biegłego  zgodnie z art. 288 k.p.c jest przyznawane za 
wykonaną pracę i stawiennictwo do sądu. Sąd wydaje w tej kwestii postanow-
ienie, które mogą zaskarżyć tak strony, jak i biegły. W tym wypadku zażalenie 
podlega opłacie. 

Możliwość wypłaty wynagrodzenia biegłemu powstaje dopiero w momencie 
prawomocności postanowienia. W sytuacji zatem, gdy postanowienie zostało 
zaskarżone przez stronę lub biegłego, zachodzi konieczność poczekania na roz-
strzygnięcie zażalenia przez sąd odwoławczy, nawet, jeśli z uzasadnionych przy-
czyn sąd odmówi wynagrodzenia, opinia sporządzona na potrzeby postępowan-
ia pozostaje w aktach i nie podlega zwrotowi biegłemu.

W zakresie pełnienia obowiązków biegłego sądowego,postępowań poniżej 
zamieszczono  orzeczenia Sądu Najwyższego:

I CR 140/69 ,1 CZ 82/59, III CR 795/64 ,1 CR 93/66,1 CZ 65/71,1 CZ 
87/73, IV PZ 25/73, IV PZ 66/88,1 KZP 27/05, III CZP 127/06, I SA Kr 
829/06.
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12. Opinia łączna, opinia dodatkowa i opinia instytutu.

      Zgodnie z zasadą ogólną, sąd po wysłuchaniu wniosków stron co do 
liczby biegłych, może wezwać jednego lub kilku biegłych w celu zasięgnięcia 
ich opinii zgodnie z art. 278 § 1 k.p.c. Jeżeli sprawa nie ma charakteru skom-
plikowanego lub interdyscyplinarnego, w praktyce sądowniczej, w sprawach 
takiego rodzaju, najczęściej powołuje się jednego biegłego w celu zasięgnięcia 
opinii. W przeciwnym wypadku, możliwe jest powołanie kilku biegłych, którzy 
mogą wydać opinię łączną, na podstawie art. 285 § 1 k.p.c., ale również każdy 
biegły z osobna może przedstawić oddzielną opinię. Ponadto sąd w razie zaist-
nienia potrzeby, może zażądać dodatkowej opinii od tych samych lub od innych 
biegłych. 

Opinia dodatkowa sporządzona na podstawie art. 286 k.p.c., w praktyce 
rozstrzyga o wątpliwościach, powstałych w wyniku sporządzania wcześniejszej 
opinii, albo wyjaśnia sprzeczności pomiędzy odmiennymi wnioskami zawarty-
mi w opiniach sporządzonych przez dwóch biegłych na wcześniejszym etapie 
postępowania dowodowego.

W świetle art. 290, sąd może zażądać dowodu z opinii instytutu naukowego 
,naukowo-badawczego, uczelni wyższej  lub instytucji, przedsiębiorstwa zajmu-
jącego się zawodową działalnością w zakresie wykonywania ekspertyz ,opinii 
budowlanych i opinii sądowych, badaniem obiektów budowlanych, diagnostyką 
a dającą gwarancję rzetelnego, sumiennego i terminowego wykonania opinii 
sądowych z zakresu budownictwa . 

Dopuszczenie tego dowodu jest celowe wtedy, gdy zachodzi konieczność 
przeprowadzenia specjalistycznych badań, mających na celu ustalenie zawiłego 
i złożonego stanu faktycznego sprawy, jak również wtedy, gdy nie da się usunąć 
w inny sposób sprzeczności we wcześniej sporządzonych opiniach. Nie jest zaś 
celowe żądanie dowodu z opinii instytutu naukowego lub naukowo-badawcze-
go, w sytuacji gdy opinie biegłych, powołanych wcześniej w sprawie są ze sobą 
zgodne w zasadniczych konkluzjach. 
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Dowód z opinii instytutu ma zastosowanie w sytuacjach, gdy wysoce 
wyspecjalizowana jednostka ma pełnić funkcję eksperta w wyjaśnieniu wątpli-
wości i rozbieżności między stanowiskami zajętymi przez biegłych.[9].

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



85

13. Swoboda oceny materiału dowodowego przez sąd.

Zgodnie  z art.233 par. 1 k.p.c. opinia biegłego tak jak inne środki 
dowodowe: zeznania świadków, dowód z dokumentów i in., podlega swobod-
nej ocenie dowodów na podstawie art. 233 § 1 k.p.c, który stanowi, iż sąd ma 
obowiązek dokonać oceny wiarygodności i mocy dowodów według własnego 
przekonania, a zatem swobodnie, na podstawie wszechstronnego rozważenia 
zebranego w toku postępowania materiału dowodowego. Mając na uwadze 
powyższe, sąd musi uwzględnić cały materiał dowodowy zebrany w roku 
postępowania poprzez dokonanie oceny czy biegły, opierając się ma materiale 
dowodowym, w sposób logiczny przedstawił w opinii tok swojego rozumowan-
ia, prowadzący do sformułowania końcowych wniosków.

Ponadto istnieją w stosunku do opinii biegłego szczególne kryteria oceny, a 
są to: poziom wiedzy biegłego, podstawy teoretyczne opinii, sposób motywowa-
nia zawartego w niej stanowiska, a dodatkowo: zgodność z zasadami logiki i 
wiedzy powszechnej (tak stanowi Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 15.11.2002 r. 
w sprawie o sygn. akt V CKN 1354/00).

Sąd, z uwagi na normę wyrażoną w art. 233 § 1 k.p.c., powinien rozważyć 
cały zebrany materiał dowodowy, wskazując, którym dowodom dał wiarę, a 
których nie uznał za wiarygodne. Swoje stanowisko w tej sprawie powinien 
uzasadnić. W praktyce, sąd uwzględnia w całości opinie biegłych, które stają się 
podstawą ustalenia stanu faktycznego w sprawie.[9].
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14. Biegły sądowy z zakresu budownictwa  w postępowaniu 
karnym.

W postępowaniu karnym  biegły sądowy z zakresu budownictwa zostaje   
powołany przez sąd i to sąd sięga po dowód w postaci biegłego   wówczas gdy 
stwierdzenie okoliczności mającej istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia wyma-
ga wiadomości specjalnych  zgodnie art.193 § I k.p.k.  , które wykraczają poza 
normalną wiedzę, jaką dysponuje organ procesowy; miernikiem jest tu poziom 
wiedzy człowieka wykształconego o odpowiednim doświadczeniu życiowym.

Nie należy do wiadomości specjalnych w rozumieniu § 1 komentowanego 
przepisu wiedza na temat obowiązującego prawa.

Podstawą działania biegłego w postępowaniu karnym jest postanowienie 
organu procesowego o zasięgnięciu dowodu z opinii biegłego, zgodnie art.194 
k.p.k.. postanowienie jest tu formą obowiązującą.

W postanowieniu należy wskazać:

1. imię, nazwisko i specjalność biegłego lub biegłych a w wypadku opinii 
instytucji, w razie potrzeby, specjalność i kwalifikację osób, które powin-
ny wziąć udział w przeprowadzeniu ekspertyzy,

2. przedmiot i zakres ekspertyzy ze sformułowaniem w miarę potrzeby, 
pytań szczegółowych

3. termin dostarczenia opinii

W postanowieniu tym należy dodatkowo wskazać, czy opinia ma być 
przedłożona na piśmie, czy też przedstawiona ustnie zgodnie  z art. 200 § 1 
k.p.k., nie jest dopuszczalne określanie w postanowieniu metod jakimi powinien 
posłużyć się biegły przy przeprowadzeniu badań, albowiem podjęcie decyzji w 
tej mierze jest już domeną biegłych. Biegli powinni jednak należycie uzasadnić 
w tej kwestii swoje stanowisko, co podlega kontroli tak organu procesowego jak 
i stron.

Określenie terminu dostarczenia opinii winno nastąpić z uwzględnieniem re-
aliów to znaczy  nie tylko obszerności koniecznej analizy materiału procesowe-
go, zakresu żądanej ekspertyzy, ale także i realnych możliwości wyznaczonego 
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biegłego. Sądy  zwykle przed przesłaniem  konsultują terminy z osobą, która ma 
być jako biegły powołana, jeszcze przed wydaniem postanowienia. 

W przypadku niemożności sporządzenia i dostarczenia przez biegłego 
opinii w zakreślonym terminie winien on zwrócić się do sądu o przedłuże-
nie tego terminu, wskazując przy tym powody dla których opinia nie mogła 
zostać sporządzona w terminie. Należy jednak mieć na uwadze, że w realiach 
polskiego wymiaru sprawiedliwości czas oczekiwania na sporządzenie opinii 
przez biegłego stanowi jedną z istotnych przyczyn przewlekłości postępowan-
ia. Wstępne konsultacje z biegłymi prowadzą do określenia bardzo odległych 
terminów przygotowania opinii, a często zdarza się, że terminy te nie są dotrzy-
mywane. 

Sąd dysponuje środkami dyscyplinującymi biegłych  od zwykłego ponaglenia 
począwszy po sankcje wymuszające określone w art. 287 k.p.k.  kara pieniężna 
do 10 tys. złotych, aresztowanie do 30 dni.

 Biegłego, który przez niewykonanie obowiązków, spowodował dodatkowe 
koszty postępowania, można obciążyć tymi kosztami zgodnie art. 289 k.p.k.. 
Na postanowienia i zarządzenia w przedmiocie kar porządkowych przysługuje 
zażalenie zgodnie z art. 290 § 2 k.p.k.[9].
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15. Wyłączenie biegłego sądowego z postępowania.

 Zgodnie z  art. 196 k.p.k. określa się  postawy wyłączenia biegłego oraz 
konsekwencje ujawnienia się okoliczności stanowiących takie podstawy, a także 
konsekwencje ujawnienia okoliczności osłabiających zaufanie do wiedzy lub 
bezstronności biegłego.
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16. Tryb przygotowania opinii, jej sporządzenie i 
przesłuchanie przed sądem.

     Zgodnie z  art. 198 k.p.k.   w miarę potrzeby udostępnia się biegłemu 
akta sprawy w zakresie niezbędnym dla wydania opinii i wzywa się go do 
udziału w przeprowadzeniu dowodu.Ocena w jakim zakresie udostępnienie 
akt sprawy ,niezbędne jest dla wydania opinii, należy do organu procesowego. 
Biegły, któremu przekazano akta w ograniczonym zakresie, może zwrócić się 
do organu procesowego o udostępnienie ich w szerszym zakresie jeżeli ma mu 
to ułatwić wydanie opinii. Stanowisko biegłego nie jest jednak dla organu pro-
cesowego wiążące.

Przeprowadzenie czynności należących do organów procesowych przez 
samego biegłego jest niedopuszczalne. Podobnie jak samodzielne „dodat-
kowe” przesłuchanie przez biegłego oskarżonego czy świadka na okoliczności 
zdarzenia będącego przedmiotem postępowania. Jeżeli zachodzi konieczność 
uzyskania dodatkowych informacji od tych osób, to biegły powinien zwrócić 
się do sądu o przesłuchanie ich na rozprawie z udziałem biegłego, który wów-
czas będzie mógł tym osobom zadawać pytania. . Biegły zadaje pytania po 
oskarżycielach, powodzie cywilnym i ich pełnomocnikach, a przed obrońcą, 
oskarżonym i członkami składu orzekającego zgodnie z art. 370 § 1 k.p.k.

Art. 200 § 3 k.p.k. stanowi, że osoby które brały udział w wydaniu opinii 
mogą być w razie potrzeby przesłuchane w charakterze biegłych. Przesłuchanie 
biegłego dokumentowane jest protokołem. Może być utrwalone za pomocą 
urządzenia rejestrującego dźwięk. Przed rozpoczęciem składania zeznań 
biegłego uprzedza się o odpowiedzialności za złożenie fałszywej opinii. 

Zgodnie z art.233 § 4 kk za przedstawienie fałszywej opinii mającej służyć 
za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym 
na podstawie ustawy grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. 

Składanie opinii rozpoczyna się od zapytania biegłego o imię, nazwisko, 
wiek, zajęcie, miejsce zamieszkania, karalność za fałszywe zeznanie lub os-
karżenie oraz stosunek do stron. 
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    Jeżeli zachodzi uzasadniona obawa użycia przemocy lub groźby bez-
prawnej wobec biegłego lub osoby najbliższej w związku z jego czynnościami, 
może on zastrzec dane dotyczące miejsca zamieszkania do wyłącznej wiado-
mości organu procesowego; pisma procesowe doręcza się wówczas do instytucji 
w której biegły jest zatrudniony lub na inny wskazany przez niego adres zgodnie 
z art. 191 par.3 k.p.k. w związku  z art. 197 § 3 k.p.k. Biegły sądowy powołuje 
się na przyrzeczenie złożone przy ustanawianiu go w tym charakterze  zgodnie 
z art. 197 § 2 k.p.k.Przesłuchanie biegłego pozwala organowi procesowemu 
poznać rzeczywiste umiejętności biegłego.[7],[8],[9].
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17. Odpowiedzialność za sporządzenie opinii biegłego.

     Opinia biegłego jako szczególny środek dowodowy, stanowi ważny 
element postępowania dowodowego, prowadzonego przez sąd. Z tego wzglę-
du ustawodawca unormował przypadki odpowiedzialności biegłych z tytułu 
nieprawidłowego wykonania opinii w postaci: 

• nie usprawiedliwionego niestawiennictwa, 
• nieuzasadnionej odmowy złożenia przyrzeczenia lub opinii, 
• nie usprawiedliwionego opóźnienia w złożeniu opinii.

Zgodnie z art. 287 Kodeksu postępowania cywilnego k.p.c. za nie uspraw-
iedliwione niestawiennictwo sąd może skazać biegłego na grzywnę . Biegły 
może zostać wezwany na rozprawę, aby złożyć opinię ustnie. Ponadto strona, 
zgłaszająca zastrzeżenia do sporządzonej przez biegłego opinii na piśmie, może 
złożyć wniosek o wezwanie biegłego na rozprawę w celu ustnego wyjaśnienia 
opinii. W razie nie usprawiedliwionego niestawiennictwa, sąd może skazać 
biegłego na karę grzywny. 

W celu uniknięcia  odpowiedzialności, biegły powinien w sposób obiekty-
wny uzasadnić przyczyny swojego niestawiennictwa na wezwanie sądu, ws-
kazując powody zaistniałego stanu rzeczy. Niestawiennictwo powstałe bez 
winy biegłego, uzasadnione przez niego, nie stanowi przesłanki orzeczenia w 
stosunku do biegłego kary grzywny. Dodatkowo, grzywnę można zastosować w 
stosunku do biegłego, który oddalił się z sali rozpraw bez zezwolenia przewod-
niczącego. Należy przy tym wskazać, iż nie można zarządzić przymusowego 
sprowadzenia biegłego na salę sądową przez wzgląd na status biegłego.

W przypadku wezwania i przesłuchania biegłego, należy odpowiednio 
stosować w stosunku do niego przepisy o prawie odmowy zeznań i o praw-
ie udzielenia odpowiedzi na zadane pytania, które odnoszą się do świadków. 
Ponadto biegłego obejmuje odpowiedzialność za fałszywe zeznania, określona w 
art. 233 Kodeksu karnego.

Na podstawie art. 287 k.p.c. za nieuzasadnioną odmowę złożenia opinii, 
sąd skaże biegłego na grzywnę. Odmowa złożenia opinii przez biegłego doty-
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czy takiej samej sytuacji, w której świadek może odmówić złożenia zeznań. 
Zgodnie z art. 261 § 1 k.p.c. nikt nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze 
świadka ,złożenia opinii przez biegłego, z wyjątkiem małżonków stron, ich 
wstępnych, zstępnych i rodzeństwa oraz powinowatych w tej samej linii lub sto-
pniu, jak również osób pozostających ze stronami w stosunku przysposobienia. 

Prawo odmowy zeznań trwa po ustaniu małżeństwa lub rozwiązaniu 
stosunku przysposobienia. Jednakże odmowa zeznań nie jest dopuszczalna w 
sprawach o prawa stanu, z wyjątkiem spraw o rozwód. Ocena, czy w konkret-
nym przypadku zachodzi podstawia do uzasadnionej odmowy złożenia przez 
biegłego opinii, należy do sądu.

Ponadto za nieuzasadnioną odmowę złożenia przyrzeczenia, sąd skaże 
biegłego na grzywnę. Należy wskazać, iż biegły, w świetle art. 282 § 1 k.p.c. 
przed rozpoczęciem czynności składa przyrzeczenie w następującym brzmieniu: 
„Świadomy znaczenia mych słów i odpowiedzialności przed prawem przyrze-
kam uroczyście, że powierzone mi obowiązki biegłego wykonam z całą sumien-
nością i bezstronnością”. 

Biegły sądowy może jednak nie składać przyrzeczenia, gdy obie strony 
wyrażą na to zgodę, a także w przypadku gdy jest on biegłym stałym przy 
sądzie, w okręgu którego sprawa się toczy, a przyrzeczenie składał przy ob-
jęciu stanowiska. Wówczas w poszczególnych sprawach, biegły ma obow-
iązek powołać się na to przyrzeczenie. Powyższe sytuacje wykluczają skazanie 
biegłego na grzywnę, ze względu na fakt, iż odmowa złożenia przyrzeczenia 
jest w pełni uzasadniona.

Art. 287 k.p.c. stanowi ponadto, iż za nie usprawiedliwione opóźnienie 
złożenia opinii sąd skaże biegłego na grzywnę. Biegły sądowy, w przypadku 
zaistnienia okoliczności powodujących wydłużenie terminu do sporządzenia 
opinii, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym sąd. Okoliczności powyższe, 
zostaną przez sąd uwzględnione, jeżeli powstały bez winy biegłego, niezależnie 
od niego. W takim przypadku, sąd nie skaże biegłego na grzywnę, albowiem 
opóźnienie złożenia opinii będzie w całości usprawiedliwione. Warto również 
wskazać, iż na podstawie art. 6 kpc, który stanowi o szybkości postępowania, 
nie usprawiedliwione opóźnienie złożenia opinii przez biegłego stanowić będzie 
rażące naruszenie powyższej zasady procesowej. W razie więc zaistnienia oko-
liczności w postaci: nie usprawiedliwionego niestawiennictwa biegłego, nieu-
zasadnionej odmowy złożenia przyrzeczenia lub opinii przez biegłego, a także 
nie usprawiedliwionego opóźnienia złożenia opinii przez biegłego, sąd wydaje 
postanowienie, w którym skazuje biegłego na grzywnę. Biegły może wnieść 
zażalenie na ukaranie go grzywną, od którego nie ponosi się opłat. W zażaleniu 
powinien wskazać zaskarżone postanowienia, a także wniosek o zmianę, bądź 
uchylenie tego postanowienia.
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     Na biegłego, który bez należytego usprawiedliwienia nie stawił się na 
wezwanie organu prowadzącego postępowanie albo bez zezwolenia tego orga-
nu wydalił z miejsca czynności przed jej zakończeniem, można nałożyć karę 
porządkową . Wyjątkowo można ponadto w takim wypadku zarządzić zatrzy-
manie i przymusowe doprowadzenie biegłego. Karę pieniężną należy uchylić, 
jeżeli ukarany dostatecznie usprawiedliwi swe niestawiennictwo lub samowolne 
oddalenie się, z tym że usprawiedliwienie może nastąpić w ciągu tygodnia od 
daty doręczenia postanowienia wymierzającego karę pieniężną zgodnie art.285 
§ 2 k.p.k.[9].
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18. Kodeksowe wymogi formy opinii, jej treści, zakres 
kontroli przez sad oraz w tvm kontekście dorobek doktryny, 

orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz dostrzegane 
uchybienia

Kwestię tę normuje przepis z art.200 § 2 pkt. 1-6 k.p.k. stanowiąc, że opinia 
powinna zawierać:

1. imię, nazwisko, stopień i tytuł naukowy, specjalność i stanowisko za-
wodowe biegłego

2. imiona i nazwiska oraz pozostałe dane innych osób, które uczestniczyły 
w przeprowadzaniu ekspertyzy, ze wskazaniem czynności dokonanych 
przez każdą z nich

3. w wypadku opinii instytucji - także pełną nazwę i siedzibę instytucji 
-czas przeprowadzenia badań oraz datę wydania opinii

4. sprawozdanie z przeprowadzonych czynności i spostrzeżeń oraz oparte 
na nich wnioski

5. podpisy wszystkich biegłych , którzy uczestniczyli w wydaniu opinii

Konstruując sprawozdanie z badań biegły powinien wskazać założenia 
jakie przyjął oraz metody, którymi w badaniach się posłużył. Opinia powin-
na być sporządzona zwięźle, jasno i w sposób zrozumiały dla sądu i stron. W 
wnioskach należy sformułować odpowiedzi na pytania zawarte w postanow-
ieniu o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego. W opinii biegłego nie należy 
formułować jakichkolwiek ocen odnoszących się do winy oskarżonego. 

Przestrzeganie tych standardów opiniowana jest ważne ponieważ opinia 
biegłego, jak każdy inny środek dowodowy podlega swobodnej ocenie i kontroli 
sądu.Sąd jest uprawniony do kontrolowania opinii pod względem poprawności 
logicznego rozumowania biegłych ale zobowiązany jest również badać część 
specjalistyczną opinii.

Przepis art. 201 k.p.k. stanowi że jeżeli opinia jest niepełna lub niejasna albo 
gdy zachodzi sprzeczność w samej opinii lub między różnymi opiniami w tej 
samej sprawie, można wezwać ponownie tych samych biegłych lub powołać 
innych.
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Do takiej konfrontacji trzeba się przygotować. Niezbędna jest wcześniejsza 
lektura akt i opinii drugiego biegłego. Często zdarza się jednak, że biegli przy-
chodzą nieprzygotowani i w pośpiechu informacje te sobie przyswajają bądź, 
co gorsza, powoduje to konieczność odraczania rozprawy.Jest to o tyle istotne , 
że sąd w ramach swobodnej oceny dowodów ma prawo do uznania za słuszne 
wniosków zawartych w jednej opinii, a odrzucenia wniosków sformułowanych 
w innej bez potrzeby powoływania nowych biegłych co wiąże się nie tylko z 
mnożeniem kosztów postępowania ale przede wszystkim jego przewlekłością.

Wskazać wreszcie należy, że na wniosek dowodowy stron o ponowne wez-
wanie tych samych biegłych w wypadku wskazania, że opinia zawiera uchy-
bienia wymienione w komentowanym przepisie, sąd nie może oddalić takiego 
żądania strony w celu umożliwienia zadania im pytań i wyjaśnienia niejasności 
lub sprzeczności. Oddalenie takiego wniosku naruszyłoby treść komentowanego 
przepisu.

     Wśród biegłych sądowych  o relatywnie mniejszym doświadczeniu poku-
tuje praktyka nieprecyzyjnego, niedokładnego udzielania odpowiedzi na pytania 
Sądu. Sąd numeruje pytania szczegółowe, a biegły udziela odpowiedzi w formie 
jednolitego wywodu. Wymaga to  wyszukiwania w treści opinii interesujące-
go fragmentu pozwalającego uznać opinię za kompletną. Nie jest to przy tym 
kwestia braku wiedzy specjalistycznej .Chodzi o to by biegły znał dotyczące 
go elementy procedury sądowej, a przede wszystkim aby miał opanowaną 
techniczną stronę swojej pracy. Każde określenie użyte w opinii sądowej musi 
znajdować swoje odzwierciedlenie w aktualnie obowiązujących przepisach tech-
niczno-prawnych.

Biegły sądowy jest  organem pomocniczym wymiaru sprawiedliwości w 
przypadkach wymagających wiadomości specjalnych. Stanowi instytucję 
sądowego prawa procesowego i może używać tytułu biegłego sądowego tylko 
sporządzając opinie dla określonego w przepisach kręgu podmiotów. Używanie 
tytułu biegłego sądowego w innych działaniach jest bezprawne i dyskredytuje 
daną osobę w stopniu pozwalającym uznać, iż nie daje ona rękojmi należytego 
wykonywania obowiązków biegłego.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 sierpnia 
1998 r. II SA 992/98 
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19. Przepisy dotyczące wynagrodzeń biegłych.

1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 2013 r. 
(Dz. U. poz. 508) w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, 
taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niez-
będnych dla wydania opinii w postepowaniu karnym i w postępowaniu 
cywilnym z dnia 30.04.2013 r. (Dz. U. poz. 518)

2. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cy-
wilnych -Dz. U. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm. (art. 89 - 93). 

3. Ustawa budżetowa na 2013 r. z dnia 25 stycznia 2013 r. - Dz. U. 2013r., 
poz. 169. 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w 
sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów 
używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i 
motorowerów niebędących własnością pracodawcy - Dz. U Nr 27, poz. 
271 z późn. zm. 

 
Informacji dotyczącej kwot w oparciu, o które biegli sądowi wystawiają ra-
chunki w roku 2009r. Ustawa budżetowa na rok 2009 z dnia 9 stycznia 2009 
r. (Dz. U. Nr 10, poz. 58) Koszt używania samochodu prywatnego do celów 
służbowych (za 1 km) do 900 cm ³- 0,5214 zł, powyżej 900 cm ³- 0,8358 zł; 
kwota bazowa 1873,84 zł; 1 h – 31,86 zł.- przepisy regulujące status i czynności 
biegłych: 
 
Podstawę obliczenia wynagrodzenia biegłych sądowych za wykonaną pracę 
stanowi kwota bazowa dla osób, o których mowa w art. 5 pkt 1 lit. a) Ustawy 
z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sfer-
ze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw ,Dz. U. Nr 1190, poz. 1255 z 
późn. zm., które wysokość, ustaloną według odrębnych zasad, określa ustawa 
budżetowa. W przypadku, gdy ogłoszenie ustawy budżetowej nastąpi po 1 sty-
cznia roku, którego dotyczy ustawa budżetowa, podstawę obliczenia należności 
za okres od 1 stycznia do dnia ogłoszenia ustawy budżetowej stanowi kwota 
bazowa w wysokości obowiązującej w grudniu roku poprzedniego.

    W zakresie biegłych z poszczególnych dziedzin, dyscyplin ,gałęzi nauki, 
sztuki, rzemiosła  a także innych specjalności  reguluje rozporządzenie Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 24.01.2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. 
Nr 15, poz. 133). Prezes prowadzi listy biegłych sądowych według poszcze-
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gólnych gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innych umiejętności. 
Prezes prowadzi również wykazy biegłych sądowych na kartach założonych dla 
każdego biegłego; w listach i wykazach podaje się adres biegłego i termin, do 
którego został ustanowiony, a także inne dane dotyczące specjalizacji. 

    Zgodnie z §15 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 24.01.2005r. 
w sprawie biegłych sadowych (DZ.U.05.15.133), jednostkami uprawnionymi 
do wydawania zleceń biegłym sądowym są wyłącznie sądy lub organy prow-
adzące postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych  zgodnie z  § 8 ust. 
3 rozporządzenia w sprawie biegłych sądowych. Za sporządzenie opinii biegły 
uzyskuje wynagrodzenie. W sprawach karnych administracyjnych i , toczących 
się z mocy prawa ,koszty wynagrodzenia biegłego ponosi  Skarb Państwa. W 
sprawach cywilnych, koszty wynagrodzenia biegłego ponoszą strony.

Elementy składowe wynagrodzenia biegłego określa  art. 288 Kodeksu 
postępowania cywilnego k.p.c. ,który mówi ,że  biegły ma prawo do żądania 
wynagrodzenia za stawiennictwo do sądu, a także za wykonaną pracę przy 
sporządzeniu opinii. 

Ponadto przewodniczący może przyznać biegłemu zaliczkę na poczet po-
niesionych przez niego w toku sporządzania opinii wydatków. Biegłemu wez-
wanemu do sądu, w razie nieskorzystania przez sąd z jego usług, służy prawo do 
wynagrodzenia za utracony z powodu stawiennictwa zarobek. 

Biegłemu powołanemu do wykonania czynności poza miejscowością jego 
zamieszkania służy także prawo do diet oraz do zwrotu kosztów przejazdów i 
noclegów.

Na postawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grud-
nia 1975 r. w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w 
postępowaniu sądowym (Dz. U. z 1975 r. Nr 46, poz. 254 ze zm.) koszty prze-
prowadzenia dowodu z opinii biegłych obejmują:

1. wynagrodzenie biegłych za wykonaną pracę,
2. koszty zużytych materiałów,
3. inne wydatki niezbędne do wydania opinii.

Ustalenie wysokości wynagrodzenia biegłego sądowego.

     Podstawą obliczenia wynagrodzenia biegłych za wykonaną pracę jest 
kwota bazowa dla osób zatrudnionych w państwowej sferze budżetowej, której 
wysokość ustalana jest corocznej w ustawie budżetowej. Zasadą jest, że wyn-
agrodzenie biegłych za wykonaną pracę wynosi, za godzinę pracy, od 1,2 % do 
1,7 % podstawy obliczania ustalonej na podstawie ustawy budżetowej. Powyższa 
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stawka procentowa może zostać podwyższona w przypadku złożonego charak-
teru problemu, będącego przedmiotem opinii, jeżeli biegły posiada dyplom 
ukończenia studiów wyższych lub dyplom mistrzowski, a także pełni w sądzie 
funkcję biegłego nie krócej niż przez jedną kadencją lub pełni funkcję rzec-
zoznawcy przez okres co najmniej pięciu lat. Ponadto dla biegłych sądowych 
posiadających tytuł lub stopień naukowy, wynagrodzenie za godzinę pracy 
wynosi odpowiednio: 3,7 % - profesor, 2,9 % - doktor habilitowany, 2,4 % - 
doktor, liczonej od kwoty bazowej. W odmienny sposób ustala się wynagrodze-
nie biegłych z zakresu medycyny, a także geodezji i kartografii (załącznik nr 1 i 
załącznik nr 3 do wyżej powołanego rozporządzenia).

Przy ustalaniu procentowej wysokości stawki, określonej górną i dolną 
granicą, należy brać pod uwagę szereg okoliczności, w szczególności: poziom 
kwalifikacji biegłego sądowego, a także innych osób biorących udział w opra-
cowaniu opinii lub w czynności sądowej ,w przypadku gdy opinię wykonuje 
instytut naukowo - badawczy, stopień złożoności problemu będącego przedmi-
otem opinii poziom trudności) oraz warunki, w jakich opinię opracowano lub 
dokonano czynności sądowej.

Biegły sądowy wraz z opinią jest zobowiązany przedstawić do sądu rachunki 
i inne dokumenty. Na podstawie przedstawionych przez biegłego dokumentów 
sąd ustala i przyznaje biegłemu wynagrodzenie za wykonaną pracą, a ponadto – 
zwrot kosztów materiałów i innych wydatków niezbędnych do wydania opinii. 
Jeżeli wynagrodzenie biegłego jest określone stawką godziną, której podstawy 
obliczania zostały wyżej przedstawione, wraz z rachunkami i w/w dokumenta-
mi, biegły sądowy przedstawia dwa egzemplarze karty pracy.

Przewodniczący na rozprawie ustala należności przyznane biegłemu 
sądowemu za wykonaną pracę, uwzględniając przy tym: koszty zużytych ma-
teriałów, a także inne wydatki niezbędne do sporządzenia opinii. Sąd określa 
wysokość wynagrodzenia w w/w granicach, uwzględniając posiadane przez 
biegłego kwalifikacje, nakład pracy i czas poświęcony na sporządzenie opinii, 
a także pokrycie przez biegłego bieżących wydatków niezbędnych do wyko-
nana zleconej opinii. Sąd o wynagrodzeniu biegłego sądowego orzeka w formie 
postanowienia, na które przysługuje zażalenie (które może wnieść biegły, ale 
także strony). Kwoty przyznane biegłemu w wyżej wskazanym postanowieniu 
powinny być wypłacone niezwłocznie biegłemu albo przekazane przekazem 
pocztowym, wolnym od opłat.[9].
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20. Praktyczne uwagi dotyczące wykonywania opinii 
sądowych z zakresu budownictwa.

      Opinie sądowe z zakresu budownictwa winny być wykonywane zgodnie 
z zasadami metodologicznymi  dotyczącymi opinii i ekspertyz  technicznych 
i budowlanych, jednak ze szczegółowym zastosowaniem wymagań w zakresie 
opinii sądowych. Metodologia wykonywania ekspertyz sądowych  z zakresu 
budownictwa stanowi specjalistyczną ,naukową podstawę badań diagnostyc-
znych  wykonywania opinii sądowych. 

     Opinie i sformułowania muszą być dokładne, precyzyjne i proste. Na 
pytania sądu należy udzielać odpowiedzi nie zawierających  skomplikowanych 
specjalistycznych stwierdzeń. Na pytania szczegółowe  biegły udziela odpow-
iedzi w formie opinii uzupełniającej  lub w przypadku przesłuchania ustnego w 
postaci jednolitego wywodu. Biegły winien być przygotowany do odpowiedzi na 
każde pytanie sądy i stron postępowania , wskazywania  w treści opinii  frag-
mentu potwierdzającego odpowiedzi na pytania ,co pozwalającego uznać opinię 
za kompletną. 

Biegły winien znać wszystkie  elementy procedury sądowej, a przede wszyst-
kim musi  mieć opanowaną  techniczną stronę swojej pracy. Każde określenie 
użyte w opinii sądowej musi znajdować swoje odzwierciedlenie w aktualnie 
obowiązujących przepisach techniczno-prawnych.

Ponieważ opinia sądowa z zakresu budownictwa jest jednym z pod-
stawowych dowodów w postępowaniu i orzecznictwie sądowym należy przy 
jej  opracowaniu zwracać szczególną uwagę na jakość opracowania czyli możli-
wość fachowości, zrozumienia opinii przez nieprofesjonalne osoby-uczestników 
postępowania sądowego, logiczności wywodu oraz czasu sporządzenia opinii.

W postępowaniach sądowych z reguły jedna ze stron jest niezadowolona z 
opinii biegłego sądowego z zakresu budownictwa więc kwestionuje całość opinii 
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lub jej podstawowe niekorzystne  wnioski i ustalenia, co powoduje konieczność 
sporządzania równie pracochłonnych co opinie podstawowe odpowiedzi na 
pytania, często wykraczające poza zakres dekretu sądu i opinii ,w formie opinii 
uzupełniającej, co prowadzi zazwyczaj jedynie do przedłużania procesu sądowe-
go i zwiększa koszty postępowania.

Zdarza się ,że pełnomocnicy w sposób lekceważący i obraźliwy wypowi-
adają się na temat pracy biegłego sądowego i mimo, że biegły jest pomocnic-
zym organem procesowym sądu, a pełnomocnicy stron takimi nie są, wręcz są 
wyłącznie i tylko pełnomocnikiem strony, sąd nie reaguje na takie zachowania. 
Poza merytoryczne wypowiedzi stron postępowania ,zadawanie wielu pytań nie 
związanych z tematem opinii dążą do dyskredytowania biegłego i zmniejszenie 
wagi opinii biegłego sądowego w zakresie budownictwa.

W sprawach finansowych w sądach nie obowiązuję jakiekolwiek termi-
ny, więc wynagrodzenia biegłych płacone są ze znacznymi opóźnieniami ,co 
powoduje ,że biegli praktycznie kredytują w części postępowania sądowe. 
Kuriozalnym jest obniżenie stawki wynagrodzenia biegłego przez właściwego 
ministra.

Powszechnym jest obniżanie wynagrodzenia biegłych przez pracowników 
sądu w postaci zmniejszania, skreślania ilości podanych w rozliczeniu godzin 
jako nie należnych, zatem można sądzić ,że w takim przypadku biegły popełnia 
nadużycie ,więc powinien być za to karany. Kolejne odraczanie posiedzeń 
sądowych powoduje dalsze przedłużanie terminów wypłaty wynagrodzenia.

 
Kolejnym problemem jest obniżanie wynagrodzenia przez kwestionowanie 

podniesienia stawki ze względu to,że ustawodawca daje możliwość biegłemu 
podwyższenia wynagrodzenia przykładowo z tytułu, że biegły jest rzeczoznaw-
cą budowlanym ponad 5 lat lub pełni obowiązki biegłego sądowego drugą ka-
dencję. Według sądu jeżeli sprawa jest prosta to  podwyższenie jest nienależne.

Paradoksem jest  że , szybkie wykonanie opinii sądowej może spowodować 
zmniejszenie przez sąd ilości godzin podanych przez biegłego, redukcję wyn-
agrodzenia i przedłużanie terminów wypłat wynagrodzeń, wypłaty ratalne.

Odrębnym problemem jest wykorzystanie przez biegłego  własnych 
urządzeń, przyrządów pomiarowych, diagnostycznych i pomocniczych, 
własnych badań nieniszczących i mało niszczących, asystentów, pracowników 
fizycznych do wykonywania odkrywek i innych niezbędnych do wykonywania 
opinii sądowych.
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21. 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 ,krzy-
wdzących decyzji organów administracji budowlanej, Nadzoru 
Budowlanego, wadliwych decyzji podatkowych , towarzystw 
ubezpieczeniowych ,wadliwie wykonanych kosztorysów budow-
lanych opinie biegłych rzeczoznawców budowlanych  stały się 
nieodzownym elementem większości postępowań cywilnych i 
administracyjnych.

W celu obrony interesów prywatnych inwestorów i właścicieli 
nieruchomości, stron postępowania  tak zwane opinie ,eksper-
tyzy 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 rozumie-
niu przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego, ale Organy nie 
mogą  pomijać ich znaczenia.

Coraz powszechniejszym jednak zjawiskiem w sporach sądowych  admin-
istracyjnych 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 przed sądowej. 

W toku procesu spełniają one rolę fachowego uzasadnienia 
stanowiska strony, środka uprawdopodobnienia oraz przesłanki 
ułatwiającej weryfikację opinii biegłego sądowego.
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Nie budzi wątpliwości, że kluczowe znaczenie dla wydania przez sąd orzec-
zenia prawidłowego, a zatem zgodnego nie tylko z przepisami prawa materi-
alnego, 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 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, specjal-
isty czy naukowca. Panuje  powszechne przekonanie, że w wielu przypadkach 
podstawowe znaczenie dla wydanego w sprawie orzeczenia ma nie wola i wied-
za sędziego, ale treść opinii biegłego. 

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

Opinie takie zwykle określane są pojęciem tzw. opinii pry-
watnych.  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 dowo-
du 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, budow-
lanych 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 ek-
spertów budowlanych, inżynierów budownictwa posiadających stosowne up-
rawnienia budowlane lub stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia 
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, rzeczoznawców budow-
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lanych, 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 cał-
kowicie uzasadnione, gdyż na etapie przygotowania wniosku pro-
cesowego  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 ,ust-
alenia ich zasadności i wartości.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi interpretacjami prawnymi opinie pry-
watne nie stanowią dowodu w rozumieniu przepisów kodeksu  postępowania 
cywilnego, ale nie można pomijać ich znaczenia, szczególnie , że stanowią pod-
stawę  prawną, techniczną 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 uni-
knąć sporu sądowego, kiedy powstrzymają powoda przed jego wytoczeniem lub 
pozwanego skłonią do ugody przed sądowej. 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 opin-
ie 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 Kosz-
torysantów 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 oso-
by 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.
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Opinią prywatną może być opinia sporządzona wręcz przez każdą osobę 
niezależnie od statusu prawnego. Opinią prywatną  czyli poza procesową, poza 
sądową, rzeczoznawczą jest bowiem każde oświadczenie, powołujące się na 
wiadomości specjalne, nie pochodzące od biegłego powołanego przez sąd. 

Najistotniejszą cechą opinii prywatnej jest sporządzenie nie na zlecenie orga-
nu procesowego, lecz innych uczestników procesu, najczęściej stron postępowa-
nia. 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 postępowan-
iem, 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 oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy tech-
niczno-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 instytutu naukowego nie stanowi dowodu wiadomości spec-
jalnych 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, znacze-
nie 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 zlece-
nie 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 st-
rony, do którego sąd powinien odnieść się w uzasadnieniu. Z drugiej natomiast, 
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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 Najwyższe-
go  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 powszechnie-
jszym zjawiskiem w sporach sądowych jest przedstawianie przez strony procesu 
prywatnych opinii specjalistów i ekspertów. 

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

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 proce-
sowego 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 stanow-
iska.

2.  Prywatna ekspertyza może stanowić przesłankę przemawiającą za 
koniecznością dopuszczenia przez sąd dowodu z opinii innego biegłego.

Natomiast każda ze stron powinna w toku postępowania wyrażać jakieś 
opinie na temat materii objętej sporem, komentować stanowisko zawarte przez 
przeciwnika ze skutkiem jak w art. 230 k.p.c. i podpierać  prezentowane tezy 
własnymi dowodami ,które sąd traktuje jak każdy inny dowód pochodzący od 
strony  zgodnie  art. 232 k.p.c. Sąd jest związany wyłącznie treścią dokumentów 
urzędowych zgodnie art. 244 k.p.c., 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 pod-
lega dalszej ocenie procesowej ,podobnie jak każdy dowód . Sąd ma za zadanie 
ocenić zawartość ,wnioski ,stanowisko  i taka ocena , podobnie jak każdy dowód  
podlega dalszej ocenie procesowej.

Uczestnictwo w postępowaniu sądowym  w sądzie cywilnym w sprawie 
dotyczącej budownictwa ,jakości, zakresu, błędów, odszkodowania  bez jakich-
kolwiek materiałów potwierdzającym  ocenę zjawiska  bez  prywatnej opinii w 
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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 złożo-
na do akt sądowych” bowiem  “kodeks postępowania cywilnego nie zna dowo-
du z pozasądowych oświadczeń znawców. Nie może zatem być traktowana jako 
dowód w procesie opinia biegłego, choćby to był stały biegły sądowy, sporząd-
zona na piśmie na polecenie strony i złożona do akt sądowych”.

W orzeczeniu Sądu Najwyższego z 11 grudnia 1997 r. ten sam Sąd Na-
jwyższy stwierdził, że “złożona przez skarżącego ekspertyza stanowiła tylko 
wyjaśnienie, oparte na wiedzy specjalistycznej, stanowiska skarżącego w spraw-
ie”  I CKN 385/97, a zatem jakby sąd posłużył  się nią jak dowodem w rozumi-
eniu 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 proce-
sowego 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 koniec-
znością dopuszczenia przez sąd dowodu z opinii innego biegłego” 
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22. Podsumowanie.

1. Najbardziej istotną cechą procesu badawczego w ramach ekspertyz 
technicznych czy opracowań wykonywanych na zlecenie sądu jest jego 
wielowarstwowość ,komplikacja, wielofazowość i konieczność oceny 
zjawisk z zakresu budownictwa z różnych obszarów prawa budowlane-
go i związanych aktów wykonawczych.

2. Ekspertzy ,opinie techniczne i budowlane ,opinie sądowe z zakresu 
budownictwa  zazwyczaj rozpoczynają  się od postawienia problemu, 
kończą pewnymi uogólnieniami, a wnioski sformułowane w ramach 
jednej fazy  są początkiem kolejnej fazy . Ten cykliczny proces badaw-
czy 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 ,opinie prywatne w zakresie budownictwa są nieodłączną 
częścią postępowań sądowych i znajduje pełne uzasadnienie w 
wykorzystywaniu takich dowodów w sprawach jako oceny zjawisk 
i ich konsekwencji procesowych .Wykonywane przez rzeczoznaw-
ców o znacznym dorobku praktycznym,poważnym doświadczeniu w 
wykonywaniu ekspertyz cywilnych i opinii sądowych jest elementem 
koniecznym do zastosowania w przypadku postępowań sądowych.

5. Udział   biegłych sądowych z zakresu budownictwa w postępowaniach 
sądowych jest  jednym z podstawowych elementów procedur sądowy-
ch,a opinie sądowe  wykonywane dla sądów są niezbędnym elementem 
racjonalnego i efektywnego postępowania sądów oraz poprawności 
rozstrzygania spraw sądowych.

6. Oddzielnymi nie rozwiązanymi  problemami stanowią staus 
biegłego,który nie posiada praktycznie żadnych praw i ochrony 
prawnej,mimo,że jest pomocniczym organem procesowym sądu,ma 
problem z wejściem do sądu,jest traktowany jak każdy klient sądu, jak 
również ubezpieczenie od odpowiedzialnośc cywilnej.  

7. Problemy  biegłych sądowych wymagają drastycznych zmian w celu 
zapewnienia i poprawy sytuacji,wprowadzenia nowych regulacji  
prawnych w całym systemie sądownictwa w Polsce.

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



112

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



113

Bibliografia

 
1. [1].Czapliński K. –„Sposób i forma opracowania ekspertyz budowlanych 

„Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne,Wrocław 2012.
2. [2].Łempiński J.-„Ekspertyzy konstrukcji budowlanych.Zasady i metody-

ka opracowania.”,Arkady,Warszawa 1969.
3. [3].Zaleski S.-„Remonty budynków mieszkalnych-poradnik”,Arkady 

,Warszawa 1995.
4. [4].Thierry J.,Zaleski S.-„Remonty budynków i wzmacnianie konstrukc-

ji”,Arkady,Warszawa 1982.
5. [5].Michalik K.-„Procesy inwestycyjne.Procedury administracyjne w 

budownictwie”, Wydawnictwo Prawo i Budownictwo,Chrzanów 2014,
6. [6]. Michalik K.-„Kontrole okresowe stanu technicznego budynków”, 

Wydawnictwo Prawo i Budownictwo,Chrzanów 2014,
7. [7].M. Cieślak: Zagadnienia dowodowe w procesie karnym.
8. [8].J. Wójcikiewicz (red.): Ekspertyza sądowa.
9. [9] Podstawy prawne  Kodeksy postępowania cywilnego,karnego i 

związane z nimi akty wykonawcze w zakresie biegłychsądowych-
załacznik nr 1.

10. [10]. Masłowski E, Spiżewska D. “Wzmacnianie konstrukcji budow-
lanych” Arkady, Warszawa 2000,

11. [11].Drobiec Ł.,Jasiński R.,Pirkarczayk A. “Diagnostyka konstrukcji 
żelbetowych”ji budowlanych” ,Wydawnictwo Naukowe PWN,2010.

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



114

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



115

Zródła:

• [9] http://www.sejm.gov.pl
• [10].http://www.gunb,gov..pl
• [11].http://www.sn.gov.pl

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



116

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



117

Załączniki

ZAŁĄCZNIK NR 1  

SPIS PODSTAWOWYCH AKTÓW PRAWNYCH I ROZ-
PORZĄDZEŃ W ZAKRESIE  PEŁNIENIA OBOWIĄZ-

KÓW BIEGŁEGO SĄDOWEGO Z ZAKRESU BUDOWN-
ICTWA.

Wyciąg z przepisów prawnych.

1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w 
sprawie biegłych sądowych (Dz. U. Nr 15, poz. 133).

2. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych 
(art. 157) – Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm. dział IV rozdz. 6 

3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968 r. o 
czynnościach komorników – Dz. U. Nr 10, poz. 52 z późn. zmianami (§ 
46 – 48). 

4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie 
biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – Dz. U. Nr 250, poz. 
1883.  

5. Kodeks postępowania cywilnego. 

6. Kodeks postępowania karnego. 

7. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. Reg-
ulamin urzędowania sądów powszechnych - Dz. U. Nr 38, poz. 249.

8. Dekret z 26 października 1950 r. o należnościach świadków, biegłych i 
stron w postępowaniu sądowym - Dz. U. Nr 49, poz. 445 z późn. zm. 
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9. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1975 
r. w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w 
postępowaniu sądowym – Dz. U. Nr 46, poz. 254 z późn. zm. 

10. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cy-
wilnych -Dz. U. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm. (art. 89 – 93). 

11. Ustawa budżetowa na 2008 r. z dnia 23 stycznia 2008 r. - Dz. U. Nr 19, 
poz. 117.  

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w 
sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów 
używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i 
motorowerów niebędących własnością pracodawcy - Dz. U Nr 27, poz. 
271 z późn. zm. 

13. Dekret z 26 października 1950 r. o należnościach świadków, biegłych i 
stron w postępowaniu sądowym - Dz. U. Nr 49, poz. 445 z późn. zm. 

14. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cy-
wilnych -Dz. U. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm. (art. 89 – 93).

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w 
sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów 
używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i 
motorowerów niebędących własnością pracodawcy - Dz. U Nr 27, poz. 
271 z późn. zm.  

Przepisy prawa procesowego: 

1. Kodeks postępowania cywilnego.kpc. 
2. Kodeks postępowania karnego.kpk. 
3. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. Reg-

ulamin urzędowania sądów powszechnych - Dz. U. Nr 38, poz. 249. 

Wyciąg  z aktów prawnych w zakresie biegłych sądowych z zakresu 
budownictwa.

Art. 193. § 1. Jeżeli stwierdzenie okoliczności mających istotne znaczenie 
dla rozstrzygnięcia sprawy wymaga wiadomości specjalnych, zasięga się opinii 
biegłego albo biegłych. 

§ 2. W celu wydania opinii można też zwrócić się do instytucji naukowej lub 
specjalistycznej. 

§ 3. W wypadku powołania biegłych z zakresu różnych specjalności, o tym, 
czy mają oni przeprowadzić badania wspólnie i wydać jedną wspólną opinię, czy 
opinie odrębne, rozstrzyga organ procesowy powołujący biegłych. 
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 Art. 194. O dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego wydaje się postanowie-
nie, w którym należy wskazać: 

1) imię, nazwisko i specjalność biegłego lub biegłych, a w wypadku opinii 
instytucji, w razie potrzeby, specjalność i kwalifikacje osób, które powinny wzi-
ąć udział w przeprowadzeniu ekspertyzy,  

2) przedmiot i zakres ekspertyzy ze sformułowaniem, w miarę potrzeby, 
pytań szczegółowych,  

3) termin dostarczenia opinii.  
Art. 195. Do pełnienia czynności biegłego jest obowiązany nie tylko biegły 

sądowy, lecz także każda osoba, o której wiadomo, że ma odpowiednią wiedzę 
w danej dziedzinie. 

Art. 196. § 1. Nie mogą być biegłymi osoby wymienione w art. 178, 182 
i 185 oraz osoby, do których odnoszą się odpowiednie przyczyny wyłączenia 
wymienione w art. 40 § 1 pkt 1-3 i 5, osoby powołane w sprawie w charakterze 
świadków, a także osoby, które były świadkiem czynu. 

§ 2. Jeżeli ujawnią się przyczyny wyłączenia biegłego wymienione w § 1, 
wydana przez niego opinia nie stanowi dowodu, a na miejsce biegłego wyłączo-
nego powołuje się innego biegłego. 

§ 3. Jeżeli ujawnią się powody osłabiające zaufanie do wiedzy lub bezstron-
ności biegłego albo inne ważne powody, powołuje się innego biegłego. 

Art. 197. § 1. Biegły składa przyrzeczenie następującej treści: ?Świadomy 
znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed prawem, przyrzekam uroczyś-
cie, że powierzone mi obowiązki wykonam z całą sumiennością i bezstron-
nością”. 

§ 2. Biegły sądowy powołuje się na przyrzeczenie złożone przy ustanowieniu 
go w tym charakterze. 

§ 3. Do biegłego stosuje się odpowiednio przepisy art. 177, 179-181, 187, 188 
§ 2 i 4, art. 190 oraz art. 191 § 1 i 3. 

Art. 198. § 1.  W miarę potrzeby udostępnia się biegłemu akta sprawy w 
zakresie niezbędnym do wydania opinii i wzywa się go do udziału w przeprow-
adzeniu dowodów. 

§ 2. Organ procesowy może zastrzec swoją obecność przy przeprowadzaniu 
przez biegłego niektórych lub wszystkich badań, jeżeli nie wpłynie to ujemnie 
na wynik badania. 

§ 3. W razie potrzeby organ procesowy może wprowadzić zmiany co do 
zakresu ekspertyzy lub postawionych pytań oraz stawiać pytania dodatkowe. 

Art. 199. Złożone wobec biegłego albo wobec lekarza udzielającego pomocy 
medycznej oświadczenia oskarżonego, dotyczące zarzucanego mu czynu, nie 
mogą stanowić dowodu. 

Art. 199a.  Stosowanie w czasie badania przez biegłego środków technic-
znych mających na celu kontrolę nieświadomych reakcji organizmu badanej oso-
by możliwe jest wyłącznie za jej zgodą. Przepisu art. 199 nie stosuje się.

Art. 200. § 1. W zależności od polecenia organu procesowego biegły składa 
opinię ustnie lub na piśmie. 
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§ 2. Opinia powinna zawierać: 
1) imię, nazwisko, stopień i tytuł naukowy, specjalność i stanowisko za-

wodowe biegłego,  
2) imiona i nazwiska oraz pozostałe dane innych osób, które uczestniczyły 

w przeprowadzeniu ekspertyzy, ze wskazaniem czynności dokonanych przez 
każdą z nich,  

3) w wypadku opinii instytucji - także pełną nazwę i siedzibę instytucji,  
4) czas przeprowadzonych badań oraz datę wydania opinii,  
5) sprawozdanie z przeprowadzonych czynności i spostrzeżeń oraz oparte na 

nich wnioski,  
6) podpisy wszystkich biegłych, którzy uczestniczyli w wydaniu opinii.  
§ 3. Osoby, które brały udział w wydaniu opinii, mogą być, w razie potrzeby, 

przesłuchiwane w charakterze biegłych, a osoby, które uczestniczyły tylko w 
badaniach - w charakterze świadków. 

Art. 201. Jeżeli opinia jest niepełna lub niejasna albo gdy zachodzi sprzec-
zność w samej opinii lub między różnymi opiniami w tej samej sprawie, można 
wezwać ponownie tych samych biegłych lub powołać innych. 

Art. 202. § 1. W celu wydania opinii o stanie zdrowia psychicznego os-
karżonego sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator, powołuje co 
najmniej dwóch biegłych lekarzy psychiatrów.  

§ 2. Na wniosek psychiatrów do udziału w wydaniu opinii powołuje się 
ponadto biegłego lub biegłych innych specjalności. 

§ 3. Do udziału w wydaniu opinii o stanie zdrowia psychicznego oskarżone-
go, w zakresie zaburzeń preferencji seksualnych, sąd, a w postępowaniu przy-
gotowawczym prokurator, powołuje biegłego lekarza seksuologa. 

§ 4. Biegli nie mogą pozostawać ze sobą w związku małżeńskim ani w 
innym stosunku, który mógłby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do ich 
samodzielności. 

§ 5. Opinia biegłych powinna zawierać stwierdzenia dotyczące zarówno 
poczytalności oskarżonego w chwili popełnienia czynu, jak i jego aktualnego 
stanu zdrowia psychicznego oraz zdolności do udziału w postępowaniu, a w 
razie potrzeby co do okoliczności wymienionych w art. 93 Kodeksu karnego. 

Art. 203. § 1.  W razie zgłoszenia przez biegłych takiej konieczności, 
badanie stanu zdrowia psychicznego oskarżonego może być połączone z ob-
serwacją w zakładzie leczniczym tylko wtedy, gdy zebrane dowody wskazują 
na duże prawdopodobieństwo, że oskarżony popełnił przestępstwo. Przepis 
art. 259 § 2 stosuje się odpowiednio, chyba że oskarżony wnosi o poddanie go 
obserwacji. 

§ 2.  O potrzebie obserwacji w zakładzie leczniczym orzeka sąd, określając 
miejsce i czas trwania obserwacji. W postępowaniu przygotowawczym sąd orze-
ka na wniosek prokuratora. Przepisy art. 249 § 3 i 5 stosuje się odpowiednio.

§ 3.  Obserwacja w zakładzie leczniczym nie powinna trwać dłużej niż 4 
tygodnie; na wniosek zakładu sąd może przedłużyć ten termin na czas określ-
ony, niezbędny do zakończenia obserwacji; łączny czas trwania obserwacji w 
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danej sprawie nie może przekroczyć 8 tygodni. O zakończeniu obserwacji biegli 
niezwłocznie zawiadamiają sąd.

§ 4.  Na postanowienia, o których mowa w § 2 i 3, przysługuje zażalenie. 
Sąd rozpoznaje zażalenie niezwłocznie.

§ 5.  Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z Ministrem 
Sprawiedliwości, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz zakładów psychia-
trycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania 
obserwacji, w tym do wykonywania obserwacji osób pozbawionych wolności, 
oraz sposób finansowania obserwacji, a także warunki zabezpieczenia zakładów 
dla osób pozbawionych wolności, mając na uwadze potrzebę zapewnienia 
sprawnego toku postępowania.

Art. 204. § 1. Należy wezwać tłumacza, jeżeli zachodzi potrzeba prz-
esłuchania: 

1) głuchego lub niemego, a nie wystarcza porozumienie się z nim za pomocą 
pisma,  

2) osoby nie władającej językiem polskim.  
§ 2. Należy również wezwać tłumacza, jeżeli zachodzi potrzeba przełoże-

nia na język polski pisma sporządzonego w języku obcym lub odwrotnie albo 
zapoznania oskarżonego z treścią przeprowadzanego dowodu. 

§ 3. Do tłumacza stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące biegłych. 
Art. 205. § 1.  Jeżeli dokonanie oględzin, przesłuchania przy użyciu 

urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na 
odległość, eksperymentu, ekspertyzy, zatrzymania rzeczy lub przeszukania wy-
maga czynności technicznych, w szczególności takich jak wykonanie pomiarów, 
obliczeń, zdjęć, utrwalenie śladów, można do udziału w nich wezwać specjal-
istów. 

§ 2. Specjalistę nie będącego funkcjonariuszem organów procesowych moż-
na wezwać, przed przystąpieniem do czynności, do złożenia następującego 
przyrzeczenia: ?Świadomy znaczenia powierzonej mi czynności i odpowied-
zialności przed prawem przyrzekam uroczyście, że powierzone mi obowiązki 
wykonam z całą sumiennością i bezstronnością”.

§ 3. W protokole czynności przeprowadzonej z udziałem specjalistów należy 
wskazać ich imiona i nazwiska, specjalność, miejsce zamieszkania, miejsce pracy 
i stanowisko oraz podać rodzaj i zakres czynności wykonanych przez każdego z 
nich. 

Art. 206. § 1. Do specjalistów stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące 
biegłych, z wyjątkiem art. 194, 197, 200 i 202. 

§ 2. W razie potrzeby można przesłuchiwać specjalistów w charakterze świ-
adków. 

ZAŁĄCZNIK  NR 2
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KODEKS ZASAD ETYKI ZAWODOWEJ CZŁONKÓW PAŃST-
WOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Cele działalności inżynierskiej.
Celem działalności inżynierskiej jest stałe udoskonalanie warunków życia 

ludzi drogą kształtowania środowiska naturalnego z poszanowaniem jego war-
tości dla ludzkich potrzeb, zdrowia, rozwoju społecznego i indywidualnego. 

Działalność inżynierska jako usługowa dla społeczeństwa, jest nośnikiem 
jego rozwoju cywilizacyjnego i współtworzy jego kulturę. Działalność ta zaspo-
kaja także bieżące potrzeby społeczne, uwzględniając przy tym doświadczenia 
przeszłości, przewidywane kierunki rozwoju oraz ich skutki, oraz musi zmier-
zać do dbałości o bezpieczeństwo budowli i procesów budowlanych.

Członek izby a społeczeństwo.
W swej działalności członek izby kieruje się dobrem publicznym oraz zasa-

dami uczciwości zawodowej i osobistej. 
Członek izby pamięta o konsekwencjach swojej działalności licząc się z za-

grożeniami bezpieczeństwa, życia, zdrowia i dobra ludzi. 
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. 

Członek izby powinien wyrażać opinię zawodową jedynie wtedy, gdy jest ona 
oparta na odpowiedniej wiedzy. 

Członkowi izby nie wolno dopuszczać do działań korupcyjnych, zarówno we 
własnym postępowaniu, jak i tolerować ich u innych. 

Członek izby bierze udział w działalności społecznej i swoją wiedzę oraz 
doświadczenie wykorzystuje dla poprawy warunków życia. W szczególnoś-
ci bierze udział w sytuacjach kryzysowych w doraźnych przedsięwzięciach o 
charakterze ratunkowym.

Członek izby a środowisko.
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. 

Członek izby powinien mieć pełne zrozumienie wpływu swojej pracy na 
środowisko naturalne. 

Członek izby powinien być świadomy wzajemnej zależności różnych eko-
systemów. 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 mini-
mum. 
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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
Członek izby powinien podejmować tylko takie zadania, do których wyko-

nania jest teoretycznie oraz praktycznie przygotowany i przekonany, że uzyska 
założony rezultat. 

Członek izby nie może narażać swego zleceniodawcy lub pracodawcy na 
podejmowanie przedsięwzięć z góry skazanych na niepowodzenie. 

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

Jako powiernik swojego zleceniodawcy lub pracodawcy członek izby powin-
ien zachować w tajemnicy poufne informacje i sprawy związane z realizowanym 
zadaniem. Jeżeli uznaje za celowe ujawnienie takich informacji, powinien uzys-
kać na to zgodę. 

Członek izby powinien lojalnie informować swojego zleceniodawcę lub pra-
codawcę o każdej okoliczności, jaka mogłaby stanowić przeszkodę lub zagroże-
nie w realizacji powierzonego mu zadania.

Stosunek do zawodu.
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. 

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. 

Członek Izby ma obowiązek posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzial-
ności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Lojalność i solidarność zawodowa.
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. 

Stosunek członka izby do osób reprezentujących inne zawody techniczne 
lub nietechniczne specjalności zawodowe powinna cechować kultura i życ-
zliwość, a współpraca z nimi powinna opierać się na uznaniu i poszanowaniu 
ich odrębnych kwalifikacji, z uwzględnieniem jednak zasady ograniczonego 

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



Załączniki

124

zaufania, Oprócz zgodnego współdziałania z przedstawicielami innych za-
wodów członek izby powinien w miarę możliwości udzielać im pomocy i rady w 
zakresie posiadanej wiedzy  
i doświadczenia zawodowego. 

Członek izby powinien dbać o rozwój zawodowy młodszych współpracown-
ików oraz partnerów. Kierownicza rola członka izby w procesach budowlanych 
nakłada na niego obowiązek przekazywania współpracownikom i swym po-
mocnikom posiadanej wiedzy i doświadczenia oraz dbania o ich najlepsze wysz-
kolenie zawodowe i wysoki poziom etyczny. 

Działanie na szkodę współpracowników, pomniejszanie ich osiągnięć za-
wodowych i utrudnianie im działalności jest nieetyczne. 

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. 

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

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

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. 

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. 

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. 

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

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

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

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

Członek może złożyć skargę na innego członka izby wyłącznie do właściwe-
go organu samorządu zawodowego. 

W razie sporu pomiędzy członkami izby, mają oni obowiązek podjąć próbę 
jego polubownego rozwiązania z pomocą lub przy udziale właściwych organów 
samorządu w drodze mediacji lub przez sąd polubowny.
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Praca w samorządzie zawodowym.
Pełnienie funkcji w organach samorządu zawodowego jest prawem i powin-

nością członka izby. 
Członek izby, któremu powierzona została funkcja w organach samorządu, 

obowiązany jest rzetelnie i z najwyższą starannością wypełniać obowiązki wyn-
ikające z tej funkcji. 

Przy wypełnianiu funkcji samorządowej członek izby obowiązany jest kie-
rować się interesami zawodowymi członków izby i zadaniami samorządu. 

Członek izby sprawujący funkcję w organach samorządu: 
nie może wykorzystywać powierzonej mu funkcji we własnych sprawach, dla 

własnej korzyści albo korzyści bliskich mu osób, 
powinien traktować wszystkich członków izby jako równoprawnych, 
powinien, w granicach swych zadań i możliwości, służyć informacją, po-

mocą i radą członkom izby.
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
Członka izby obowiązuje szacunek i lojalność wobec organów samorządu. 
Członek izby obowiązany jest stosować się do uchwał organów samorządu, 

niezależnie od ich osobistej oceny. 
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. 

Członek izby, wezwany przez organ samorządu, obowiązany jest stawić się 
na wezwanie  
w wyznaczonym terminie, a w razie poważnej przeszkody - niemożność stawi-
ennictwa usprawiedliwić. 

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

ZAŁĄCZNIK NR 3.

PODSTAWOWE ZAPISY Z KODEKSU CYWILNEGO.
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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 obniże-
nia 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 wymie-
niona 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, jakie poniósł kupujący.

Art. 561. [Wymiana rzeczy lub usunięcie wad] § 1. Jeżeli przedmiotem 
sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku, kupujący może żądać do-
starczenia 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 wypad-
ku 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 dostarcze-
nia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określone-
go 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 up-
rawnienia wynikające z gwarancji, powinien dostarczyć rzecz na koszt gwaranta 
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do miejsca wskazanego w gwarancji lub do miejsca, w którym rzecz została 
wydana przy udzieleniu gwarancji, chyba że z okoliczności wynika, iż wada po-
winna być usunięta w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnie-
nia 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 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 ga-
tunku oraz do ich dostarczenia częściami albo periodycznie, a odbiorca zobow-
iązuje 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 stwierdzo-
na pismem.

Art. 607. [Nieodpowiednie surowce lub materiały] Jeżeli surowce lub ma-
teriały 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.
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Art. 609. [Rękojmia za wady fizyczne dostarczonych rzeczy] Dostawca 
ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne dostarczonych rzec-
zy także w tym wypadku, gdy wytworzenie rzeczy nastąpiło w sposób określ-
ony przez odbiorcę lub według dostarczonej przez niego dokumentacji techno-
logicznej, 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 tech-
nologicznej.

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.

Art. 611. [Wadliwe wykonywanie] Jeżeli w toku wytwarzania przedmiotu 
dostawy okaże się, że dostawca wykonywa ten przedmiot w sposób wadliwy 
albo sprzeczny z umową, odbiorca może wezwać dostawcę do zmiany sposobu 
wykonania wyznaczając dostawcy w tym celu odpowiedni termin, a po bezsku-
tecznym upływie wyznaczonego terminu od umowy odstąpić.

Art. 612. [Stosowanie przepisów o sprzedaży] W przedmiotach nie ureg-
ulowanych 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 zamówie-
nie, z osobą fizyczną, która zamawia dzieło, będące rzeczą ruchomą, w celu 
niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą ani zawodową, stosuje się odpow-
iednio 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 odpowi-
adające 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 wyn-
agrodzenie na podstawie zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosz-
tów (wynagrodzenie kosztorysowe), a w toku wykonywania dzieła zarządzenie 
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właściwego organu państwowego zmieniło wysokość cen lub stawek obowiązu-
jących 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 kosztorysowe-
go, a zestawienie sporządził zamawiający, przyjmujący zamówienie może żądać 
odpowiedniego podwyższenia umówionego wynagrodzenia. Jeżeli zestawienie 
planowanych prac sporządził przyjmujący zamówienie, może on żądać pod-
wyższenia wynagrodzenia tylko wtedy, gdy mimo zachowania należytej staran-
ności 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 wypad-
kach przewidzianych w dwóch artykułach poprzedzających zaszła konieczność 
znacznego podwyższenia wynagrodzenia kosztorysowego, zamawiający może 
od umowy odstąpić, powinien jednak uczynić to niezwłocznie i zapłacić przy-
jmującemu zamówienie odpowiednią część umówionego wynagrodzenia.

Art. 632. [Niemożność podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego] § 1. 
Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówie-
nie 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 prze-
widzieć, 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] Jeże-
li 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 prawdo-
podobne, 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 sprzec-
zny 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 
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poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpiec-
zeństwo przyjmującego zamówienie.

§ 2. Jeżeli zamawiający sam dostarczył materiału, może on w razie odstąpi-
enia 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 wyznaczone-
go 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, zamawi-
ający 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 przyjmujący zamówienie nie usunął wad w 
terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

Art. 638. [Stosowanie przepisów o sprzedaży] Jeżeli z artykułów poprzedza-
jących nie wynika nic innego, do rękojmi za wady dzieła stosuje się odpowied-
nio 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 dotyczą-
cych 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 dz-
ieła 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. Niebezpiec-
zeństwo 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 dz-
ieła według jego wskazówek, przyjmujący zamówienie może żądać za wyko-
naną 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 przy-
jmującemu 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 spełnie-
nia każdego ze świadczeń częściowych.
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Art. 643. [Obowiązek odebrania dzieła] Zamawiający obowiązany jest odeb-
rać dzieło, które przyjmujący zamówienie wydaje mu zgodnie ze swym zobow-
iązaniem.

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 niewykona-
nia 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 wynagrodzenia.

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 odda-
nia przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z 
zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wyma-
ganych 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 wykonaw-
cą), strony ustalają zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał osobiście 
lub za pomocą podwykonawców.

§ 2. Do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwyko-
nawcą 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 wyra-
ził 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.
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§ 5. Zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca pono-
szą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane 
wykonane przez podwykonawcę.

§ 6. Odmienne postanowienia umów, o których mowa w niniejszym artyku-
le, są nieważne.

Art. 648. [Forma umowy o roboty budowlane] § 1. Umowa o roboty budow-
lane powinna być stwierdzona pismem.

§ 2. Wymagana przez właściwe przepisy dokumentacja stanowi część skład-
ową 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 wyn-
agrodzenia za wykonanie robót budowlanych. 

§ 2. Gwarancją zapłaty jest gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, a także 
akredytywa bankowa lub poręczenie banku udzielone na zlecenie inwestora.

§ 3. Strony ponoszą w równych częściach udokumentowane koszty zabez-
pieczenia wierzytelności.

Art. 649. [Zakaz wyłączania lub ograniczania żądania gwarancji zapłaty] § 
1. Nie można przez czynność prawną wyłączyć ani ograniczyć prawa wykonaw-
cy (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 wyko-
nawca) robót budowlanych może w każdym czasie żądać od inwestora gwarancji 
zapłaty do wysokości ewentualnego roszczenia z tytułu wynagrodzenia wyn-
ikającego 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 niewykona-
nia 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 wyko-
nawca) oszczędził z powodu niewykonania robót budowlanych.
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Art. 649. [Dalsze stosowanie przepisów]  Przepisy art. 6491-6494 stosuje się 
do umów zawartych między wykonawcą (generalnym wykonawcą) a dalszymi 
wykonawcami (podwykonawcami).

Art. 650. (skreślony).
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 powin-
ien niezwłocznie zawiadomić o tym inwestora.

Art. 652. [Odpowiedzialność za szkody] Jeżeli wykonawca przejął pro-
tokolarnie od inwestora teren budowy, ponosi on aż do chwili oddania obiektu 
odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie.

Art. 653. (skreślony).
Art. 654. [Przyjmowanie robót wykonanych częściowo] W braku odmien-

nego 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 wska-
zówek inwestora, wykonawca może żądać umówionego wynagrodzenia lub jego 
odpowiedniej części, jeżeli uprzedził inwestora o niebezpieczeństwie zniszcze-
nia 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.
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PODSTAWOWE  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 konstruk-
cyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż 
dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytko-
wego 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 sto-
jące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia 
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotech-
niczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia tech-
niczne, 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 przed-
miotów składających się na całość użytkową;

3a) obiekcie liniowym – 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 budowla-
nego 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: pias-

kownice, huśtawki, drabinki, śmietniki;
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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: str-
zelnice, 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 budowlane-
go 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 budowla-
nego;

7a) przebudowie – należy przez to rozumieć wykonywanie robót budow-
lanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub 
technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystyc-
znych 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 pierwotne-
go, 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 tech-
niczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowa-
nia obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instala-
cyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, 
ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki;

10) terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prow-
adzone 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 zobow-
iązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych;

12) pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracy-
jną 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 real-
izacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu;
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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 właści-
wości, 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, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagos-
podarowaniu tego terenu;

21) (uchylony);
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 użyt-
kowe 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 śro-

dowiska,
e) ochrony przed hałasem i drganiami,
f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji 

użytkowania energii;
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2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w 
zakresie:

a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, 
w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych 
czynników,

b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów;
2a) możliwość dostępu do usług telekomunikacyjnych, w szczególności w 

zakresie szerokopasmowego dostępu do Internetu;
3) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego;
4) niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i 

mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, 
w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich;

5) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy;
6) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;
7) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych 

ochroną konserwatorską;
8) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej;
9) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasad-

nionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi pub-
licznej;

10) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na 
terenie budowy.

2. Obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznacze-
niem 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 tech-
niczno-użytkową, w przypadkach, o których mowa w ust. 4, dokonuje się oceny 
charakterystyki energetycznej w formie świadectwa charakterystyki energety-
cznej 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 charakt-
erystyki 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 pod-

stawie 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
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2) zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
– zbywca przekazuje nabywcy odpowiednie świadectwo charakterystyki 

energetycznej;
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 charakterysty-
ki 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 in-
stalacją 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 ter-
minie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia złożenia przez niego wniosku w tej 
sprawie.

5b. Świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego należące-
go do grupy lokali mieszkalnych o jednakowych rozwiązaniach konstrukcy-
jno-materiałowych i instalacyjnych oraz o takim samym stopniu zużycia ma-
jącym 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 in-

formacje 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;
3) przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;
4) niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;
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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 doku-

mentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościo-
wymi lub za przestępstwo skarbowe;

4) posiada uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, kon-
strukcyjno-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 za-
gospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze roz-
porządzenia, 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 odpow-
iedniego 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: architektu-
ra, 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 
uwzględniać problematykę objętą programem szkoleń określonym, w drodze 
rozporządzenia, o którym mowa w ust. 9. Minister właściwy do spraw szkol-
nictwa 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.

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



Załączniki

140

13. Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederac-
ji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o 
Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gos-
podarczym, może dokonywać oceny charakterystyki energetycznej budynku, 
lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość tech-
niczno-użytkową i sporządzać świadectwo charakterystyki energetycznej bu-
dynku, 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 Europe-
jskiej (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 budyn-
ku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową traci je w przypadku:

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 przestrzenne-
go oraz mieszkalnictwa , postępowania wyjaśniającego w sprawie utraty up-
rawnień.

2. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zag-
ospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa prowadzi w formie elek-
tronicznej rejestr osób, które utraciły uprawnienia do sporządzania świadectw 
charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części bu-
dynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową w przypadkach, o 
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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 uprawnie-
nia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lo-
kalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość tech-
niczno-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, lo-
kalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa 
wszczyna, z urzędu lub na wniosek osoby, która zleciła osobie uprawnionej 
sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu miesz-
kalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użyt-
kową, postępowanie w sprawie utraty uprawnień.

5. W przypadku ustalenia, że osoba uprawniona do sporządzania świadectw 
charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budyn-
ku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową nie dopełniła obow-
iązków lub naruszyła zakazy, o których mowa w art. 5 ust. 4a oraz art. 52 ust. 
1, minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagos-
podarowania 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. Wpisanie tej osoby do rejestru, o 
którym mowa w ust. 2, następuje z dniem, gdy decyzja stanie się ostateczna.

6. Od decyzji, o której mowa w ust. 5, nie służy odwołanie. Strona niezad-
owolona z decyzji może zwrócić się do ministra właściwego do spraw budown-
ictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz miesz-
kalnictwa , 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 moż-
na przystąpić nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy, licząc od dnia utraty 
uprawnień.
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wersja obowiązująca od 2013-01-01
Art. 52. [Obowiązki osoby sporządzającej świadectwo charakterystyki en-

ergetycznej] 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 charakt-

erystyki 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 ener-
getycznej.

2. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, w porozumieniu z 
ministrem właściwym do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zag-
ospodarowania 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 sporządza-
jącą świadectwo charakterystyki energetycznej.

Art. 5a. [Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego] 
1. W przypadku budowy obiektu liniowego, którego przebieg został ustalony w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a także wykonywania 
innych robót budowlanych dotyczących obiektu liniowego, gdy liczba stron w 
postępowaniu przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania 
administracyjnego.

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 tech-
niczno-użytkowym przez okres istnienia obiektów (zespołów) budowlanych.

wersja obowiązująca od 2013-01-01
Art. 7. [Zakres przepisów techniczno-budowlanych] 1. Do przepisów tech-

niczno-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 rozporządze-

nia:
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1) minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i za-
gospodarowania 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 roz-
porządzenia:

1) minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zag-
ospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa – dla budynków miesz-
kalnych;

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 bezpiec-
zeństwu i obronności państwa] Rada Ministrów może określić, w drodze roz-
porządzenia, dodatkowe warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać bu-
dynki 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 przypad-
kach 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 odma-
wia 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 zagospodarow-
ania działki lub terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środow-
isko 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 obiek-
tów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwa-
torską;
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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] Wy-
roby 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 zgod-
nie z przepisami odrębnymi.

Art. 10a. (uchylony).
Art. 11. [Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla 

zdrowia 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 i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznac-
zonych na pobyt ludzi.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw zdrowia, może określić, w drodze rozporządzenia, do-
puszczalne 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 sa-

modzielną funkcję techniczną w budownictwie uważa się działalność związaną 
z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego 
rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-or-
ganizacyjnych, 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 skompli-
kowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją, 
stwierdzone decyzją, zwaną dalej „uprawnieniami budowlanymi”, wydaną przez 
organ samorządu zawodowego.
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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.

6. Osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie są 
odpowiedzialne za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami i zasada-
mi 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 przepis-
ami – wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierd-
zony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem 
ważności.

8. (uchylony).
9. Organy samorządu zawodowego są obowiązane przekazywać bez-

zwłocznie 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.

4. Uprawnienia do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi sta-
nowią 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, wentylacy-

jnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
5) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektro-

energetycznych;
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 architekton-

iczno-budowlanych:
a) ukończenia studiów magisterskich, w rozumieniu przepisów o szkolnic-

twie 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 specjal-
ności lub ukończenia studiów magisterskich, w rozumieniu przepisów o szkol-
nictwie wyższym, na kierunku pokrewnym dla danej specjalności,

b) odbycia dwuletniej praktyki przy sporządzaniu projektów,
c) odbycia rocznej praktyki na budowie;
3) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:
a) ukończenia studiów magisterskich, w rozumieniu przepisów o szkolnic-

twie 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 specjal-
ności lub ukończenia studiów magisterskich, w rozumieniu przepisów o szkol-
nictwie wyższym, na kierunku pokrewnym dla danej specjalności,

b) odbycia trzyletniej praktyki na budowie.
4. Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest praca polegająca na bez-

pośrednim uczestnictwie w pracach projektowych albo na pełnieniu funkcji 
technicznej na budowie pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie 
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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, posi-
adających 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, in-

żyniera 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, okreś-
lając zakres rzeczoznawstwa.

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 Na-
dzoru 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 przestrzen-
nego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia: rodzaje i zakres 
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technic-
znych w budownictwie, sposób stwierdzania posiadania tego przygotowania, 
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ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych, wykaz kierunków wykształcenia 
odpowiedniego i pokrewnego dla danej specjalności, wykaz specjalizacji wyo-
drębnionych w ramach poszczególnych specjalności, a także sposób przeprow-
adzania i zakres egzaminu, zasady odpłatności za postępowanie kwalifikacyjne 
oraz zasady wynagradzania członków komisji egzaminacyjnej.

1a. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, należy w szczególności 
uregulować sprawy:

1) sposobu dokumentowania posiadanego wykształcenia i kwalifikowania 
wykształcenia za odpowiednie lub pokrewne,

2) sposobu dokumentowania praktyki i kryteriów uznawania praktyki,
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 spec-

jalizacji techniczno-budowlanej,
7) ograniczania zakresu uprawnień budowlanych,
8) określania rodzajów specjalizacji techniczno-budowlanych,
w taki sposób, aby mając na względzie zachowanie interesu osób ubiega-

jących 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 budowla-

nego, 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 zorga-

nizowanie 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 pro-
jektów,

2) objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy,
3) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
4) wykonania i odbioru robót budowlanych,
5) w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót 

budowlanych lub warunkami gruntowymi, nadzoru nad wykonywaniem robót 
budowlanych
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– przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
2. Inwestor może ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie.
3. Inwestor może zobowiązać projektanta do sprawowania nadzoru autor-

skiego.
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 sto-
pniem skomplikowania obiektu lub robót budowlanych bądź przewidywanym 
wpływem na środowisko.

2. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i za-
gospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze roz-
porządzenia, rodzaje obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wy-
magane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz listę obiektów 
budowlanych i kryteria techniczne, jakimi powinien kierować się organ podczas 
nakładania na inwestora obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestor-
skiego.

Art. 20. [Obowiązki projektanta] 1. Do podstawowych obowiązków projek-
tanta 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 uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej spec-
jalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby 
opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach 
zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem 
specyfiki projektowanego obiektu budowlanego;

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 projek-
towych w zakresie wynikającym z przepisów;

3) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim 
rozwiązań;
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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 architek-
toniczno-budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym tech-
niczno-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:

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

2) żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w 
razie:

a) stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia,
b) wykonywania ich niezgodnie z projektem.
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
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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 następu-
jących rodzajów robót budowlanych:

1) których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegól-
nie 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 ko-

munikacyjnych;
5) stwarzających ryzyko utonięcia pracowników;
6) prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach;
7) wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietr-

znych;
8) wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego pow-

ietrza;
9) wymagających użycia materiałów wybuchowych;
10) prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabry-

kowanych.
3. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykony-

waniu robót budowlanych określają odrębne przepisy w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy.

4. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i za-
gospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze roz-
porządzenia:

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, urządzeni-
ami 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 projek-
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tem i pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, 
oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;

3a) koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpiec-
zeństwa i ochrony zdrowia:

a) przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń pla-
nowanych 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 wykony-
wania 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;

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 możliwoś-
ci 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 wy-
maganych 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.
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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 zgod-
ności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej;

2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów 
budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budow-
lanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanika-
jących, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń 
technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czyn-
nościach 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 in-
westorskiego ma prawo:

1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwi-
erdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości 
lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót 
lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowad-
zonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budown-
ictwie 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 wy-
wołać 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 budow-

lane 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 właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdują-
cych się w obszarze oddziaływania obiektu.

3. Przepisu art. 31 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się 
w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę.

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



Załączniki

154

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 odd-
ziaływania na środowisko. W tym przypadku stosuje się przepisy art. 44 ust-
awy, 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 teren-
ach stanowiących własność Skarbu Państwa i będących we władaniu zarządu 
kolei;

7) wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacy-
jnych;

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 grunt-

em i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie 
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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 budyn-
kach mieszkalnych jednorodzinnych;

20) przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, 
gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;

20a) telekomunikacyjnych linii kablowych; 
20b) kanalizacji kablowej;
21) urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, 

państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydro-
geologicznej:

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 barakow-
ozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologic-
znych i pomiarach geodezyjnych;

25) tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie ek-
sponaty wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytu-
owanych na terenach przeznaczonych na ten cel;
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26) znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obsza-
rem parków narodowych i rezerwatów przyrody;

27) instalacji telekomunikacyjnych w obrębie budynków będących w użyt-
kowaniu.

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 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, kanalizacy-
jnych, 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 (eksp-
loatacyjnych) 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 prze-

prowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięcia wy-
magające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgod-
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nie 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 państ-
wowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

2. Do budowy, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy prawa energety-
cznego 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 pub-
licznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabyt-
ków,

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 oświ-
adczenie, 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 wy-
magane 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 odpowied-
nie 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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4. W zgłoszeniu budowy, o której mowa w ust. 1 pkt 4, należy ponadto 
przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez pro-
jektanta 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 budow-
lanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłosze-
nia 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 rozbiórka:
1) budynków i budowli – niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieob-

jętych 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, wy-
maga uprzedniego zgłoszenia właściwemu organowi, w którym należy określić 
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rodzaj, zakres i sposób wykonywania tych robót. Przepis art. 30 ust. 5 stosuje 
się odpowiednio.

3. Właściwy organ może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na roz-
biórkę obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli rozbiórka tych obiektów:

1) może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sani-
tarnych oraz stanu środowiska lub

2) wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uza-
leżnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką.

4. Właściwy organ może żądać, ze względu na bezpieczeństwo ludzi lub 
mienia, przedstawienia danych o obiekcie budowlanym lub dotyczących prow-
adzenia robót rozbiórkowych.

5. Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przed uzys-
kaniem 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 budow-
lanego.

wersja obowiązująca od 2013-01-01
Art. 32. [Wymagania dotyczące uzyskania pozwolenia na budowę lub roz-

biórkę 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 udostępnian-
iu 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;

3) wyrażeniu zgody przez ministra właściwego do spraw budownictwa, loka-
lnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa – w 
przypadku budowy gazociągów o zasięgu krajowym lub jeżeli budowa ta wyni-
ka 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 przeprowadza-
nego 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 prze-
pisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



Załączniki

160

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 posi-
adanym 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 za-
gospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze roz-
porządzenia, wzory: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posi-
adanym 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 obe-
jmować w szczególności dane osobowe lub nazwę inwestora oraz inne informac-
je niezbędne do podjęcia rozstrzygnięcia w prowadzonym postępowaniu. Wzór 
decyzji o pozwoleniu na budowę powinien obejmować w szczególności określe-
nie 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 wnio-
sek inwestora, dotyczyć 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, uzgodnie-

niami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szcze-
gólnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnym na 
dzień opracowania projektu; nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania prze-
prowadzanego 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 przestrzen-
nym;

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;
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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-budow-
lanej, 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 do-
starczane z indywidualnego źródła ciepła niebędącego odnawialnym źródłem 
energii, źródłem ciepła użytkowego w kogeneracji lub źródłem ciepła odpado-
wego z instalacji przemysłowych, dla których to obiektów przewidywana szczy-
towa moc cieplna instalacji i urządzeń do ogrzewania tych obiektów wynosi nie 
mniej niż 50 kW 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 odnawi-
alnych 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 do-
starczanie ciepła do tego obiektu z sieci ciepłowniczej zapewnia niższą efekty-
wność 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:
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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 Pol-
skich 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;
5) pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne doku-

menty, 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, zawi-

erające informacje niejawne mogą być za zgodą właściwego organu przechowy-
wane przez inwestora.

Art. 34. [Zawartość projektu budowlanego] 1. Projekt budowlany powinien 
spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospo-
darowania 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 Rzeczypo-
spolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli jest ono wymagane.

2. Zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specy-
fiki 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 pro-
jektowanej zabudowy terenów sąsiednich;

2) projekt architektoniczno-budowlany, określający funkcję, formę i kon-
strukcję 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 budow-
lanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 – również opis dostępności dla 
osób niepełnosprawnych;

3) stosownie do potrzeb:
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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, kanal-
izacyjnych, 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;

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 zagospo-
darowaniu 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 zagospodarowa-
nia 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 za-
gospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze roz-
porządzenia:

1) szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego, uwzględniając zawar-
tość projektu budowlanego w celu zapewnienia czytelności danych;

2) szczegółowe zasady ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 
obiektów budowlanych, uwzględniając przydatność gruntu na potrzeby projek-
towanego obiektu i jego charakteru oraz zakwalifikowania go do odpowiedniej 
kategorii geotechnicznej.

Art. 35. [Kontrola dokumentów przed wydaniem pozwolenia] 1. Przed wy-
daniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu 
projektu budowlanego właściwy organ sprawdza:

1) zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagos-
podarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospo-
darowania 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 społec-
zeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

2) zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w 
tym techniczno-budowlanymi;
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3) kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, 
uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia, 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 opra-
cowania 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 niepraw-
idłowości, 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 decyz-
ji, 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 śro-
dowisko 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 przewid-
zianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów za-
wieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, 
albo z przyczyn niezależnych od organu.

Art. 35a. [Skarga na decyzję o pozwoleniu na budowę] 1. W przypad-
ku 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 in-
westora 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 postępowa-
nia cywilnego o zabezpieczeniu roszczeń.

Art. 36. [Zawartość decyzji o pozwoleniu na budowę] 1. W decyzji o pozwo-
leniu 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 użyt-

kowania,
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 zmian-
ie 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 zmi-
anie pozwolenia na budowę i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy:

1) zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu,
2) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powier-

zchni 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 
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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 pozwo-
leniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 
lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przer-
wana 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, de-
cyzję 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 budowlane-
go, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Właściwy organ w decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlane-
go 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 nie-
jawne 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 in-
formacje o wydanych decyzjach o pozwoleniu na budowę podaje się do pub-
licznej wiadomości oraz gdy dane o tych decyzjach zamieszcza się w publicznie 
dostępnych wykazach.

Art. 39. [Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego wpisanego do rejest-
ru 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 pozwo-
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lenia na prowadzenie tych robót, wydanego przez właściwego wojewódzkiego 
konserwatora zabytków.

2. Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego wpisanego do rejestru za-
bytków może być wydane po uzyskaniu decyzji Generalnego Konserwatora Za-
bytków 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 uzgod-
nieniu 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 urządze-
nia budowlanego na obszarze Pomnika Zagłady lub jego strefy ochronnej w 
rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerows-
kich obozów zagłady (Dz. U. Nr 41, poz. 412, z późn. zm.) wymaga, przed 
wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskania zgody właściwego 
wojewody.

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 pod-
miotu, jeżeli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji oraz złoży 
oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do decyzji o pozwoleniu na wznow-
ienie 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, rozu-
mie się przez to także decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w rozumie-
niu 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;
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3) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiek-
tów;

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 roz-
poczęcia 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 ins-
pektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia 
nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświad-
czenie, 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.

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 pr-
zygotowawczych] 1. Inwestor jest obowiązany zapewnić: objęcie kierownictwa 
budowy (rozbiórki) lub określonych robót budowlanych oraz nadzór nad robota-
mi przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnoś-
ci.

2. Kierownik budowy (robót) jest obowiązany:
1) prowadzić dziennik budowy lub rozbiórki;
2) umieścić na budowie lub rozbiórce, w widocznym miejscu, tablicę in-

formacyjną 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 budow-
lanych 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 
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dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 pra-
cowników albo na których planowany zakres robót przekracza 500 osobodni.

4. Przy prowadzeniu robót budowlanych, do kierowania którymi jest wyma-
gane 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.

2. Właściwy organ może nałożyć obowiązek stosowania przepisu ust. 1 
również w stosunku do obiektów budowlanych wymagających zgłoszenia.

3. Obiekty lub elementy obiektów budowlanych, ulegające zakryciu, wy-
magające inwentaryzacji, o której mowa w ust. 1, podlegają inwentaryzacji przed 
ich zakryciem.

4. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i za-
gospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze roz-
porządzenia, rodzaje i zakres opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.

Art. 44. [Zawiadomienie przez inwestora o zmianach] 1. Inwestor jest obow-
iązany 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 doku-

ment 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 kontro-
la techniczna robót budowlanych. Osoby te są obowiązane potwierdzić pod-
pisem 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 za-
gospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze roz-
porządzenia, sposób prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki oraz 
osoby upoważnione do dokonywania w nich wpisów, a także dane, jakie powin-
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na 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 umieszczon-

ych;
2) formę ogłoszenia;
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 do-
kumenty 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 uzgod-
nić 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 nierucho-
mości.

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 nas-
tąpić po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach.

Art. 48. [Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego będącego w budowie albo 
wybudowanego bez wymaganego pozwolenia] 1. Właściwy organ nakazuje, z 
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zastrzeżeniem ust. 2, w drodze decyzji, rozbiórkę obiektu budowlanego, lub jego 
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 przestrzen-

nym, a w szczególności:
a) ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania prz-

estrzennego albo
b) ustaleniami ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarow-

ania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospo-
darowania 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 budow-
lanych.

3. W postanowieniu, o którym mowa w ust. 2, ustala się wymagania doty-
czące niezbędnych zabezpieczeń budowy oraz nakłada obowiązek przedstawie-
nia, 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 zagospo-
darowania 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 pozwo-
lenie na wznowienie robót budowlanych, jeżeli budowa nie została zakończona.

Art. 49. [Badanie projektów przed wydaniem decyzji w sprawie ich zatwi-
erdzenia] 1. Właściwy organ, przed wydaniem decyzji w sprawie zatwierdzenia 
projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na wznowienie robót budow-
lanych, bada:

1) zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności z ustalenia-
mi obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

2) kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uz-
godnień, pozwoleń i sprawdzeń,

3) wykonanie projektu budowlanego przez osobę posiadającą wymagane 
uprawnienia budowlane
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– 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 pięćdziesięcio-
krotnemu 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 wyda-
je 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 śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

5. W decyzji, o której mowa w ust. 4, nakłada się obowiązek uzyskania de-
cyzji 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 roz-
biórki.

2. Jeżeli wykonanie decyzji o nakazie rozbiórki obiektu budowlanego odbywa 
się w trybie wykonania zastępczego, o którym mowa w przepisach o postępowa-
niu 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. 
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 właści-
wy organ.

2. Jeżeli budowa, o której mowa w ust. 1, jest zgodna z przepisami o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności ustaleniami 
obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo, w 
przypadku jego braku, ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospo-
darowania terenu oraz nie narusza przepisów, w tym techniczno-budowlanych, 
właściwy organ wstrzymuje postanowieniem – gdy budowa nie została zakońc-
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zona – 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 zagospo-
darowania 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 – wyn-
osi 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.

Art. 50. [Postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych] 1. W przypad-
kach innych niż określone w art. 48 ust. 1 lub w art. 49b ust. 1 właściwy organ 
wstrzymuje postanowieniem prowadzenie robót budowlanych wykonywanych:

1) bez wymaganego pozwolenia na budowę albo zgłoszenia lub
2) w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mie-

nia 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 postanow-
ienia, inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych lub odpowiednich ocen 
technicznych bądź ekspertyz.

4. Postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych traci ważność po upły-
wie 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.
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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 wyko-
nywania 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 posta-
nowienia, 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 poprzed-
niego albo

2) nakłada obowiązek wykonania określonych czynności lub robót budow-
lanych w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu 
zgodnego z prawem, określając termin ich wykonania, albo

3) w przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowla-
nego 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 budow-
lanych 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, decyz-
je, 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 sprawd-
za 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 pro-
jektu 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 
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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 budow-
lanego 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, zos-
tały 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 budowlane-
go jest obowiązany na swój koszt dokonać czynności nakazanych w decyzji, o 
której mowa w art. 48, art. 49b, art. 50a oraz art. 51.

Art. 53. [Stosowanie przepisów ustawy] Przepis art. 52 stosuje się również do 
obiektów budowlanych, podlegających rozbiórce w terminach, o których mowa 
w art. 36 ust. 1 pkt 3.

Art. 54. [Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego] Do użytkow-
ania 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 przystąpi-
eniem 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, XX-
VII–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 samodziel-
ną całość techniczno-użytkową, o którym mowa w art. 5 ust. 3 oraz sposób 
sporządzania i wzór świadectw ich charakterystyki energetycznej uwzględnia-
jąc w szczególności: dane ilościowe i wskaźniki charakterystyki energetycznej 
budynku i lokalu mieszkalnego, dane osoby wykonującej świadectwo charakt-
erystyki 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 
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na użytkowanie obiektu budowlanego, jest obowiązany zawiadomić, zgodnie z 
właściwością wynikającą z przepisów szczególnych, organy:

1) (uchylony),
2) Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
3) (uchylony),
4) Państwowej Straży Pożarnej
– o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do 

jego użytkowania. Organy zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania 
obiektu budowlanego z projektem budowlanym.

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 zastrzeże-

niem 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 wnio-

sku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego lub bu-
dynku 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.

2. W razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego 
projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wyko-
nywania robót, do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć 
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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 pot-
wierdzone 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 budow-
lanego 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 budowla-

nego] 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 budowlane-
go 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.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do instalacji i urządzeń służących ochronie 
środowiska.

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 
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określonych w ust. 1 i w art. 57 ust. 1–4. Przepisy art. 51 stosuje się odpowied-
nio.

6. Decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego właści-
wy 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 Rzeczypospo-
litej Polskiej i administracji morskiej.

7. Stroną w postępowaniu w sprawie pozwolenia na użytkowanie jest 
wyłącznie inwestor.

Art. 59a. [Obowiązkowa kontrola budowy] 1. Właściwy organ przeprowad-
za, 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-budow-

lanym, 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 inwalidz-
kich – w stosunku do obiektu użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego;

3) wyrobów budowlanych szczególnie istotnych dla bezpieczeństwa kon-
strukcji i bezpieczeństwa pożarowego;

4) w przypadku nałożenia w pozwoleniu na budowę obowiązku rozbiórki ist-
niejących 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 przeprow-

adza obowiązkową kontrolę przed upływem 21 dni od dnia doręczenia wezwa-
nia inwestora. O terminie obowiązkowej kontroli organ zawiadamia inwestora 
w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.
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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 eg-
zemplarz 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 za-
gospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze roz-
porządzenia, wzór protokołu obowiązkowej kontroli.

4. Wzór protokołu powinien obejmować w szczególności informacje doty-
czące 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 wyko-
nania 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 upoważnie-
nia 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 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 katego-
riom, 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 niepraw-
idłowość. 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.
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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 posta-
nowienia, 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 postanowie-
nia właściwemu wojewodzie.

Art. 60. [Przekazanie dokumentacji budowy] Inwestor, oddając do użyt-
kowania obiekt budowlany, przekazuje właścicielowi lub zarządcy obiektu 
dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą. Przekazaniu podlegają 
również inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, a także, w razie potrzeby, 
instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym 
obiektem.

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 użytkowan-

ie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na 
obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyład-
owania 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, bez-
pieczeństwa 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 tech-
nicznego:
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a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy 
atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użyt-
kowania obiektu,

b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spal-

inowych i wentylacyjnych);
2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu tech-

nicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiek-
tu 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 zabudowy przekraczającej 2 000 m2 oraz innych obiektów 
budowlanych o powierzchni 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 wystąpie-
nia okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt 2;

5) okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego kotłów, z uw-
zględnieniem 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 nomi-
nalnej 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 zamieszc-
zonej 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 prze-
prowadza się w roku następnym po roku, w którym upłynęło 15 lat użytkowan-
ia 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.
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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 tech-

nicznego obiektu budowlanego lub jego części, mogącego spowodować zagroże-
nie: życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska – nakazuje 
przeprowadzenie kontroli, o której mowa w ust. 1, a także może żądać przedst-
awienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego części.

4. Kontrole, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5–6a, przeprow-
adzają 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 wyma-
gane 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 spal-
inowych 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 prze-
wodów 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 prze-
prowadzania 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 opra-
cowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych 
w obiekcie w toku jego użytkowania.

2. W przypadku opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej bu-
dynku o powierzchni użytkowej przekraczającej 1000 m2, który jest zajmowa-
ny przez organy administracji publicznej lub w którym świadczone są usługi 
znacznej liczbie osób, jak dworce, lotniska, muzea, hale wystawiennicze, świa-
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dectwo charakterystyki 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:

1) upłynął termin ważności świadectwa charakterystyki energetycznego 
budynku;

2) w wyniku przebudowy lub remontu budynku, uległa zmianie jego charak-
terystyka 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 prze-
budowy, 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 doku-
menty, o których mowa w art. 63, powinny być dołączone do książki obiektu 
budowlanego.

4. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i za-
gospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze roz-
porządzenia, wzór książki obiektu budowlanego i sposób jej prowadzenia.

Art. 65. [Udostępnianie dokumentów przedstawicielom właściwego organu] 
Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany udostępniać do-
kumenty, 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 śro-
dowiska albo

2) jest użytkowany w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, bezpiec-
zeństwu mienia lub środowisku, albo
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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 stwi-
erdzonych nieprawidłowości. Decyzja o zakazie użytkowania obiektu, jeżeli 
występują okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, podlega natychmia-
stowemu wykonaniu i może być ogłoszona ustnie.

Art. 67. [Nakaz rozbioru obiektu budowlanego nienadającego się do remon-
tu] 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 zabyt-
ków, a objętych ochroną konserwatorską na podstawie miejscowego planu zag-
ospodarowania 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 uzgodnie-
nie.

Art. 68. [Nakaz opróżnienia budynku grożącego zawaleniem] W razie 
stwierdzenia potrzeby opróżnienia w całości lub w części budynku przeznaczo-
nego 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 bezpiec-

zeństwa ludzi lub mienia oraz o zakazie jego użytkowania,
b) wykonanie doraźnych zabezpieczeń i usunięcie zagrożenia bezpieczeńst-

wa 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 przewid-
zianych w ust. 1 są upoważnione również organy Policji i Państwowej Straży 
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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 prze-
prowadzonej 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 działal-

ności 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 wy-
maga zgłoszenia właściwemu organowi. W zgłoszeniu należy określić doty-
chczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego 
części. Do zgłoszenia należy dołączyć:

1) opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku 
do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub 
budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiek-
tu 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 zam-

ierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązu-
jącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną 
decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku 
obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
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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 doręcze-
nia 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 użyt-

kowania 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 prz-
estrzennego;

3) może spowodować niedopuszczalne:
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 sposo-
bu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części nie wywołuje skutków 
prawnych.

Art. 71a. [Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego częś-
ci bez wymaganego zgłoszenia] 1. W razie zmiany sposobu użytkowania obiek-
tu budowlanego lub jego części bez wymaganego zgłoszenia, właściwy organ, w 
drodze postanowienia:

1) wstrzymuje użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części;
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2) nakłada obowiązek przedstawienia w wyznaczonym terminie doku-
mentów, 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 przypad-
ku 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 dziesięciokrot-
nemu podwyższeniu.

4. W przypadku niewykonania w terminie obowiązku, o którym mowa w 
ust. 1, albo dalszego użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, pomi-
mo 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 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 za-
gospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze roz-
porządzenia, sposób i warunki przeprowadzania oraz tryb postępowania w 
sprawach rozbiórek obiektów budowlanych, wykonywanych metodą wybu-
chową.

3. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, należy określić czynnoś-
ci 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 tech-
nicznie 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 kon-
strukcyjnych 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 budyn-

kami;
3) awaria instalacji.
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Art. 74. [Postępowanie wyjaśniające w sprawie przyczyn katastrofy budow-
lanej] 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 budow-
lanym, kierownik budowy (robót), właściciel, zarządca lub użytkownik jest 
obowiązany:

1) zorganizować doraźną pomoc poszkodowanym i przeciwdziałać rozszer-
zaniu się skutków katastrofy;

2) zabezpieczyć miejsce katastrofy przed zmianami uniemożliwiającymi 
prowadzenie postępowania, o którym mowa w art. 74;

3) niezwłocznie zawiadomić o katastrofie:
a) właściwy organ,
b) właściwego miejscowo prokuratora i Policję,
c) inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta obiektu 

budowlanego, jeżeli katastrofa nastąpiła w trakcie budowy,
d) inne organy lub jednostki organizacyjne zainteresowane przyczynami lub 

skutkami katastrofy z mocy szczególnych przepisów.
2. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do czynności mających na celu ra-

towanie 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 zawi-
adomienia 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 bez-
pieczeństwa ludzi lub mienia;

2) niezwłocznie zawiadomić o katastrofie budowlanej właściwy organ nadzo-
ru budowlanego wyższego stopnia oraz Głównego Inspektora Nadzoru Budow-
lanego.

2. W skład komisji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wchodzą: przedstawiciel 
właściwego organu jako przewodniczący, przedstawiciele innych zaintereso-
wanych lub właściwych rzeczowo organów administracji rządowej, przedst-
awiciele 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 budow-

lanych;
3) osoby odpowiedzialne za nadzór nad wykonywanymi robotami budow-

lanymi.
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4. Organ, o którym mowa w art. 74, może nakazać właścicielowi lub zarząd-
cy, w drodze decyzji, zabezpieczenie miejsca katastrofy oraz obiektu budowlane-
go, który uległ katastrofie, uporządkowanie terenu lub wykonanie innych niez-
będnych czynności i robót budowlanych. Decyzja podlega natychmiastowemu 
wykonaniu i może być ogłoszona ustnie. W razie niewykonania lub nadmiernej 
zwłoki w wykonaniu decyzji przez właściciela lub zarządcę obiektu budowlane-
go, organ zapewni jej wykonanie na koszt i ryzyko zobowiązanego.

Art. 77. [Przejęcie prowadzenia postępowania wyjaśniającego przez Głów-
nego 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 właści-
wy 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 za-
kończeniu 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 architekton-

iczno-budowlanej i nadzoru budowlanego] 1. Zadania administracji architek-
toniczno-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, nas-

tępujące 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).
4. Administrację architektoniczno-budowlaną i nadzór budowlany w dziedz-

inie górnictwa sprawują organy określone w odrębnych przepisach.
Art. 81. [Obowiązki organów administracji architektoniczno-budowlanej i 

nadzoru budowlanego] 1. Do podstawowych obowiązków organów adminis-
tracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego należy:
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1) nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w
szczególności:

a) zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospo-
darowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,

b) warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w
projektach budowlanych, przy wykonywaniu robót budowlanych oraz utrzymy-
waniu obiektów budowlanych,

c) zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami tech-
niczno-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 doświad-

czalnego, wykonywanego na zamkniętych terenach badawczych.
3. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowla-

nego kontrolują posiadanie przez osoby wykonujące samodzielne funkcje tech-
niczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji.

4. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlane-
go 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. Orga-
ny nadzoru budowlanego lub osoby działające z ich upoważnienia mają prawo 
wstępu:

1) do obiektu budowlanego;
2) na teren:
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 pełno-
letniego świadka.

4. Czynności kontrolne dotyczące obiektów budowlanych, które są w
zarządzie państw obcych albo są użytkowane przez przedstawicieli dyplomaty-
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cznych i konsularnych tych państw lub przez inne osoby zrównane z nimi na 
podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynaro-
dowych, 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 proce-
su budowlanego, właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, informacji lub 
udostępnienia dokumentów:

1) związanych z prowadzeniem robót, przekazywaniem obiektu budowlane-
go do użytkowania, utrzymaniem i użytkowaniem obiektu budowlanego;

2) świadczących o dopuszczeniu wyrobu budowlanego do obrotu albo jed-
nostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

2. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowla-
nego, 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 zobow-
iązana do ich dostarczenia.

3. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 2, przysługuje zażalenie.
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 architekton-
iczno-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-budow-
lanej 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 eko-
nomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i 
transportu morskiego;

2) hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych, meliorac-
ji podstawowych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu 
zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi;
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3) dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządze-
niami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytu-
owanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu – niezwiąza-
nymi 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 właści-
wości jako organu administracji architektoniczno-budowlanej. Przepisu art. 5 
ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1592, 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 pozwole-
niu 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 zatwierd-

zonym projektem budowlanym,
b) kopie ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowla-

nego 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 elek-
tronicznej. 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 za-
gospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze roz-
porządzenia, wzory rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o 
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pozwoleniu na budowę, sposób ich prowadzenia oraz organy, które mogą prow-
adzić 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:

1) identyfikujące organ prowadzący rejestr;
2) pochodzące ze złożonych wniosków i wydanych decyzji, w tym dane os-

obowe 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 pier-
wszej 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 na-
dzoru 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 architekton-

iczno-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 pkt 3.

3. (uchylony).
4. (uchylony).
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5. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i 
zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze 
rozporządzenia, wzór i sposób prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i odd-
awanych do użytkowania obiektów budowlanych.

6. Ewidencja rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów 
budowlanych powinna zawierać w szczególności: określenie organu prow-
adzącego 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 budow-
lanego 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 tech-
niczne 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 ad-
ministracji architektoniczno-budowlanej oraz wydawanych w jego toku decyzji i 
postanowień;

2) sprawdzają wykonywanie obowiązków wynikających z decyzji i postanow-
ień wydanych na podstawie przepisów prawa budowlanego.

Art. 84b. [Podmioty wykonujące kontrolę działalności organów administrac-
ji architektoniczno-budowlanej] 1. Kontrolę działalności organów administracji 
architektoniczno-budowlanej wykonują Główny Inspektor Nadzoru Budow-
lanego oraz wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, który wykonuje tę 
kontrolę w stosunku do starosty.

2. (uchylony).
3. W przypadku ustalenia przez organy nadzoru budowlanego, że zach-

odzą okoliczności uzasadniające wznowienie postępowania albo stwierdze-
nie nieważności decyzji wydanej przez organ administracji architekton-
iczno-budowlanej, właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej 
wznawia lub wszczyna z urzędu postępowanie.

4. Kontrolę działalności organów administracji architektoniczno-budow-
lanej 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] Współd-
ziałanie organów nadzoru budowlanego z organami administracji architekton-
iczno-budowlanej i organami kontroli państwowej obejmuje w szczególności:

1) uzgadnianie w miarę potrzeb planów kontroli i prowadzenie wspólnych 
działań kontrolnych;

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



Załączniki

195

2) przekazywanie i wymianę informacji o wynikach kontroli.
Art. 85a. [Stosowanie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospo-

darczej] Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się prze-
pisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospo-
darczej (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 ins-
pektora nadzoru budowlanego w terminie 30 dni od dnia przedstawienia kan-
dydatów, 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 ins-
pektoratu nadzoru budowlanego określa powiatowy inspektor nadzoru budow-
lanego w regulaminie organizacyjnym.

Art. 87. [Powołanie wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego] 1. 
Wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego powołuje i odwołuje wojewo-
da, 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 central-
nym organem administracji rządowej w sprawach administracji architekton-
iczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.

2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego jest organem właściwym w 
sprawach indywidualnych, rozstrzyganych w drodze postępowania administra-
cyjnego, 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 konkurency-
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jnego naboru, na wniosek ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalne-
go planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa . Prezes 
Rady Ministrów odwołuje Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

3a. Stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego może za-
jmować 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 właściwoś-

ci Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
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. Ogłosze-
nie 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 prze-
prowadza 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 stano-
wisko, uzyskanych w trakcie naboru.
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3g. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których 
przedstawia ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, lokalnego pla-
nowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa .

3h. Z przeprowadzonego naboru zespół sporządza protokół zawierający:
1) nazwę i adres urzędu;
2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, oraz liczbę kandy-

datów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów uszer-

egowanych 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 bez-
płatne.

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 wyłon-
ionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek Głównego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego. Minister właściwy do spraw budownictwa, 
gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej odwołuje zastępców Głównego Ins-
pektora Nadzoru Budowlanego.

10. Zespół przeprowadzający nabór na stanowiska, o których mowa w ust. 9, 
powołuje Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

11. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, o których mowa w 
ust. 9, stosuje się odpowiednio ust. 3a–3j.

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:
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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 budow-

lanych;
11) informację o nałożonej karze z tytułu odpowiedzialności zawodowej w 

budownictwie – w rejestrze ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej;
12) numer kancelaryjny;
13) pozycję rejestru;
14) datę wpisu do rejestru.
3. Zakres informacji o nałożonej karze z tytułu odpowiedzialności za-

wodowej 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;
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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 za-
gospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze roz-
porządzenia, 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 wpiso-
wi do rejestru.

Art. 88b. [Organizacja i zakres zadań Głównego Urzędu Nadzoru Budow-
lanego] 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.

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 ad-
ministracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w dziedzinie 
górnictwa należą sprawy i związane z nimi środki działania określone w ustaw-
ie, dotyczące obiektów i robót budowlanych zakładów górniczych.

Art. 89b. [Obowiązek sprawdzenia przez inwestora postanowienia doty-
czącego zakładów górniczych] Wojewoda w sprawach, o których mowa w art. 
82 ust. 3 pkt 1 i 5, oraz właściwe organy administracji architektoniczno-budow-
lanej w dziedzinie górnictwa przy wydawaniu pozwolenia na budowę są obow-
iązani 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 powia-
towemu inspektorowi nadzoru budowlanego polecenie podjęcia działań zmier-
zających 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 odpowied-
zialność 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 ins-
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pektorowi nadzoru budowlanego, jeżeli nie jest w stanie wykonać polecenia albo 
jeżeli polecenie narusza prawo.

5. Polecenie naruszające prawo jest nieważne. O nieważności polecenia roz-
strzyga wojewoda.

Rozdział 9
Przepisy karne
Art. 90. [Odpowiedzialność za wykonywanie robót budowlanych zagraża-

jących życiu 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 up-
rawnień] 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, obow-
iązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użyt-
kuje 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 usz-
kodzeń 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 stwierdzon-
ych uszkodzeń lub uzupełnienia braków, mogących spowodować niebezpiec-
zeństwo 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 projek-
towaniu 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 zatwi-
erdzonego 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 prow-
adzeniem robót budowlanych, przekazaniem obiektu budowlanego do użyt-
kowania lub jego utrzymaniem,

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

podlega karze grzywny.
Art. 94. [Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o 

wykroczenia] Orzekanie w sprawach o czyny, określone w art. 92 i art. 93, nas-
tępuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykrocze-
nia.

Rozdział 10
Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie
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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 tech-

nicznych 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 obow-

iązki wynikające z pełnienia tego nadzoru.

Art. 96. [Kary za popełnienie czynów powodujących odpowiedzialność za-
wodową w budownictwie] 1. Popełnienie czynów powodujących odpowiedzial-
ność 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 wyznac-
zonym terminie, egzaminu, o którym mowa w art. 12 ust. 3.

2. Przy nakładaniu kary należy uwzględnić dotychczasową karalność z ty-
tułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

3. O zakazie wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownic-
twie 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 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 eg-
zaminu, 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 budown-
ictwie.

Art. 97. [Postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budown-
ictwie] 1. Postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budown-
ictwie wszczyna się na wniosek organu nadzoru budowlanego, właściwego dla 
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miejsca popełnienia czynu lub stwierdzającego popełnienie czynu, złożony po 
przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać określenie zarzuca-
nego czynu, uzasadnienie faktyczne i prawne oraz wskazanie dowodów.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może złożyć w zakresie swojej właści-
wości 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 odpowiedzial-
ności 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.

Art. 100. [Zakaz wszczęcia postępowania z tytułu odpowiedzialności za-
wodowej w budownictwie] Nie można wszcząć postępowania z tytułu odpow-
iedzialności zawodowej w budownictwie po upływie 6 miesięcy od dnia pow-
zięcia 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 odpowied-
zialności 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 tech-

nicznej 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, stowarzysze-
niom i organom, o których mowa w art. 99 ust. 1.

3. Zatarcie kary podlega odnotowaniu w centralnym rejestrze ukaranych.
Art. 102. (uchylony).
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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 za-
kończona przed dniem wejścia w życie ustawy lub w stosunku do których przed 
tym dniem zostało wszczęte postępowanie administracyjne. Do takich obiek-
tów stosuje się przepisy dotychczasowe.

3. Właściwość organów do załatwiania spraw, o których mowa w ust. 1, 
określa się na podstawie przepisów ustawy.

Art. 104. [Zachowanie dotychczasowych uprawnień] Osoby, które, przed 
dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdze-
nie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funk-
cji 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 dotych-
czasowym 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 zastrzeże-
niem art. 103 ust. 2.

2. (pominięty).
Art. 108. [Wejście w życie] Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1995 

r.

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



205

Od Wydawnictwa.

Wydawnictwo Prawo i Budownictwo proponuje nową serię wydawniczą 
w zakresie budownictwa ze szczególnym uwzględnieniem podstaw wyko-
nywania 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 adminis-
tracyjnych, 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 technic-
znych, budowlanych ,oceny stanu technicznego ,diagnostyki budynków, 
uszkodzeń, awarii.

 
Seria  czarna „Budynki na terenach górniczych”  dotyczy  zagadnień pro-

jektowania, realizacji, utrzymania, wzmacniania, remontów, modernizacji 
budynków, zabezpieczeń na terenach górniczych jak również problemów 
uszkodzeń ,odszkodowań, oddziaływań na strukturę inżynieryjną, uzbroje-
nie budowle przemysłowe, tereny proinwestycyjne.
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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 Budown-
ictwa ,opracowane również jako skrypty ,podręczniki akademickie, prezen-
tacje multimedialne dla przedmiotów Budownictwo Miejskie, Technologia 
Robót Budowlanych i Projektowanie budynków na terenach Górniczych. 

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.” Wy-

dawnictwo Prawo i Budownictwo, Chrzanów 2014.

2. .Michalik  K. ,”Roboty ziemne w budownictwie.”

3. Wydawnictwo Prawo i Budownictwo, Chrzanów 2014. .Gąsiorowski 

.,Michalik K. ,”Projektowanie budynków sztywnych na terenach gór-

niczych .”-Wydawnictwo Prawo i Budownictwo, Chrzanów 2014.

4. Michalik K. ,”Ekspertyzy techniczne i diagnostyka w budownictwie 

.”-Wydawnictwo Prawo i Budownictwo, Chrzanów 2014.

5. Michalik K. ,”Procesy inwestycyjne i procedury administracyjne w 

budownictwie.”  Wydawnictwo Prawo i Budownictwo, Chrzanów 2014.

W przygotowaniu:

1. Michalik K. ,Gąsiorowski T. ,”Projektowanie  i realizacja budynków 

na terenach górniczych” tom 1. Wydawnictwo Prawo i Budownictwo, 

Chrzanów 

2. Michalik K. ,Gąsiorowski T. ,” Eksploatacja ,remonty i wzmacnian-

ie  budynków na terenach górniczych” tom 2. Wydawnictwo Prawo i 

Budownictwo, Chrzanów

3. Michalik  K. ,Gąsiorowski  T.” Odszkodowania za uszkodzenia budyn-

ków na terenach górniczych.”tom 3.
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4. Michalik K., ”Remonty i naprawy budynków .”

5. Michalik K.,- ”Budownictwo miejskie .”

6. Michalik K.-„Technologia robót budowlanych-roboty montażowe i roz-

biórkowe”

7. Michalik K.,Gąsiorowski T.-„Nowoczesne technologie w budownictwie

miejskim”
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