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Problemy funkcjonowania biegłych sądowych w polskim systemie prawnym,
w tym biegłych z zakresu budownictwa są niezwykle istotne w zakresie jego
stanu, poprawy oraz zwiększenia zaufania społeczeństwa do organów władzy
sądowniczej, a w szczególności zapewnienia prawa stron do rzetelnego procesu
i rozpoznania sprawy. Problemy te mają charakter podstawowy, systemowy i
strukturalny i wymagają poważnych zmian w zasadach wykonywania, oceny i
wykorzystywania opinii sądowych w postępowaniach procesowych. Postęp
w dziedzinie inwestycji i budownictwa w zakresie nauki, technologii ma
bezpośredni wpływ na zwiększenie znaczenia i ilości postępowań z obszaru
prawa cywilnego, jak również przestępstw gospodarczych, szczególnie
dotkliwych w realizacji inwestycji wynikających z zamówień publicznych. Straty
w tym wypadku są znacznych rozmiarów i wymagają gruntownej analizy prawnej
i technicznej. Wadliwe wykonanie robót budowlanych nie jest postrzegane przez
społeczeństwo, jako poważne przestępstwa przeciw mieniu, lecz jako tolerowane
w pewnym zakresie wadliwe wykonywanie robót budowlanych, szczególnie
przy drobnych robotach z zakresu wykończenia i rzemiosła budowlanego.
Tolerancyjne podejście do zagadnienia, jakości robót budowlanych, oszustw
budowlanych, ignorancji w zakresie budownictwa powoduje zwiększenie rynku
wadliwie wykonanych robót budowlanych, tolerowanie przestępców budowlanych
narażających zleceniodawców na znaczne straty. Bowiem w przypadku
wadliwego wykonania robót budowlanych z materiałów powierzonych powoduje
to konieczność dodatkowych prac, zwykle polegających na likwidacji wykonanych
robót, utratę wszystkich materiałów, utylizację, kosztowne przygotowanie pod
ponownie wykonywane roboty, wykonanie robót ponownie, co powoduje czasem
zwiększenie kosztów o 200-300 %.Tacy przedsiębiorcy, rzemieślnicy budowlani
wykonujący drobne prace są bezkarni i powodują ogromne straty dla małych
inwestorów budowlanych, szczególnie bezradnych wobec karygodności takich
działań.
Pozycja biegłego dysponującego niezwykle rozległą wiedzą jest znaczącą
i w wielu przypadkach podstawową. Sprawne przeprowadzenie procedur
dowodowych przyczynia się do sprawnego przeprowadzania procesów
sądowych i przyczynia się do ograniczania działań przestępczych. Szczególnie
istotny jest problem weryfikacji wiedzy, kompetencji biegłych, kandydatów na
biegłych, organizacji systemu szkoleń i możliwości podnoszenia kwalifikacji.
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Przepisy regulujące instytucję biegłego i zasady wykonywania opinii sądowych w
aktach prawnych są dalece rozproszone i wysoce zróżnicowane w zależności od
procedury sądowej. Problem ten był wielokrotnie analizowany w piśmiennictwie
prawniczym i dotyczył specyfiki instytucji biegłego sądowego w ustawodawstwie
polskim. Wyjątkowa odrębność i specyfika pracy biegłych z zakresu budownictwa
powoduje, że oprócz wiadomości ogólnych z zakresu prawa cywilnego, karnego,
administracyjnego, budowlanego i innych aktów wykonawczych związanych
z budownictwem od biegłego wymagana jest znakomita, niezwykle obszerna
wiedza w zakresie wszelkich elementów inwestycji budowlanych, współczesnej
wiedzy technicznej, rzemieślniczej i sztuki budowlanej. Opracowanie stanowi
na rynku wydawniczym jedną z nielicznych pozycji, która w zakresie nauk
sądowniczych precyzuje i określa pozycję biegłego sądowego z zakresu
budownictwa w postępowaniach prawnych. Jest efektem pracy naukowej autora
w tym zakresie oraz praktyki i doświadczeń zawodowych w wykonywaniu opinii,
ekspertyz sądowych z zakresu budownictwa polegających między innymi na
ocenie stanu inwestycji budowlanych w aspekcie prawa budowlanego, badaniach
obiektów, diagnostyki budynków, ocenie stanu technicznego, zakresu, jakości
robót budowlanych, budynków, budowli, obiektów inżynieryjnych, ustalania
wartości robót budowlanych, wartości kosztorysowych, wadliwej, jakości
robót, odszkodowań za wadliwie wykonane prace budowlane, remontowe,
wadliwe utrzymanie obiektów budowlanych i inżynieryjnych, wadliwej realizacji
procesów inwestycyjnych w budownictwie, przedsięwzięć budowlanych od
fazy przygotowania inwestycji, projektowania, procedur administracyjnych,
wznoszenia, procedur odbiorowych, do remontów wszelkich budynków, budowli
i obiektów budowlanych i inżynieryjnych. Część teoretyczna zawiera podstawy
prawne do wykonywania opinii sądowych i czynności procesowych przez
biegłego sądowego z zakresu budownictwa, jako organu pomocniczego sądu,
wykonywania ekspertyz, opinii technicznych na zlecenie sądów oraz innych
organów prawnych.
Celem opracowania jest podanie podstawowych wiadomości z zakresu nauk
sądowych związanych z budownictwem, rodzajów, zakresu, charakterystyki
merytorycznej, formalnej zawartości opinii w zakresie budownictwa, a głównym
problemem badawczym było ustalenie systematyki, metodologii, technik
diagnostycznych w opiniach i ekspertyzach sądowych. Zamieszczono ustalenia
na temat metodologii wykonywania opinii i ekspertyz sądowych, identyfikacji
procesów prawnych, problemów, zjawisk budowlanych, ich oceny, zakresu i
wartości diagnostyki budowlanej wynikających ze specyficznych wymagań
postępowań prawnych, prawdopodobieństwa i pewności wniosków biegłego
sądowego z zakresu budownictwa, sądowego rzeczoznawcy budowlanego.
Podano podstawy teoretyczne, prawne i metodologiczne wykonywania
ekspertyzy i opinii sądowych.
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Część opracowania poświęcono zagadnieniom ogólnym opinii sądowych,
takim jak zasady zabezpieczania dowodów, analizy akt sądowych, dowodów
procesowych, metodyki badań, metodyki pisania opinii, problematyce wartości
diagnostyki dowodowej, metodyki korzystania z opinii przez organy procesowe.
Opracowanie przekazuje czytelnikowi doświadczenia autora z tego zakresu i jest
praktycznym poradnikiem w zakresie podstawowych obowiązków, czynności
biegłego sądowego rzeczoznawcy budowlanego. Dla osób zainteresowanych
tematem należy polecić ogólne opracowania w zakresie nauk sądowych,
interpretacji wyników ekspert i opinii sądowych oraz wydawnictwa w zakresie
diagnostyki budowlanej i ekspertyz technicznych w budownictwie.
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Autor poleca, jako uzupełnienie niezbędnej wiedzy z zakresu opinii sądowych,
książki, opracowania prawne i techniczne z zakresu budownictwa zamieszczone
w bibliografii, w tym własne opracowania w zakresie podstaw budowania,
ekspertyz technicznych w budownictwie i sztuki budowlanej. Jako właściciel
biura projektowego, biura rzeczoznawców i biegłych sądowych z zakresu
budownictwa, doradca inwestycyjny, główny projektant, kierownik budowy,
kierownik robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, rzeczoznawca budowlany,
biegły sądowy z zakresu budownictwa autor uczestniczył w realizacji całego
cyklu inwestycyjnego różnych inwestycji, na różnych stanowiskach w zakresie
budownictwa mieszkaniowego, usługowego i przemysłowego? Uczestniczył w
projektowaniu, realizacji, odbiorach i użytkowaniu takich obiektów jak wytwórnie
asfaltu, betonu, styropianu, fabryki przetwórstwa spożywczego, fabryki
przemysłu garbarskiego i chemicznego, hale magazynowe i produkcyjne, centra
handlowe, osiedla mieszkaniowe, budynki użyteczności publicznej, hotelowe,
biurowe, wielorodzinne, obiekty budowlane, inżynieryjne i infrastruktury
technicznej. Doświadczenie zdobyte na każdym etapie przygotowania inwestycji,
projektowania, budowy, użytkowania, utrzymania obiektów i remontów,
modernizacji, napraw, remontów po procedury rozbiórki skomplikowanych
obiektów budowlanych pozwala na formułowanie ogólnych uwag, spostrzeżeń
i wniosków. Ponad 35 letnia praktyka zawodowa na wszystkich etapach
procedur administracyjnych, pozwala na formułowanie uniwersalnych zasad
obowiązujących w inwestycjach, niezależnie od stanu prawnego, przepisów
techniczno -budowlanych, czy też skomplikowanych, zmiennych procedur
prawnych, administracyjnych, niezbędnych do stosowania w opiniowaniu
skomplikowanych procesów budowlanych w aspekcie procesowym.
Opracowanie przeznaczone jest również dla realizatorów inwestycji, inwestorów
indywidualnych, studentów budownictwa i architektury, kierunków pokrewnych
związanych z inwestycjami w gospodarce narodowej, projektantów, kierowników
budów, kierowników robót, inspektorów nadzoru inwestorskiego, inwestorów,
inżynierów, osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
oraz instytucji prowadzących inwestycje budowlane, przeprowadzających
procedury administracyjne i wreszcie, jako materiały pomocnicze dla osób
9

wykonujących opinie, ekspertyzy budowlane dla potrzeb organów procesowych.
Zawartość opracowania wynika z konieczności stosowania specyficznych
zasad i metodologii wykonywania opinii sądowych w zakresie oceny
prowadzenia inwestycji, procedur administracyjnych wynikających z aktualnego
Prawa budowlanego i wszelkich związanych z nim innych aktów prawnych,
rozporządzeń, warunków technicznych, norm polskich, branżowych i eurokodów
w ujęciu procesowym.
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W czasie wieloletniej praktyki zawodowej, jako rzeczoznawca budowlany, biegły
sądowy z zakresu budownictwa, rzeczoznawca Państwowej Inspekcji Handlowej
autor wykonał kilkaset ekspertyz, opinii budowlanych, opinii sądowych, analiz,
raportów w zakresie stanu technicznego obiektów budowlanych i inżynieryjnych
oraz działalności naukowo-dydaktycznej, jest również autorem wielu książek,
artykułów z budownictwa, wykładów prezentowanych na konferencjach naukowych
związanych procesami inwestycyjnymi, procedurami administracyjnymi w
budownictwie, konstrukcjami budowlanymi, kontrolami budynków, technologiami
robót budowlanych, zabezpieczeniami budynków na terenach górniczych,
odszkodowaniami w tym zakresie, ekspertyzami technicznymi. Opracowania te
prezentowane na specjalistycznych, ogólnopolskich konferencjach naukowych w
zakresie budownictwa i diagnostyki budowalnej. Oddzielny rozdział poświęcono
zagadnienieniom związanym z rola biegłego w postepowaniach podatkowych.
Opracowanie jest również efektem doświadczeń w zakresie szkoleń, wykładów
akademickich, wykładów monograficznych i publikacji oraz działalności autora,
jako rzeczoznawcy budowlanego, biegłego sądowego z zakresu budownictwa,
rzeczoznawcy w zakresie, jakości i usług budowlanych Państwowej Inspekcji
Handlowej z zakresu budownictwa. Autor jest biegłym sądowym z zakresu
budownictwa Sądów Okręgowych w Katowicach, Gliwicach, Bielsku-Białej,
Częstochowie i Krakowie.
Swoje doświadczenie zawodowe przekazuje, jako wykładowca na kierunku
budownictwo Katedra Technologii Budownictwa Wydział Architektury,
Budownictwa i Sztuk Stosowanych Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach.
Wykłady i zajęcia projektowe prowadzi w zakresie przedmiotów: „Technologia
Robót Budowlanych”, „Zabezpieczenia Budynków na Terenach Górniczych”,
„Budownictwo Miejskie”. Jest promotorem wielu prac dyplomowych, inżynierskich
i magisterskich. Wykłady z zakresu „Biegły sądowy z zakresu budownictwa”,
„Zasady wiedzy technicznej i sztuka budowlana” zostały również opracowane,
jako wykłady w formie multimedialnej i znajdują się do pobrania na stronie
indywidualnej rzeczoznawcy
i wykładowcy. Rozszerzeniem zagadnień w podanych opracowaniu stanowią
książki autora podane w bibliografii i notce od wydawcy w zakresie podstaw
budowania, sztuki budowlanej, procesów inwestycyjnych, odpowiedzialności
zawodowej w budownictwie, ekspertyz technicznych, zużycia technicznego
budynków, konstrukcji miejskich, projektowania budynków na terenach
10

górniczych, technologii robót budowlanych, bezpieczeństwa na budowie czy też
innych zagadnień związanych z opiniami sądowymi.
Dodatkowe informacje zamieszczone są na stronie indywidualnej wykładowcy:
www.wykladowca.biurokonstruktor.com.pl, www.rzeczoznawca-michalik.pl

1. Podstawy historyczne.
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Podstawowe dowody na istnienie wysoce rozwiniętych zasad wiedzy i sztuki
budowlanej pojawiają się w różnych cywilizacjach nie tylko w efekcie badań
naukowych, wykopalisk, odkrytych budynków, budowli, kamiennych tablic, steli,
planów, ale również odczytania spisanych przez starożytne cywilizacje zasad
prawnych, w tym w zakresie budownictwa. Zapisy te stanowią również dowód
na skodyfikowanie prawa, istnienie rozwiniętej sztuki budowlanej oraz istnienia
grupy specjalistów, którzy nie tylko byli budowniczymi, ale dokonywali ocen
na podstawie współczesnych im praw i zasad. Prawdopodobnie w różnych
obszarach tworzenia się cywilizacji 4- 5 tys. Lat p.n.e. Zasady sztuki budowlanej
były określone w postaci przekazów i zapisów od zarania jej powstawania.
Znane są zbiory praw jak „Kodeks Urukaginy” już z XXIV wieku p.n.e., ”Kodeks
Ur-Nammu” z przełomu XXII−XXI wieku p.n.e.,”Kodeks Bilalamy z Esznunn” z
przełomu XXI−XX wieku p.n.e., „Kodeks Lipt-Isztara” z XX wiek p.n.e., Zapisane
po babilońsku. Zatem można wnosić, że zapisy w tych kodeksach świadczą o
poważnej, ugruntowanej wiedzy prawnej, technicznej w dziedzinie budownictwa,
bezpieczeństwa, trwałości i zasad budowania.
Kodeks Hammurabiego jest najbardziej wyrazistym przykładem kodyfikacji
praw zwyczajowych opartych na tradycjach i zwyczajach poszczególnych ludów
Mezopotamii i nie jest pierwszym zbiorem aktów prawnych, jednak niewątpliwie
pierwszym znakomicie udokumentowanym dowodem w tym zakresie. Praźródła
praw i kodyfikacji Hammurabiego wynikały ze zmian w państwie mezopotamskim,
jakie zaszły w okresie panowania tego władcy, jako przedstawiciela nowej dynastii,
pierwszej dynastii babilońskiej. Władca ten doprowadził do zjednoczenia ludów
środkowego wschodu w ramach jednego państwa. Kodeks Hammurabiego miał
na celu ujednolicenie praw i zwyczajów oraz popularyzację obowiązujących
norm. Kodeks ten to zbiór praw zredagowany i spisany w XVIII w. P.n.e. Około
1772 rok p.n.e. Za panowania króla Hammurabiego, szóstego przedstawiciela
I dynastii z Babilonu. Prawo to stosowane w państwie Sumerów i Akadów w
Mezopotamii stanowi pierwszy zapis rozwiniętego, obejmującego szeroki zakres
problemów cywilizacyjnych nowoczesnego prawa. Prawa Hammurabiego są
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najstarszym znanym w pełni starożytnym systemem prawnym świadczącym
o wysokim rozwoju cywilizacji Mezopotamii. Zasady te opracowane w tych
czasach były też stosowane w prawie starożytnej Grecji i Rzymu, przetrwały
na środkowym wschodzie i w basenie Morza Śródziemnego przez dwadzieścia
stuleci.
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Kodeks Hammurabiego nie kreśli ogólnych norm prawa, a jedynie wydobywa
wyobrażalne zachowania i zjawiska społeczne, których zasady opisuje. Kodeks
nie ustanawiał nowych norm, a jedynie zebrał i uporządkował już istniejące zasady
i zwyczaje. Najważniejsze zagadnienia poruszone w kodeksie Hammurabiego
to sprawy majątkowe, spadkowe, rodzinne, dziedziczenia, wynagrodzenia
za szkodę. Kodeks duże znaczenie przywiązywał do spraw handlu, obrotu
pieniężnego i kredytów, co świadczy o wysokim stopniu rozwoju gospodarczego
starożytnej Mezopotamii już 4000 lat temu. Kodeks ten jest najbardziej znany
poprzez swoje dyspozycje prawa karnego i procesowego, bowiem wprowadzał
zastosowanie kary takiej samej, jaką był skutek przestępstwa. Przykładowo
kara śmierci za skutek katastrofy budowlanej powodował zadośćuczynienie i
odebranie dobra takiej samej wartości. Odzwierciedlał zróżnicowanie stanowe i
klasowe społeczeństwa starożytnej Mezopotamii. Stopień kary uzależniony był
od tego, kim był sprawca i ofiara. Rozróżniano osoby wolne i niewolników, osoby
według posiadanej funkcji i posiadanego majątku.
Kodeks Hammurabiego nie posiada cech kodeksu we współczesnym, czy
starorzymskim znaczeniu tego słowa, ale był tekstem jednolitym. Podział na
wstęp, dyspozycje i dyspozycje karne oraz paragrafy został wprowadzony dopiero
we współczesnych tłumaczeniach, zatracił on na znaczeniu wraz z upadkiem
cywilizacji mezopotamsko-babilońskiej i zastąpieniu jej przez cywilizację Persów.
Wywarł jednak wpływ na okoliczne państwa i ich cywilizacje, przede wszystkim
egipską i izraelską. Współcześnie kodeks Hammurabiego jest potocznie znany,
jako przykład prawa okrutnego i stanowczego, czyli "oko za oko, ząb za ząb".
W muzeum Louvre w Paryżu znajduje się kamienna stela z czarnego diorytu,
kolumna o wysokości 2,40 m, na której wykuty jest tekst kodeksu Hammurabiego,
na którym oprócz praw ogólnych, znajdują się również w paragrafach 228 do
232 odniesienia do praw budowlanych i sztuki budowlanej.. Stela pochodzi z ok.
1750 r. p.n.e.. Z dotychczas odnalezionych podczas wykopalisk archeologicznych
mezopotamskich zbiorów praw kodeks Hammurabiego jest w najlepszym stanie.
Został odnaleziony w 1902 roku w Suzie na terenie dzisiejszego Iranu, przez
francuskiego archeologa M. Jequier, członka wyprawy de Morgana. Tekst
spisany pismem klinowym w dialekcie babilońskim języka akadyjskiego jest
niemal kompletny. Jako pierwszy tłumaczeniem 51 zachowanych kolumn tekstu
zajął się francuski asyriolog Vincent Scheil? W górnej części stożka zobrazowano
króla Hammurabiego, stojącego w uniżonej postawie przed Bogiem Słońca,
Szamaszem, który siedzi na tronie. Król przyjmuje insygnia władzy z rąk tego
12
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głównego bóstwa całej Mezopotamii. W ten sposób Hammurabi uświadamiał
wszystkim, że władza oraz prawa przez niego nadane pochodzą od samego
Boga i są nienaruszalne. Stelę dla podkreślenia jej znaczenia ustawiono przy
największej świątyni Babilonu. Intencją Hammurabiego, jako prawodawcy było
spisanie wszystkich panujących zwyczajów i praw oraz ustanowienie jednolitych
norm ułatwiających rozwój cywilizacyjny, ekonomiczny, społeczny i gospodarczy
Mezopotamii zacierających różnice pomiędzy południem, a północą rozległego
kraj pomiędzy Sumerem i Akadem.
W roku 1160 p.n.e. po najeździe Elamitów pod wodzą Szutruk-Nahhunte I na
dolną Mezopotamię, stela z Kodeksem została zrabowana z Sippar i wywieziona
do Suzy.
Nazwa kodeks nie jest właściwa, bowiem nie jest to zbiór praw, stanowionych
w danej dziedzinie, lecz zbiór dekretów, wyroków, orzeczeń sądowych i
rozporządzeń prawnych, wydanych przez władcę w ciągu czterdziestotrzyletniego
panowania, jednak ze względu na formę zbiór niezwykle nowoczesny. Monarcha
pełnił najwyższą władzę sądowniczą i jego wyroki można porównać do
precedensowych orzeczeń sadów w różnych krajach pełniących współcześnie
rolę źródeł prawa. Wyroki zostały spisane w formie praw uniwersalnych i
obowiązujących poddanych, niezwykle prostych, jednoznacznych, zrozumiałych
i odpowiadających jak się wydaje poczuciu sprawiedliwości społecznej. Tekst
ze kamiennej steli pozbawiony jest wyróżnień i punktów, we współczesnych
przekładach dzieli się na trzy części: część wstępną, preambułę właściwe
przepisy prawne z 282 paragrafami oraz epilog zawierający sankcje prawne.
W części wstępnej podkreślone jest boskie pochodzenie władzy Hammurabiego.
Bogowie powołali go, aby:

„sprawiedliwość w kraju zaprowadzić, aby złych i nikczemnych wytracić, aby
silny słabego nie krzywdził”,„ o pomyślność ludu troszczyć się”.
Kodeks unifikował i systematyzował obowiązujące prawa z wielu dziedzin w tym
w zakresie budownictwa. Określał odpowiedzialność za popełnione czyny w
przypadku niektórych zawodów, w tym budowniczego, a kary były ostre i ściśle
określone.
Z zapisów w kodeksie wynika, że już w czasach babilońskich posiadano wiedzę
z zakresu planowania, budowania, bezpieczeństwa i trwałości konstrukcji
budowlanych, szacowania, ustalania wartości inwestycji, odpowiedzialności
prawnej, odszkodowawczej, zawodowej. Zdawano sobie również sprawę z
ryzyka przedsięwzięć w dziedzinie budownictwa i odpowiedzialności zawodowej.
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Świadczą o tym paragrafy wykute w tekście kodeksu Hammurabiego, który w
zakresie sztuki budowlanej brzmi:
§, 229 Jeśli budowniczy wybudował komuś dom, a dzieła swego nie wykonał
trwale i dom, który wybudował, zawali się i zabije właściciela, budowniczy
poniesie karę śmierci.
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Znakomite tłumaczenie, opracowanie, uwagi w zakresie kodeksu Hammurabiego
wniósł doktor Marek Stepień „Kodeks Hammurabiego „.Przekład z języka
akadyjskiego i sumeryjskiego w edycja komputerowej znajduje się na stronie:
www.Zrodla.Historyczne.prv.pl
Kodeks zwierał zapisy związane z prawami i sztuką budowlaną:

§ 228. Jeśli murarz, budowniczy dom obywatelowi zbudował i wykończył go,
za 1sar (powierzchni) domu 2 szekle srebra, jako wynagrodzenie jego zostanie
dane mu.
Gdzie „itinnum”, sumeryjskie śitim tłumaczy się, jako „murarz, budowniczy
„musarum” sumeryjskie sar to jednostka miary powierzchni; 1 sar równy jest
około 35 m2.
§ 229. Jeśli murarz obywatelowi dom zbudował, a pracy swej (odpowiednio) nie
umocnił i dom zbudowany zawalił się i spowodował śmierć właściciela domu,
murarz ten zostanie zabity;
Gdzie „uśtamit od mâtum” to „umrzeć", a nie „zabić" (dâkum), użyty tu temat
sprawczy należy tłumaczyć dosłownie, jako „spowodować, że zmarł" lub
„spowodował śmierć?.
§ 230. Jeżeli (zaś) spowodował śmierć syna właściciela domu, syn murarza tego
zostanie zabity;
§ 231. Jeżeli spowoduje śmierć niewolnika właściciela domu, niewolnika takiego
jak (tamten) niewolnik właścicielowi domu da;
§ 232. Jeżeli spowodował utratę dobytku, wszystko z tego, co zostało utracone
zwróci, a ponieważ domu, który zbudował, nie umocnił i (ten) zawalił się, ze
środków swoich własnych dom zawalony odbuduje.
§ 233. Jeśli murarz dom obywatelowi zbudował, a pracy swej nie sprawdził i mur
się pochylił, murarz ten za srebro swoje własne mur ten umocni.
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Gdzie „la uśtesbi-ma od subbum” to „obejrzeć, sprawdzić", forma „śutesbum” to
„wykonać zgodnie z planem
Mamy tu do czynienia z następującymi pojęciami: budowniczy, murarz,
przedsiębiorca budowlany, powierzchnia budynku, wykonanie zgodnie z
planem, wartość prac budowlanych za jednostkę powierzchni 1 sar, czyli 35
metrów kwadratowych, mur, budowa. Wykończenie, mocne wybudowanie,
umocnienie, pochylenie, zawalenie, katastrofa budowlana, sprawdzenie budowli,
odpowiedzialność materialna, techniczna zawodowa, odszkodowawcza.
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Reasumując, ze zdziwieniem, można stwierdzić, że kodeks Hammurabiego
zawiera uniwersalne, współczesne wymagania dotyczące sztuki budowlanej,
znajdujące swoje odnośniki we współczesnych systemach prawnych, bowiem
jeśli przedsiębiorca, budowniczy wybuduje komuś dom, właściciel wypłaca
mu ustalone wynagrodzenie zwykle za jednostkę powierzchni domu. Jeśli
przedsiębiorca wybuduje dom, lecz nie wybuduje go wystarczająco mocno i
dom ten ulegnie katastrofie powodując szkody właściciela, użytkowników obiektu
wówczas przedsiębiorca zostanie skazany zgodnie z prawem, a poszkodowany
uzyska odpowiednie odszkodowania. Jeśli budowniczy przedsiębiorca wybuduje
komuś dom, lecz nie wybuduje go tak, aby wytrzymał zwykłe użytkowanie i
zawali się ściana, wówczas wzmocni on tę ścianę na własny koszt.
Kolejne kodyfikacje prawa starożytnego miały miejsce w Egipcie w XIV wieku
przed naszą erą. Znane prawa helleńskie pochodzą z VI wieku przed naszą
erą. W starożytnym Rzymie zasadnicze znaczenie miało początkowo prawo
dwunastu tablic pochodzące z V wieku przed naszą erą.
Starożytne systemy prawne były często też tożsame z kulturą religijną danego
regionu. Religijny system norm prawnych, wyznaczający tożsamość danej
grupy obowiązywał w starożytnym Izraelu i opierał się na prawie mojżeszowym,
będącym jednocześnie podstawą zasad religii. Dekalog i pięcioksiąg stały się
podstawą cywilizacji judeo-chrześcijańskiej.
Prawo Mojżeszowe, Pięcioksiąg i Dekalog są przykładem tradycji prawa
opartego na założeniach religijnych. Dla starożytnych Izraelitów, najważniejszym
wyznacznikiem przynależności do grupy i czynnikiem kulturotwórczym była
monoteistyczna religia. Podstawą judaizmu, religii hebrajskiej, jest uznawana
za objawioną święta księga Biblia, przy czym szczególne znaczenie dla tego
charakterystycznego systemu prawnego ma Tora, Pięcioksiąg, pięć pierwszych
ksiąg otwierających Biblię, kreślących podstawy wiary w przymierze zawarte
pomiędzy Bogiem a ludem Izraela.
Pięcioksiąg, jak i cała Biblia, jest dokumentem niejednorodnym, posiadającym
cechy tekstu religijno-mistycznego, ale także kroniki, poematu i zbioru praw
15

tak religijnych, jak i cywilnych i karnych. Dla ukształtowania się praw religii
judaistycznej ważne były wpływy egipskie i mezopotamskie. Tak Biblia, jako
całość, jak i Pięcioksiąg powstawały w dłuższym okresie i są zbiorem wielu
tradycji i inspiracji.
Dla ukształtowania prawa Pięcioksięgu najważniejszym z nich mógłby być pobyt
Izraelitów w niewoli w Egipcie pomiędzy XVI a XIII w. p.n.e. Do kultury egipskiej
i religii starożytnego Egiptu nawiązuje, bowiem forma Dekalogu zawierającego
oświadczenia negatywne "nie będziesz...". Ważną inspiracją kulturową były też
zapewne kontakty z kulturą Mezopotamii.
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Dekalog nie jest jedynym zapisem norm prawnych Pięcioksięgu. Pierwszy
kodeks siedmiu praw zostaje objawiony przez Boga Noemu podczas zawarcia
przymierza w Księdze Rodzaju (Genesis). Sam Dekalog, zapisany w dwudziestym
rozdziale Księgi Wyjścia (Exodus), wedle przekazu religijnego przekazany
Mojżeszowi przez samego Boga na górze Synaj podczas wędrówki z Egiptu do
ziemi Kanaan, zawiera spis trzech podstawowych praw dotyczących powinności
religijnych - człowieka wobec Boga, i siedmiu powinności człowieka wobec
innych ludzi i rzeczy. Charakter swoistego kodeksu, tak religijnego, jak i cywilnokarnego, posiada ostatnia księga Pięcioksięgu - Księga Powtórzonego Prawa
(Deutoronomium). Powtarza ona zasady Dekalogu oraz porządkuje normy,
religijne i pozareligijne, które pojawiały się w czterech księgach poprzednich
(normy religijne, dotyczące szczegółów kultu, wyznaczyła wcześniej Księga
Kapłańska).
Pięcioksiąg Tora, do dziś jest podstawą prawa religijnego i cywilnego każdego
wyznawcy judaizmu. Znaczeniem Pięcioksięgu i Biblii jest fakt znaczenia księgi
dla chrześcijaństwa, ale też dla islamu, który uznaje postacie Pięcioksięgu za
proroków. W judaizmie prawa Tory uzupełnione są poprzez tradycję i normy
ustne (misznę), interpretacje (midrasz) oraz późniejsze komentarze (Talmud) i
kodyfikacje tworzące spójny system prawny (halacha) ważny dla życia religijnego,
jak i codziennego.
Państwa takie jak Egipt, Persja, Asyria, Chiny, czy Indie opierały swoje
prawo na bardzo ciężkich karach ze śmiercią włącznie. Głównym organem
prawodawczym byli władcy, cesarze, faraonowie, królowie. Prawo tych państw
chroniło zazwyczaj ludność bogatą i wpływową, biedotę natomiast obejmowało
w mniejszym stopniu. Niewolnicy nie mieli praw w ogóle.
Ważniejszym kodyfikatorem prawa w historii starożytnej był grek Drakon. Aby
przezwyciężyć kryzys państwa i problem chronicznego zadłużenia chłopów, ok.
624 r. p.n.e. Drakon, jeden z ówczesnych archontów, dokonał reformy prawa.
Wprowadził surowe "drakońskie" kary, zniósł prawo zemsty rodowej, a do grona
archontów dołączył 6 tesmotetów.
16
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Za ukoronowanie osiągnięć prawa starożytnego uważa się rzymski kodeks
cywilny cesarza Justyniana Wielkiego z VI wieku naszej ery,529 r.n.e.
„Kodeks Justyniana”, „Digesta Justyniana”: Korpus Iuris Civilis”, „Kodyfikacja
Justyniańska”, który wyznaczył ramy dla prawa na okres średniowiecza, a
którego zasady kodyfikacji przetrwały do współczesności. Wychodząc od
rozstrzygania konkretnych przypadków przechodzono do abstrakcyjnego ich
rozpatrywania wprowadzając pojęcie „ogólnego uszkodzenia ciała”. Prawo
12 tablic, jako najstarsza kodyfikacja prawa rzymskiego, opracowana 451449 p.n.e przez komisję decemwirów (dziesięciu); objęła wcześniejsze prawo
zwyczajowe: cywilne, karne, państwowe i sakralne. Wyryto je na 12 tablicach z
brązu, wystawionych na widok publiczny, zniszczonych wraz z całym miastem,
podpalonym przez Gallów w latach 390 albo 387 p.n.e. Służyło przez 1000 lat,
jako źródło całego prawa rzymskiego, zachowały się fragmenty jego tekstu w
różnych pracach prawniczych.
„Kodyfikacja Justyniańska” przyniosła odrodzenie prawa rzymskiego w XI
wieku. Gromadziła i porządkowała wszystkie przepisy prawne starożytnego
Rzymu i stanowiła podstawę przepisów prawnych, przyjętych przez cywilizacje
zachodnie. „Kodyfikacja” składa się z kilku część w tym „Digesta seu Pandecta”,
czyli tzw. Digesty opracowane na podstawie pism 39 prawników klasycznych
przez 16-osobową komisję. Zawierają one 9123 fragmenty zawarte w 50
księgach, które w opinii twórców były najlepszymi osiągnięciami myśli prawniczej
okresu klasycznego Po zebraniu i dokonaniu kompilacji Justynian nakazał spalić
teksty źródłowe oraz zakazał komentowania Digestów czy choćby przytaczania
oryginalnych fragmentów w celu wyjaśnienia niejednoznaczności. Prawie
wszystkie współczesne systemy prawa cywilnego swymi korzeniami sięgają
prawa rzymskiego, wzorując się na jego systematyce, koncepcji, a nawet
sformułowaniach. W związku z tym prawo rzymskie, a zwłaszcza wykształcona
w nim i przejęta do współczesnego prawa terminologia prawnicza, stanowi
łącznik między rozmaitymi systemami prawnymi, nawet wyrosłymi w różnych
formacjach społeczno-ekonomicznych. Można, więc śmiało zaryzykować
twierdzenie, ze prawo rzymskie jest językiem uniwersalnym w środowisku
prawniczym – od czasów średniowiecza aż po dzień dzisiejszy.
Prawo rzymskie przeżyło państwo, które je stworzyło, a kiedy upadło w
zapomnienie poszło również i prawo rzymskie. W średniowieczu zostało
przypomniane dla rozwoju nauk prawniczych i tworzenia systemów prawnych.
Ze względu na znaczenie prawa rzymskiego w historii prawa, w tym prawa
budowlanego, poświęca mu się w prawoznawstwie stosunkowo dużo uwagi.
Nie można sobie wyobrazić studiowania współczesnej filozofii bez znajomości
filozofii greckiej, tak nie można też studiować współczesnego prawa, w tym
prawa budowlanego bez znajomości prawa rzymskiego.
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Ważniejsze maksymy prawa rzymskiego stosowane we współczesnych
systemach prawnych:
„Consensus facit legem” - zgoda tworzy prawo.
„Dura lex, sed lex” - surowe prawo, ale prawo
„Ignoranta iuris noce'” - nieznajomość prawa szkodzi
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„Lex retro non agit” - prawo nie działa wstecz

„Audiatut et altera pars” - niechaj będzie wysłuchana i druga strona
„nullum crime sine lage”- nie ma zbrodni bez uzasadnienia winy

2. Podstawy teoretyczne wykonywania opinii sądowych.

W postepowaniu sądowym, aby wydac prawidłowe orzeczenia w rozpoznawanej
sprawie winien zgromadzić materiał procesowy w formie stosownych
dowodów. W postępowaniu rozpoznawczym istotne znaczenie mają czynności
procesowe, które ustalają lub dążą do ustalenia faktów, podejmowane w
ramach postępowania dowodowego stanowiące czynności dowodowe.
Czynności dowodowe to działania sądu będące elementami postępowania
dowodowego obejmujące, dopuszczenie dowodów, przeprowadzenie dowodów,
zapoznanie się sądu z treścią dopuszczonych dowodów, wykorzystanie
dowodów, ocena wiarygodności i mocy przeprowadzonych dowodów. Katalog
środków dowodowych zamieszczony w art. 244–309 kpc., art. 168–242 kpk.
Nie jest systemem zamkniętym i nie pozwala na przeprowadzenie postepowania
dowodowego, który w tym katalogu nie jest określony, zgodnie z art. 309 kpc.,
Zgodnie, z którym sąd może przeprowadzić inne, niewymienione w ustawie
dowody, przy czym zobowiązany jest określić sposób przeprowadzenia tego
dowodu przy odpowiednim wykorzystaniu przepisów dotyczących środków
dowodowych uregulowanych w kpc.Przyjęta w ustawie kolejność unormowania
poszczególnych środków dowodowych nie ma decydującego znaczenia, gdyż
z tego nie można wyprowadzać wniosku o wyższej wartości jednych środków
w stosunku do innych. Tego rodzaju hierarchia środków dowodowych nie
jest znana polskiemu prawu procesowemu, gdyż system ten oparty jest w
zasadzie na założeniu, że każdy środek dowodowy może służyć na równi z
innymi do wykazania prawdziwości określonego twierdzenia, a do sądu należy
ocena jego wartości dowodowej (art. 233 KPC, art. 7 KPK) z uwzględnieniem
18
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okoliczności konkretnej sprawy. Polskie prawo procesowe nie określa ważności
poszczególnych środków dowodowych, jednak należy stwierdzić, że niektóre
z nich posiadają różne znaczenie. Dowód z dokumentów stanowi dowód
posiadający większe znaczenie, niż dowód z zeznań świadków czy przesłuchania
stron. W ocenie wartości dowodów wykorzystywana jest opinia biegłego
sądowego. Rola biegłego w wymiarze sprawiedliwości staje się jest rola wiodącą,
a część naukowo-badawcza na etapie postępowania rozpoznawczego, czy
dowodowego była wykonywana przez rzeczoznawców budowlanych, ekspertów,
specjalistów, biegłych sądowych z zakresu budownictwa przez w sposób
rzetelny i obiektywny, specjalistów o wiedzy naukowej, teoretycznej i praktycznej
w oparciu o zasady współczesnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i etyki
zawodowej zapewniających wysokiej, jakości opinie i ekspertzy sądowe.
Przedmiot opinii z zakresu budownictwa jest uzależniony od okoliczności,
jakie należy ustalić w danym postępowaniu. Biegły z zakresu budownictwa
we wszelkich postępowaniach pełni rolę procesowego pomocniczego organu
sądowego powołanego, jako specjalne „źródło dowodowe”. Od jakości informacji
i wniosków podanych w formie opinii sądowej zależą decyzje niezawisłego sądu.
Jakość ustaleń biegłego zależna jest od wielu czynników między innymi od
wiedzy, znajomości zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, wykształcenia,
umiejętności, doświadczenia, praktyki zawodowej, rzetelności, staranności
zawodowej zależy przydatność dowodu z opinii dla potrzeb postepowania
przygotowawczego, czy procesowego, do ustalenia prawdy obiektywnej[A4].
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
8 sierpnia 2011 rok w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz
dyscyplin naukowych i artystycznych budownictwo jest nauką, nauka techniczną.
Budownictwo to dział techniki, przede wszystkim techniki budowlanej, obejmuje
techniki i metody wznoszenia, utrzymania, remontu, odbudowy, rekonstrukcji
budynków i budowli. Techniki budowlane to roboty budowlane realizowane
metodami przemysłowymi o dużym zaawansowaniu technologicznym,
wyposażeniu technicznym oraz tradycyjne drewniane, murowe, monolityczne,
prefabrykowane, żelbetowe, stalowe, ziemne.
Budownictwo, jako dział gospodarki narodowej obejmuje produkcję budowlaną,
technikę budowlaną, dziedzinę wiedzy o projektowaniu i realizacji produkcji
budowlanej. Obejmuje wznoszenie, konserwację, remontowanie i rekonstrukcję
budowli. W zależności od przeznaczenia wyróżnia się budownictwo ogólne,
mieszkaniowe, użyteczności publicznej, przemysłowe, komunikacyjne, drogowe,
kolejowe, sanitarne, komunalne, energetyczne, wiejskie, sakralne i obronne.[A4].
Produkcja budowlana, czyli wznoszenie, budowanie, realizacja obiektów
budowlanych to procesy inwestycyjne, produkcyjne, polegające na produkcji
materiałów budowlanych, elementów budowlanych wytwarzanych w zakładach
19
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produkcyjnych, procesy realizacyjne wykonywane na placach budowy w
sposób kompleksowy. Proces realizacyjny obejmuje elementy, fazy, procesy
podstawowe, cząstkowe, zintegrowane, wykonywane w określonej kolejności
wymaganej logiką postępowania i racjonalnymi działaniami zmierzającymi do
określonego celu. Poszczególne etapy to faza wstępna polegająca na badaniach
podstawowych, wykonaniu projektów koncepcyjnych, założeniach technicznoekonomicznych, faza projektowa, badanie gruntu, wykonanie dokumentacji
budowlanej. Technicznej i wykonawczej, uzyskanie stosownych uzgodnień,
pozwoleń i decyzji administracyjnych, faza realizacji, przygotowanie i uzbrojenie
terenu, dokumentacja technologiczna, organizacyjna, zagospodarowania placu
budowy, roboty zmoiene, fundamentowe, konstrukcyjne, stan surowy, wykonanie
instalacji wewnętrznych, roboty wykończeniowe, wyposażenie, faza odbiorowa,
faza użytkowania, faza likwidacji i rozbiórki.
W postępowaniach prawnych przedmiotem ocen są elementy i aspekty procesów
inwestycyjnych, budowlanych, które są zjawiskiem niezwykle skomplikowanym,
wielopłaszczyznowym, wieloetapowym wymagającym interdyscyplinarnej
wiedzy z zakresu praw ogólnych, począwszy od zapisów konstytucyjnych, a
skończywszy na szczegółowych omówieniach, orzeczeniach i wyrokach sądów
najwyższych i instytucji państwowych.
Podstawą oceny tych procesów są zasady wiedzy:
• teoretycznej
• prawnej,
• technicznej, współczesnej wiedzy technicznej
• sztuki budowlanej,

Sztuka budowlana, co prawda w prawodawstwie nie posiadają prawnie
usankcjonowanej definicji, jednak jest powszechnie stosowana w postepowaniach
prawnych, a w opracowaniu „Sztuka budowlana” zostały zebrane wszelkie
podstawowe elementy filozoficzne, prawne, naukowe i techniczne definicji i w
sposób możliwie racjonalny, pełny sformułowane definicje sztuki budowlanej do
stosowania w praktyce prawnej.
Podane definicje zasad współczesnej wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej
pozwalają na pełne korzystanie z ich zawartości, właściwego uzasadnienia
procesów prawnych, technicznych przy analizie skomplikowanych zagadnień z
zakresu budownictwa w aspekcie opinii sądowych, możliwości powoływania się
w opiniach na opracowanie naukowe w tym zakresie, bez skomplikowanych analiz
zamieszczanych w opiniach. Proces tworzenia i budowania jest najwyższym
prawem, przywilejem człowieka, powoduje stały rozwój cywilizacyjny, a związany
z nimi procesy inwestycyjne w budownictwie wznoszenia nowych obiektów
budowlanych, modernizacja istniejących, od początkowych faz projektowania,
aż do całkowitego zakończenia realizacji wymaga wysoce specjalistycznej,
20
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rozległej wiedzy i doświadczenia zawodowego, wykorzystywanego w
działalności biegłego sądowego z zakresu budownictwa. Poważne zmiany w
zakresie gospodarki narodowej, budowa wielu obiektów, przyspieszony rozwój
budownictwa, znaczne nakłady na budownictwo, infrastrukturę techniczną
wynikająca zarówno z unijnych programów inwestycyjnych jak i z krajowych
programów rozwoju regionalnego, wielu inwestycji polskich i zagranicznych,
organizacji nowych struktur gospodarczych powoduje wzrost wymagań
inwestorów w zakresie prowadzenia inwestycji budowlanych, a co za tym idzie
zwiększenia wymagań we wszelkich sferach działalności budowlanej. Oznacza
to, że wiedza, doświadczenie, umiejętności, brak błędów, pomyłek pozwala
na wyłonienie w postępowaniach prawnych 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 powoduje całkowite, znaczne wyeliminowanie lub ograniczenie
błędów na etapie planowania, realizacji i użytkowania obiektów budowlanych.
Jednak procesy budowlane nie są prowadzone przez ludzi idealnych, obarczone
są naturalnymi błędami, pomyłkami, ignorancją, niewiedzą, oszustwami i
wieloma niedoskonałościami, co powoduje, że w określonych sytuacjach na
etapie postępowań przygotowawczych, sądowych konieczne jest wykonywanie
przez biegłych z zakresu budownictwa opinii sądowych, a przez rzeczoznawców
budowlanych opinii przed sądowych, czyli korzystanie z specjalistycznej wiedzy
ekspertów.[5].
Co prawda można przytoczyć szereg stwierdzeń znamienitych przedstawicieli
świata nauki i techniki kwestionujących wręcz konieczność wykorzystywania
ekspertów w danej dziedzinie, jednak przy aktualnym stanie prawnym,
korzystanie z opinii rzeczoznawców budowlanych i biegłych sądowych z
zakresu budownictwa jest koniecznością? Według Augustyna Blocha ekspert
to ktoś, kto ma coraz większą wiedzę w coraz mniejszym zakresie, aż wreszcie
wie absolutnie wszystko o niczym. Natomiast według znakomitego architekta i
konstruktora Franka Lloyda Wrighta ekspert to człowiek, który przestał myśleć,
on wie. Niels Bhor twierdził natomiast, że ekspert to taki człowiek, który popełnił
wszystkie możliwe błędy w bardzo wąskiej dziedzinie, a Richard Feynman pisał,
że nauka to wiara w ignorancję ekspertów.
Na poszczególnych etapach inwestycji oraz podczas sporów sądowych
konieczne jest wykonywanie przez specjalistów opinii technicznych, ekspertyz
budowlanych, orzeczeń i opinii sądowych z zakresu budownictwa oraz
przeprowadzania diagnostyki obiektów budowlanych. Polskie prawo jest nad
wyraz skomplikowane i rozproszone, co powoduje, że w praktyce zawodowej
rynek ekspertów pod względem profesjonalnej wiedzy jest wysoce zróżnicowany.
Na różnych etapach inwestycji konieczne jest powoływanie ekspertów
opiniujących procesy i elementy budowlane. Można wyróżnić z pośród wielu
specjalistów osoby posiadające specjalne uprawnienia jak rzeczoznawcy
21
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budowlani powołani przez wojewodów, powołani przez samorządy zawodowe
Izby Inżynierów Budownictwa, wpisanych na listy Głównego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, listy rzeczoznawców prowadzonych przez samorząd zawodowy,
rzeczoznawcy budowlani powołani przez Izby Inżynierów, prowadzące listy
rzeczoznawców, rzeczoznawcy budowlani w zakresie, jakości i usług wpisanych
na listę rzeczoznawców Państwowej Inspekcji Handlowej, rzeczoznawcy
Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa i innych stowarzyszeń
branżowych, rzeczoznawcy Stowarzyszenia Kosztorysantów Polskich,
inżynierowie budownictwa z uprawnieniami budowlanymi w odpowiednim
zakresie i odpowiedniej specjalności lub stwierdzeniem przygotowania
zawodowego do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie i
wreszcie instytucja biegłych Sądowych z zakresu budownictwa, powołanych
przez Prezesów Sądów Okręgowych, stanowiąca tak zwany pomocniczy
organ sądowy oraz pozostali biegli: skarbowi, rzeczoznawcy z list ministrów
i inni.[5]. W przypadkach, gdy jest to konieczne biegli sądowi, eksperci z
zakresu budownictwa wykonują stosowne opinie, ekspertyzy, diagnostykę,
badania zgodnie z posiadanymi uprawnieniami polegających między innymi na
umiejętności badania i rozwiązywania zagadnień wymagającego specjalnych
wiadomości od prawa budowlanego, teorii konstrukcji po laboratoryjne badania
materiałów budowlanych. Umiejętność oceny zjawisk w ujęciu prawnym jest
umiejętnością wysoce specyficzną, gdyż oprócz wiedzy technicznej wymagana
jest umiejętność opiniowania zgodnie z wymaganiami procesowymi.
W opracowania sądowych, eksperckich jedną z podstaw powinny być racjonalizm
i prakseologia. Racjonalizm metodologiczny, aprioryzm to stanowisko w sporze
o źródła poznania, według którego głównymi źródłami poznania są te, które nie
zależą od doświadczenia, przede wszystkim rozum; przeciwieństwo empiryzmu
metodologicznego Prakseologia to teoria sprawnego działania. Jest dziedziną
badań naukowych dotyczących wszelkiego celowego działania ludzkiego.
Cykl prakseologiczny w opiniach sądowych to:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Planownie i programowanie badań.
Zebranie faktów i dowodów(zabezpieczenie dowodów).
Analiza faktów i dowodów.
Ocena cząstkowa.
Konstruowanie wniosków cząstkowych.
Wnioski ogólne.

Zadaniem prakseologii jest poszukiwanie najszerszych uogólnień odnoszących
się do wszelkich form świadomego i celowego działania rozpatrywanego ze
względu na sprawność; konstruowanie i uzasadnianie dyrektyw praktycznych,
nakazów i zakazów oraz zaleceń i przestróg dotyczących wzmagania
sprawności i unikania niesprawności w działaniu; wypracowywanie systemu
pojęć niezbędnych lub swoiście przydatnych dla tych konstrukcji; zmierzanie
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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, opinii sądowych w zakresie
budownictwa istostną rolę odgrywają następujące elementy stanowiące
zarazem zasadniczą część tak zwanej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej:
Wiedza,
Doświadczenie,
Obiektywizm,
Krytycyzm,
Decyzyjność,
Etyka zawodowa
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wiedza jest to kompleksowa znajomość nauk ogólnych, technicznych, prawnych
z zakresu budownictwa, problematyki budownictwa, konstrukcji, technologii,
materiałów, metod obliczeniowych, zagadnień prawno-technicznych. Wiedza
ta pozwala na swobodę w operowaniu wszelkimi informacjami z zakresu
budownictwa. Termin ten jest używany powszechnie, istnieje wiele definicji
tego pojęcia. Nowa Encyklopedia Powszechna definiuje wiedzę, jako
„ogół wiarygodnych informacji o rzeczywistości wraz z umiejętnością ich
wykorzystywania ”.Klasyczną definicję wiedzy podał Platon, gdzie Sokrates
w rozmowie z Teajtetem dochodzi do wniosku, że „wiedza to prawdziwe,
uzasadnione przekonanie.”.Wiedza związana jest oczywiście z informacją, jej
dostępnością i umiejętnościami jej wykorzystania.
Wyróżnia się w tym ujęciu następujące trzy elementy wiedzy:
1. Przekonania, sądy w sensie logicznym
2. Uzasadnienie, przekonanie jest uzasadnione
3. Prawdziwość, przekonanie jest prawdziwe

W informatologii wiedza to układ opisany wyrażeniem zbiorem danych w :=
< I, C, D >, gdzie: w – wiedza,I – informacja,C – kontekst,D – doświadczenie.
Zatem źródłem wiedzy odbiorcy jest tu informacja, na której odbiór ma wpływ
kontekst sytuacyjny oraz posiadane przez odbiorcę doświadczenie. Na gruncie
informatologii wiedza może być również wyrażona, jako zbiór zdań, które z
informacji I pozwalają wyciągać wnioski V. Można zatem zapisać, że „w := {
„jeżeli I (K, U, Q), to V”}, gdzie V oznacza wniosek, jaki doświadczony człowiek U
jest gotów sformułować na podstawie informacji I (K) rozpatrywanej w kontekście
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(K) problemu Q” jak [podaje B. Stefanowicz w opracowaniu „Informacja” Szkoła
Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2004, s. 123.
Doświadczenie to praktyczna znajomość zagadnień przygotowania inwes
tycji,projektowania,realizacji,remontów,napraw,nowoczesnych
technologii
naprawczych i metodologii badań diagnostycznych obiektówe. znajomość
swoich niedostatków i braków.
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Doświadczenie jest powszechnym pojęciem składającym się z wiedzy i
umiejętności w obserwacjach pewnych rzeczy, wydarzeń, uzyskanych poprzez
zaangażowanie w ujawnienie tych rzeczy lub wydarzeń. Historia słowa
doświadczenie w tym staropolskiego słowa eksperiencja jest blisko związana
z pojęciem eksperymentu. Pojęcie doświadczenia generalnie odnosi się
do wiedzy jak wykonać pewne zadania, a nie do proponowania rozwiązań.
Filozofowie nazywają wiedzę opartą na doświadczeniu wiedzą empiryczną
lub wiedzą „a posteriori”. Osoba ze znacznym doświadczeniem w dziedzinie
budownictwa może zyskać reputację specjalisty, eksperta, rzeczoznawcy,
biegłego, analityka. Słowo doświadczenie w zakresie budownictwa odnosi się
do wiedzy zdobytej w wyniku dalszych, pogłębionych studiów, refleksji na tematy
związane z budownictwem, zjawisk, zdarzeń lub ich interpretacji. Ekspert swoje
doświadczenie gromadzi się przez cały czas wykonywania swoich czynności,
studiów, badań i formułowania kolejnych hipotez i wniosków.
Obiektywizm polega na nie przyjmowaniu nie sprawdzonych sugestii, dogłębnej
analizie wszystkich czynników diagnostyki, samokontroli, sprawdzaniu 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. Biegły
sądowy, ekspert z dziedziny budownictwa winien stosować w prowadzonych
przez siebie badaniach odpowiednie metody naukowe, charakteryzuje się
takimi cechami, jak wnikliwość w rozróżnianiu rzeczy na pozór jednakowych,
zdolność kojarzenia rzeczy na pozór ze sobą niezwiązanych oraz krytycyzmem
w rozpoznawaniu prawd i fałszów mających pozory prawd. W przypadku
budownictwa nie ma ostrej granicy pomiędzy badaniami naukowymi, a analizami
inżynierskimi , chociaż ekspert, rzeczoznawca, biegły sądowy, inżynier stawia
sobie cele praktyczne, a naukowiec bada głównie zjawiska podstawowe,
uniwersalne. Często jednak podobny jest sposób pracy, czyli od nowego
problemu do nieznanego wcześniej rozwiązania, co angażuje wyobraźnię
i kreatywność. W dziedzinie budownictwa ekspertyzy i opinie sądowe mają
znaczenie praktyczne, zajmują się rozwiązywaniem doraźnych problemów
budowlanych jak również podają uniwersalne rozwiązania mające zastosowanie
w innych przypadkach.
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Krytycyzm to analityczne podejście do wszystkich materiałów i badań,
potwierdzanie innymi dokumentami i badaniami, pogłębiona analiza elementów
w zakresie bezpieczeństwa obiektów budowlanych jak również przy
interpretowaniu zjawisk i uszkodzeń. Krytycyzm to w działaniach inżynierskich,
eksperckich, opiniach sądowych jedna z istotniejszych przesłanek, czyli postawa
intelektualno-metodologiczna postulująca kontrolę prawdziwości i zasadności
twierdzeń przed ich uznaniem, pozwala to na unikanie błędów w badaniach
obiektów i wysnuwanie wadliwych wniosków.
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Decyzyjność to jednoznaczne określenie zakresu badań, ocen, wniosków oraz
przyjęcie uzasadnionych rozwiązań. Proces decyzyjny to określony proces
myślowy lub sztuczny, który realizuje funkcje podejmowania decyzji, ta sama
decyzja w tej samej sytuacji może być produktem innych procesów decyzyjnych.
Podejmowanie decyzji występuje w trakcie opracowań eksperckich, a ich
podstawą są zgromadzone materiały, badania diagnostyczne, analizy. Jego
podstawowe składowe to kryteria wyboru i alternatywy. Decyzyjność oznacza
grupę logicznie powiązanych ze sobą operacji myślowych lub obliczeniowych,
prowadzących do rozwiązania problemu decyzyjnego poprzez wybranie jednego
z możliwych wariantów działania lub decyzji.
W procesie decyzyjnym możemy wyróżnić umownie kilka kolejnych faz:
1.
2.
3.
4.

Identyfikacja sytuacji decyzyjnej
Sformułowanie problemu decyzyjnego
Zbudowanie modelu decyzyjnego
Wyznaczenie decyzji dopuszczalnych i decyzji wystarczających lub
decyzji optymalnych
5. Podjęcie ostatecznej decyzji
Etyka zawodowa przestrzeganie Kodeksu Etyki Zawodowej ustalonej dla
wszystkich członków organizacji zawodowej, jaką jest Izba Inżynierów
Budownictwa, odpowiedzialności prawne, zawodowej i technicznej. Pojęcie
etyki zawodowej odnosi się przede wszystkim do norm postępowania danej
grupy zawodowej i w tym sensie etyka zawodowa jest etyką normatywną,
starającą się opisać wzór osobowy inżyniera, osoby wykonującej samodzielną
funkcję w budownictwie, rzeczoznawcy, eksperta, cele etyczne zawodu, normy
postępowania w praktyce zawodowej i typowe konflikty etyczne mogące się
pojawić w działalności zawodowej. Etyka zawodowa sformułowana w Kodeksie
Etyki Zawodowej członków Izby Inżynierów Budownictwa w odniesieniu do
zawodu tworzy odpowiednie profile etyczne takie jak poznawczy, osobowościowy
i moralny w tym również dla biegłych sądowych z zakresu budownictwa.
Pojęcie „rękojmi należytego wykonywania obowiązków biegłego” wielokrotnie
definiowane i określane w orzecznictwie Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu
Administracyjnego, jako całość cech, zdarzeń i okoliczności dotyczących osoby
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biegłego sądowego, składających się na jego wizerunek, jako osoby zaufania
publicznego. Na wizerunek osoby zaufania publicznego składają się takie cechy
charakteru jak szlachetność, prawość, sumienność i bezstronność łącznie (wyrok
NSA z dnia 11.01.1993 R. sygn. akt. II SA 390/92).W rozdziale 22 Zamieszczono
obszerne wiadomości z zakresu etyki zawodowej.[1],[2],[5],[9].
Wymienione powyżej podstawowe elementy opinii eksperckich stanowią również
podstawowe elementy współczesnej wiedzy techniczne i sztuki budowlanej.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Często w opracowaniach eksperckich używa się także ekspertyzy w znaczeniu
orzeczenia wydanego przez rzeczoznawcę w określonej sprawie, jednak jest to
prawnie wadliwe. W nomenklaturze polskiej powinno się posługiwać następującą
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 technicznego
diagnostyka budowlana
analiza due dolince

Zdaniem autora określenie “orzeczenie” w zakresie budownictwa wydaje się
nieco archaicznym, w tym stanie prawnym nie jest określeniem właściwym,
adekwatnym do zakresu obowiązków i możliwości prawnych osób pełniących
samodzielną funkcję techniczną w budownictwie i nie powinno być używane,
bowiem uprawnienia budowlane pozwalają na ocenę stanu technicznego,
wydawania opinii technicznych czy wykonywania ekspertyzy technicznobudowlanych nie zaś “orzeczeń” które są domenę organów, instytucji
orzekających w zakresie sądu, medycyny czy też certyfikowanych jednostek
badawczych jak Instytut Techniki Budowlanej. Przykładowo orzeczenie sądu
jest to władcze rozstrzygnięcie sądu dotyczące istoty sprawy sądowej lub innych
kwestii związanych z jej rozpoznaniem.Biegły sądowy zatem nie może wydawać
orzeczeń, rzeczoznawca również, mimo pozornego źródła pochodzenia słowa
„rzeczoznawca”: nie jest „wydawcą orzeczeń” lecz „znawcą rzeczy”.
W przypadkach analizy skomplikowanych inwestycji budowlanych opracowanie,
może mieć formę opinii-raportu na temat inwestycji budowlanej czy też
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innych problemów z nią związanych. Opiniowaniu przez biegłego sądowego i
rzeczoznawcę budowlanego podlegają wszystkie fazy procesu inwestycyjnego:
•
•
•
•
•
•
•
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•
•

przygotowanie inwestycji, opinie i raporty wstępne poparte badaniami
przygotowanie założeń 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, materiałów
budowlanych, zjawisk towarzyszących procesowi inwestycyjnemu .[2],[4],[6].
Wynikiem działania rzeczoznawcy, biegłego, eksperta jest ekspertyza
techniczna stanowiącą ocenę prawną w zakresie Prawa budowlanego, zjawisk
zachodzących w obiekcie, konstrukcji, stanu technicznego budynku, obiektu
budowlanego, obiektu inżynieryjnego i urządzeń, instalacji związanych z tymi
obiektami poparta badaniami, diagnostyką i analizą statyki, wytrzymałości
całej konstrukcji , wyliczeniami wytrzymałości jego elementów konstrukcyjnych:
fundamentów, ścian, stropów, konstrukcji, elewacji, dachu, materiałów
budowlanych i innych elementów . Ekspertyza to zbadanie i rozwiązanie przy
pomocy biegłych jakiegoś zagadnienia wymagającego specjalnych wiadomości.
Ocena stanu technicznego budynku,budowli,obiektu budowlanego może mieć
formę opinii bądź ekspertyzy technicznej.
Opinia techniczna to subiektywna ocena stanu budynku wystawiona na podstawie
oględzin i dostępnej dokumentacji projektowej. i innych dokumentów jak opinie,
ekspertyzy, kontrole okresowe, ocena elementów konstrukcji, dachu, elewacji i
elementów wykończeniowych jednak opinia sądowa musi wyczerpywać wszelkie
zasady sporządzania opracowań sądowych i spełniać wszelkie wymagania w
zakresie prawa.
O szczegółowości oceny stanu budynku decyduje konkretna sytuacja. W ocenie
stanu technicznego mamy do czynienia z dwoma pojęciami stosowanymi często
wymiennie ekspertyzą i opinią techniczną.
Opinia techniczna i opinia sądowa jest zwykle wydawana przez fachowca na
podstawie oględzin obiektu budowlanego i po ewentualnym przestudiowaniu
dostępnej dokumentacji czy akt sądowych. Diagnoza w opinii technicznej jest
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zwykle stawiana na podstawie doświadczenia eksperta i nie zawsze może być
jednoznaczna, diagnoza w opinii sądowej musi jednoznacznie rozstrzygać i
odpowiadać na wszelkie wątpliwości.
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Ekspertyza techniczna jest
opracowaniem dalece szerszym, zbliżonym
niejednokrotnie do opinii sądowej, w którym oprócz zaangażowania, intuicji,
doświadczenia eksperta występują elementy obiektywnych badań materiałów,
diagnostyki budowlanej z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi, urządzeń
do pomiarów, badania elementów konstrukcji i wykończenia,
pomiary
ugięć, przemieszczeń konstrukcji i koniecznych obliczeń, czasem analizy
statyczno-wytrzymałościowej, oceny poprawności rozwiązań projektowych,
technologicznych i prawidłowości realizacji robót budowlanych, zgodności z
wiedzą techniczną warunkami technicznymi, normami techniczno-prawnymi,
sztuką budowlaną, oceny ich jakości, ilości, wartości i innych cech. Postawiona
diagnoza jest w ten sposób uwiarygodniona obiektywnymi badaniami, pomiarami,
obliczeniami, które są sprawdzalne.[2],[5],[6].
Ocena stanu technicznego budynku, wyrażona w formie opinii technicznej
lub opinii sądowej potrzebna jest przy ocenie decyzji inwestycyjnej zakupu
nieruchomości, wykonania robót modernizacyjnych, remontowych
służy
do oceny nieprawidłowości w tym zakresie. Opinia stanowi niewielki koszt w
porównaniu z wartością inwestycji, a może przyczynić się do ograniczenia
potencjalnych strat i ujawnieniu wad, niedoróbek czy innych nieprawidłowości .
W przypadku oceny sądowej zmiany sposobu użytkowania, oceny zamierzenia
modernizacji, przebudowy istniejącego budynku należy stwierdzić, że opinia
lub ekspertyza cywilna jest konieczna i wymagana przez prawo budowlane. Jeśli
w budynku pojawiają się niepokojące uszkodzenia, zarysowania konstrukcji,
takie jak: spękania ścian, widoczne rysy na stropach, przemieszczenia
elementów konstrukcyjnych uniemożliwiające swobodne otwieranie drzwi lub
okien, należy skorzystać z wiedzy eksperta w zakresie budownictwa, który
oceni stan techniczny, uszkodzenia i zużycie techniczne elementów obiektu, jak
również oceni koszt robót naprawczych i remontowych oraz oceni konstrukcję
budynku .W przypadku postępowania sądowego w tym zakresie biegły sądowy,
korzystając z wiedzy w zakresie budownictwa na polecenie sądu dokona takiej
oceny.
Opinia sądowa to ocena przedmiotu sprawy na podstawie zlecenia sądu,
akt sprawy, zgromadzonych dowodów oraz wizja wykonana przez biegłego
sadowego z zakresu budownictwa. Opinia najczęściej dotyczy oceny stanu
budynku, robót budowlanych, jakości robót, zakresu robót wystawiona na
podstawie oględzin, dostępnej dokumentacji projektowej i akt sądowych.
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Ekspertyza techniczna to inaczej ocena stanu budynku poparta badaniami
i wyliczeniami wytrzymałości jego fundamentów, ścian, stropów i innych
elementów konstrukcji, elewacji oraz dachu. Szczegółowość i zakres oceny
są ściśle związane z celem, jakiemu mają służyć wyniki badań. Ważne jest,
aby zlecając wykonanie oceny stanu budynku, powiedzieć, do czego jest ona
nam potrzebna. O szczegółowości oceny stanu budynku czy budowli decyduje
konkretna sytuacja. Opinia techniczna jest zwykle wydawana przez specjalistę
na podstawie oględzin obiektu budowlanego i po ewentualnym przestudiowaniu
dostępnej dokumentacji. Diagnoza w takim opracowaniu jest zwykle stawiana
na podstawie doświadczenia eksperta i nie zawsze może być jednoznaczna.

o
w
ct
ni l
ow .p
ud com
I B r.
o kto
aw tru
Pr ns
o
w ko
ct ro
ni biu
aw w.
yd w
W w

Opinia sądowa jest opracowaniem, w którym najważniejszym elementem jest
wiedza i doświadczenie eksperta oraz konieczność wykonania obiektywnych
badań konstrukcji, materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych, pomiary
ugięć, przemieszczeń konstrukcji i koniecznych obliczeń. Ustalone wnioski
są poparte obiektywnymi
wynikami diagnostyki budowlanej pomiarami,
badaniami, analizami technicznymi, obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi
obiektywnymi badaniami, wynikami laboratoryjnymi, pomiarami czy innymi
obliczeniami.
Każda taka sytuacja jest indywidualna i biegły sądowy, ekspert podejmujący
się wykonania zlecenia podczas swej pierwszej czynności, jaką musi wykonać
czyli wizji obiektu, decyduje o zakresie opracowania, czyli musi odpowiedzieć
na pytanie, czy ekspertyza w tym przypadku jest konieczna, czy wystarczy tylko
opinia, jak również określić zakres badań i diagnostyki budynku.[2],[3].
Opinia to ocena stanu budynku wystawiona na podstawie oględzin i dostępnej
dokumentacji projektowej, ekspertyza techniczna to inaczej ocena stanu budynku
poparta badaniami i wyliczeniami wytrzymałości jego fundamentów, ścian,
stropów i innych elementów konstrukcji, elewacji oraz dachu. Szczegółowość
i zakres oceny są ściśle związane z celem, jakiemu mają służyć wyniki badań.
Ważne jest, aby przyjmując zlecenie wykonania oceny stanu budynku, bardzo
precyzyjnie określić cel i zakres opinii.
Prezydium Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa podjęło Uchwałę nr 1/08 w dniu 15 stycznia 2008 roku, w której
w nawiązaniu do analizy definicji ekspertyzy technicznej oraz takich pojęć jak:
ocena, orzeczenie techniczne i opinia techniczna stwierdzono, że ekspertyzy
techniczne szczególnie na potrzeby różnych postępowań, w tym m. innymi
administracyjnych i sądowych, powinny wykonywać tylko osoby, posiadające
uprawnienia budowlane i tytuł rzeczoznawcy budowlanego w zakresie zarówno
projektowania, jak i wykonawstwa.W uzasadnieniu powyższego stanowiska
zwrócono uwagę na fakt, że ekspertyza obok elementów oceny, powinna
zawierać również wariantowe propozycje rozwiązania ujawnionych problemów
oraz usunięcia zagrożeń, wad i nieprawidłowości, co wymaga szczególnej
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wiedzy technicznej przewyższającej kwalifikacje 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 procesowych,
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 górniczych.
kwalifikacja robót budowlanych, inwestycyjnych i remontowych
wadliwie wykonane roboty budowlane: przygotowawcze, wykończeniowe,
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].
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•

W zakresie budynków budowli, lokali mieszkalnych, budynków wielorodzinnych,
osiedli mieszkaniowych, wszelkich elementy konstrukcyjne i budowlane:
fundamenty, ściany, stropy, dachy, izolacje termiczne i przeciwwilgociowe.
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drogi i sieci zewnętrzne
ocena projektów i rozwiązań technicznych
technologia robót budowlanych.
uszkodzenia budynków wynikających z oddziaływań górniczych i
sejsmicznych.
• oceny realizacji inwestycji budowlanych.
• odpowiedzialności zawodowej.
• procedury administracyjne.
• ekspertyzy budowlane, opinie techniczne, badania i ocena stanu
technicznego,
diagnostyka konstrukcji, materiałów budowlanych,
ocena wadliwie wykonanych prac budowlanych, konstrukcyjnych,
wykończeniowych, remontowych.
• w zakresie projektowania i wykonawstwa, roboty wykończeniowe i ogólno
budowlane, konstrukcyjne
• roboty konstrukcyjno-inżynieryjne ocena i badanie stanu technicznego
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]
Opinie sądowe i ekspertyzy w zakresie stanu technicznego obiektów, robót
budowlanych mogą być wykonywane, jako analizy o różnym 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 dolince” w zakresie inwestycji budowlanej lub jej elementów,
Opinie i ekspertyzy mogą być wykonywane w celu oceny zjawisk technicznych,
uszkodzeń i awarii wszystkich elementów konstrukcji i wykończenia obiektu
budowlanego w tym badań zastosowanych materiałów budowlanych,
wykonywania badań elementów konstrukcyjnych betonu i drewna, atestów,
świadectw dopuszczenia, badania konstrukcji budynków żelbetowych, stalowych,
drewnianych, prawidłowości, jakości zgodności z warunkami technicznymi
wykonania robót budowlanych i remontowych, zgodności wykonania projektów
i robót budowlanych z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i budowlanej,
oceny stanu technicznego, zużycia, stwierdzenie uszkodzeń konstrukcji i
obiektów budowlanych, przyczyn uszkodzeń, awarii, katastrof budowlanych,
przeglądów okresowe, kontroli technicznej obiektów budowlanych, dokumentów
formalno-prawnych w zakresie Prawa Budowlanego, norm budowlanych,
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warunków technicznych, koreferatów do Opinii wykonywanych przez biegłych
sądowych, rzeczoznawców, projektantów, osób pełniących samodzielne funkcje
techniczne, oceny prowadzenia budów przez kierowników budów i inspektorów
nadzoru inwestorskiego,
Grupą problemów i obszarów działalności eksperckiej są przeglądy okresowe,
kontrole techniczne budynków, budowli, obiektów budowlanych sieci, lokali
mieszkalnych, odbiory techniczne zgodnie z art. 62 Ustawy Prawo Budowlane:
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•

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
wykonawczych w szczególności w formie analiz w zakresie prawidłowości
wykonania:
robót budowlanych, wykończeniowych i ich technologii, w szczególności
w zakresie izolacji, dachów, fundamentowania,
budowy obiektów i konstrukcji budowlanych,
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
konstrukcyjno-budowlanym,
analizy błędów administracyjnych w zakresie Ustawy Prawo Budowlane i
przepisów z nim związanych,
weryfikacji zasadności roszczeń z tytułu wad i nieprawidłowości
wykonawczych,

Wykonywanie opinii w sprawach techniczno prawnych i podatkowych to:
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kwalifikacja obiektów budowlanych, budowli, budynków, urządzeń
technicznych, części składowych, odłączanie zgodnie z art. 3 Ustawy
Prawo Budowlane oraz art. 47 § 2 Kodeksu Cywilnego.
kwalifikacja obiektów budowlanych, jako środków trwałych dla organów
podatkowych, wydziałów finansowych, przedsiębiorstw.
orzecznictwo w zakresie spraw prawno-budowlanych
postępowania administracyjne Wojewódzkiego i Powiatowego Inspektora
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 dolince określenie to pochodzi z języka angielskiego, 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 ryzyka przed podjęciem
decyzji o jej rozpoczęciu, w trakcie realizacji i użytkowaniu. Elementem takiej
analizy są również procesy inwestycyjne.
Analiza ta przeprowadzana jest na podstawie już posiadanych informacji, w
takich obszarach jak:
•
•
•
•
•

projekty planowane czy rozważane, otoczenie inwestycji, lokalizacja,
klienci i konkurenci,
zespół zarządzający,
organizacja inwestycji i zespół zarządzający,
analiza finansowa i techniczna
analiza wszelkich aspektów inwestycji na wszelkich etapach realizacji

Do przeprowadzenia badania due dolince angażuje się wykwalifikowane w
tych obszarach osoby, zwykle rzeczoznawców, prawników lub doradców
podatkowych.
Ekspertyzy i opinie wykonywane są na podstawie:
1. Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 rok art.15 ust.1,2,3, Dz.U. nr 89,
poz.414 z póżn.zmianami z dnia 25.08.1994 rok.
2. Ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego art.104 par.1, par.2 z 14
czerwca 1960 roku Dz.U.z 1960 roku Nr 9 poz.26 z póżn.zmianami
3. Decyzji o nadaniu tytułu: Rzeczoznawcy Budowlanego w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej obejmującej projektowanie i wykonawstwo
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5.
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6.
7.
8.

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
Decyzja Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie o wpisie
do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych: w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej obejmującej projektowanie i wykonawstwo
w zakresie konstrukcji ustrojów budowlanych, robót wykończeniowych i
ogólnobudowlanych.
Uprawnienia budowlane.
Wpis na listę członka regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa.
Inne umiejętności, wiedza z zakresu analizy inwestycji budowlanych.

3.Podstawowe pojęcia, definicje.

Biegły sądowy z zakresu budownictwa to osoba czynna zawodowo, posiadającą
wiadomości specjalne z zakresu budownictwa powołana i wpisana na listę
biegłych prowadzoną przez prezesa właściwego sądu okręgowego zgodnie z
art. 157 u.s.p., art. 193 i n. k.p.k. oraz art. 278 i n. k.p.c., Posiadająca bogate
doświadczenie zawodowe, uznana za eksperta w zakresie budownictwa,
powoływana do przedstawiania fachowych opinii o okolicznościach mających
znaczenie dla wyniku sprawy sądowej.
Biegły instytucjonalny to instytucja naukowa lub specjalistyczna.
Rzeczoznawca budowlany to osoba posiadająca uprawnienia budowlane w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub innej związanej z
budownictwem, bogate doświadczenie zawodowe, uzyskała tytuł rzeczoznawcy
budowlanego na podstawie wymagań określonych w Prawie Budowlanym(p.b.),
została wpisana do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych,
członek Izby Inżynierów Budownictwa.
Wiadomości specjalne określano mianem zagadnień, które przekraczają
zakres naukowej i technicznej kompetencji sędziów, za wykraczające poza
zakres wiedzy powszechnie dostępnej przeciętnie wykształconemu ogółowi,
nie są znane przeciętnemu członkowi społeczeństwa. Do zakresu wiadomości
specjalnych nie należą te, które są dostępne dla dorosłego człowieka o
odpowiednim doświadczeniu życiowym, wykształceniu i zasobie wiedzy ogólnej.
(Encyklopedia prawa karnego, Sąd Najwyższy wyrok z 15 kwietnia 1976 r. II KR
48/76, wyrok z 26 października 2011 r. III CSK 3/11).
Rękojmia należytego wykonywania obowiązków biegłego to całość cech,
zdarzeń i okoliczności dotyczących osoby biegłego sądowego, składających się
na jego wizerunek, jako osoby zaufania publicznego, posiadającej takie cechy
jak szlachetność, prawość, sumienność i bezstronność łącznie. Pojęcie to było
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wielokrotnie definiowane i określane w orzecznictwie Sądu Najwyższego i
Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok NSA z dnia 11.01.1993 r. sygn. akt.
II SA 390/92).
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Budownictwo to dziedzina działalności człowieka związana ze wznoszeniem
obiektów budowlanych, podległa dziedzinie nauki, jaką jest inżynieria lądowa,
gałąź wiedzy praktycznej, techniki stosowanej przy budowaniu. Jego głównym
zadaniem jest wznoszenie nowych obiektów budowlanych, przebudową,
odbudową, modernizacją, remontami, utrzymaniem, konserwacją i ich rozbiórką.
Ze względu na umiejscowienie tych obiektów wyróżnia się budownictwo wodne,
budownictwo lądowe.
Inżynieria lądowa to nauka kształtującą naturalną przestrzeń pod potrzeby
egzystencji człowieka, polega na projektowaniu, wznoszeniu oraz utrzymanie
wszelkich obiektów budowlanych, zawiera powiązania z wieloma specjalnościami
inżynierskimi takimi jak inżynieria środowiska, geotechnika, mechanika konstrukcji,
inżynieria transportowa, hydrologia, inżynieria materiałowa, budownictwo
wodne, geodezja, oraz inżynieria produkcji budowlanej i zarządzania.
Opinia sądowa to proces zbadania rzeczy bądź sprawy przez biegłego sądowego
w zakresie budownictwa. Zakłada się, że wynik opinii, ekspertyzy sądowej
powinien być jednoznaczny, to znaczy wykonane przez niezależnych biegłych
ekspertyzy w danym temacie powinny doprowadzić do tego samego orzeczenia.
Teza ta jest przedmiotem sporu wynikającym z założenia, że ekspertowi powinna
przysługiwać autonomia badawcza, a co za tym idzie wybór metody badania,
która z kolei w zależności od swojej specyfiki może być obarczona różnym
prawdopodobieństwem wystąpienia błędu, różną dokładnością. Opinia sądowa
jest obszernym opracowaniem, która zawiera oprócz ustaleń również badania,
analizy, obliczenia.
Ekspertyza to zbadanie i rozwiązanie przy pomocy biegłych jakiegoś zagadnienia
wymagającego specjalnych wiadomości. Często używa się także ekspertyzy w
znaczeniu orzeczenia wydanego przez rzeczoznawcę w określonej sprawie.
Jest to definicja prof. Jan Miodka [9].
Opinia, ekspertyza techniczna w zakresie budownictwa jest obszernym
opracowaniem,
w którym oprócz poważnej interdyscyplinarnej wiedzy,
wiedzy naukowej, doświadczenia eksperta występują elementów procedur
diagnostycznych, obiektywnych badań materiałów, pomiarów obiektów,
pomiarów ugięć, przemieszczeń, uszkodzeń konstrukcji i koniecznych analiz,
obliczeń, badań laboratoryjnych. Postawiona diagnoza jest w ten sposób
uwiarygodniona obiektywnymi badaniami, pomiarami, obliczeniami, analizami
które są sprawdzalne.
Opinia techniczna to subiektywna ocena stanu budynku wystawiona na
podstawie oględzin i dostępnej dokumentacji projektowej. i innych dokumentów
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jak opinie,ekspertzy,kontroli okresowych, oceny elementów konstrukcji, dachu,
elewacji i elementów wykończeniowych.
Analiza due dolince (ang. należyta staranność) – poddanie inwestycji
wyczerpującej analizie pod względem jej efektywności finansowej, prawnej i
podatkowej, w celu identyfikacji związanych z nią szans i ryzyka przed podjęciem
decyzji o jej rozpoczęciu, w trakcie realizacji i użytkowaniu .
Proces inwestycyjny to proces tworzenia nowych obiektów budowlanych lub
modernizacja istniejących, od początkowych faz projektowania aż do całkowitego
zakończenia realizacji. Proces inwestycyjny zwykle zaczyna się od pomysłu
inwestycyjnego.
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Postępowanie administracyjne to administracyjne prawo formalne (procesowe),
definiowane jako określony tryb działań organów administracji publicznej
w sprawach dotyczących praw i obowiązków niepodporządkowanych
im służbowo konkretnych podmiotów bądź też jako uporządkowany ciąg
czynności procesowych, dokonywanych przez organ administracji publicznej
i inne podmioty tego postępowania, zmierzających do załatwienia sprawy
indywidualnej w drodze decyzji administracyjnej. Postępowanie administracyjne
sensu stricto nazywa się także ogólnym postępowaniem administracyjnym
oraz jurysdykcyjnym. Do postępowania administracyjnego zalicza się
postępowanie uproszczone w sprawach skarg i wniosków oraz w sprawach
wydawania zaświadczeń, postępowania karno-administracyjne, postępowania
dyscyplinarne, postępowanie egzekucyjne w administracji oraz postępowanie
przed sądami administracyjnym, z kolei mianem postępowania administracyjnego
w ścisłym znaczeniu określa się rozprawę administracyjną.
Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie to działalność związana
z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego
rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz technicznoorganizacyjnych, a w szczególności działalność obejmująca:
•
•
•
•
•
•

projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i
sprawowanie nadzoru autorskiego,
kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi,
kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz
nadzór i kontrola techniczna wytwarzania tych elementów,
wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych,
rzeczoznawstwo budowlane.

Osobami pełniącymi samodzielną funkcję techniczną w budownictwie są
uczestnicy procesu budowlanego, czyli: inspektor nadzoru inwestorskiego,
projektant, kierownik budowy, kierownik robót, a także rzeczoznawca budowlany.
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Inżynier budownictwa to osoba posiadająca uprawnienia budowlane lub
stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie, w specjalności określonej w ustawie Prawo
budowlane, wykonująca zawód polegający na:
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• 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
samodzielnego projektowania przestrzeni w skali regionalnej i lokalnej lub
kierowania zespołem prowadzącym takie projektowanie przysługuje wyłącznie
osobom wpisanym na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
Inżynier budownictwa w procesie budowlanym może pełnić następujące funkcje:
•
•
•
•

kierownik budowy,
projektant,
inspektor nadzoru inwestorskiego
nadzór autorski

Kierownik budowy jest uczestnikiem procesu budowlanego, odpowiedzialnym
za przebieg danego procesu budowlanego, w tym za zorganizowanie budowy
i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i
pozwoleniem na budowę, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
prowadzenie dokumentacji budowy poprzez dokonywanie wpisów w dzienniku
budowy.
Teren budowy: Przez teren budowy należy rozumieć przestrzeń, w której
prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez
urządzenia zaplecza budowy.
Kierownik budowy sprawuje samodzielną funkcję techniczną w budownictwie,
ustanawiany jest przez inwestora w celu prawidłowego i zgodnego z projektem
wykonania prac budowlanych.
Kierownik budowy ponosi odpowiedzialność za wszystkie zdarzenia, jakie mają
miejsce na terenie budowy. Kierownik budowy ponosi odpowiedzialność od
formalnego ustanowienia i swoje obowiązki pełni do momentu oddania obiektu
budowlanego do użytku lub formalnego ustanowienia innego kierownika budowy
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. Jeżeli na budowie wykonywane są prace, do kierowania którymi wymagane
jest przygotowanie zawodowe w innej specjalności techniczno-budowlanej niż
tej, którą posiada kierownik budowy, obowiązkiem inwestora jest ustanowienia
kierownika robót w odpowiedniej specjalności, którego zadaniem będzie
kierowanie tymi specjalistycznymi robotami.
Obowiązki kierownika budowy zostały określone w ustawie Prawo budowlane.
Na podstawie art. 21a oraz 22 ustawy Prawo budowlane, obowiązki kierownika
budowy to:
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1. Wykonywanie funkcji kierownika budowy zgodnie z przepisami i zasadami
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 bezpieczeństwa
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
administracyjnych, najwyższych i międzynarodowych. Obowiązkowym jest
sporządzenie planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia dla każdej budowy
oraz konieczność zachowania wszelkich wymagań w zakresie bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia .
Zgodnie z Art. 3. Prawa Budowlanego ilekroć w opracowaniu jest mowa o:
Obiekt budowlany - należy przez to rozumieć:

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i
urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;
Budynek - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach;
Budynek mieszkalny jednorodzinny - należy przez to rozumieć budynek wolno
stojący, albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej,
służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie
samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o
powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku;
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Budowla - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący
budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty,
wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty
antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych
(kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych
i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne
pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość
użytkową;
Obiekt liniowy - należy przez to rozumieć obiekt budowlany, którego
charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz
ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg,
linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona
bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja
kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego
lub jego części ani urządzenia budowlanego;
Obiekt małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w
szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice,
huśtawki, drabinki, śmietniki;
Tymczasowy obiekt budowlany to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt
budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne,
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;
Budowa to wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego;
Roboty budowlane to prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub
rozbiórce obiektu budowlanego;
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Przebudowa to wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje
zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu
budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura,
powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji;
w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w
zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego;
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Remont to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących Art. 3 pkt
3 zmieniony przez art. 59 ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu
i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji
towarzyszących (Dz. U. Nr 135, poz. 789), wszedł w życie z dniem 1 lipca
2011 r. bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów
budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym;
Urządzenia budowlane to urządzenia techniczne związane z obiektem
budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod śmietniki;
Teren budowy to przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy;
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane to tytuł
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego,
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych;
Pozwoleniu na budowę - należy prze z to rozumieć decyzję administracyjną
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego;
Dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz
z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji
obiektów metodą montażu - także dziennik montażu;
Dokumentacja powykonawcza - 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;
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Właściwy organ - należy przez to rozumieć organy administracji
architektonicznobudowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich
właściwości;
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));
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Obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony
w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych,
wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu;
Odnawialne źródło energii – należy przez to rozumieć odnawialne źródło
energii, o którym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.);
Ciepło użytkowe w kogeneracji – należy przez to rozumieć ciepło użytkowe w
kogeneracji, o którym mowa w art. 3 pkt 34 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. –
Prawo energetyczne.
Bezpieczeństwo konstrukcji to podstawowa przesłanka działalności projektowej
i realizacyjnej projektanta konstrukcji, kierownika budowy, inspektora nadzoru
inwestorskiego, kierownika robót.
Modernizacja- zgodnie z interpretacją Głównego Nadzoru Budowlanego
związku z wątpliwościami związanymi z brakiem w przepisach ustawy z dnia
7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z póżn.
zm.) pojęcie „modernizacja” zostało wykreślone z art. 3 pkt 7 ustawy - Prawo
budowlane przez art. 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 państwa (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 się pojęciem „modernizacja”, wprowadzając
równocześnie zmianę definicji remontu. W obecnym stanie prawnym w art. 3
pkt 6 ustawy - Prawo budowlane podano definicje: „budowy - należy przez to
rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także
odbudowę, 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
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rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych
niż użyto w stanie pierwotnym”. Natomiast pkt 7a art. 3 zdefiniował pojęcie
„przebudowy - należy przez to rozumieć
wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana
parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego,
z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia
zabudowy, wysokość, długość, szerokość, bądź liczba kondygnacji;
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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”. Pojęcie
„modernizacja” mieści się w zakresie pojęciowym „remontu”, „przebudowy”
albo „rozbudowy”. Zatem, odpowiednie zakwalifikowanie wykonywanych robót
budowlanych ma istotne znaczenie w przypadku rozbudowy lub wykonywania
robót budowlanych, dotyczących przebudowy albo remontu. Jest to związane
z obowiązkiem wydania przez organ administracji architektoniczno-budowlanej
odpowiednio pozwolenia na budowę (art. 28 ustawy - Prawo budowlane) lub
przyjęcie zgłoszenia (art. 29 i 30 ustawy - Prawo budowlane). Jednakże mając
na uwadze, że brak pojęcia „modernizacja” może powodować wątpliwości w
zakresie prawidłowego zakwalifikowania wykonywanych robót budowlanych,
szczególnie dotyczących projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej,
dopuszcza się umieszczanie, w razie konieczności, w wydawanych decyzjach o
pozwoleniu na budowę, dotyczących przebudowy albo rozbudowy, w nawiasie
określenia „modernizacja”.[6],[9].
Należy natomiast podkreślić, że wydawanie pozwolenia na budowę, wykonanie
robót budowlanych określonych w decyzji jedynie pojęciem „modernizacja”,
które nie występuje w ustawie -Prawo budowlane nie jest właściwe. Akt
administracyjny, jakim jest decyzja o pozwoleniu na budowę, musi obejmować
wyłącznie określenia ustawowe.
Wartość kosztorysowa robót - należy przez to rozumieć wartość, wynikającą
z kosztorysu inwestorskiego stanowiącą podstawę określenia wartości
zamówienia;
Założenia wyjściowe do kosztorysowania – dane techniczne, technologiczne
i organizacyjne nie określone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a mające wpływ na wysokość
ceny kosztorysowej oraz wymagania dotyczące metod i podstaw opracowania
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kosztorysu, szczególnie formuły kalkulacyjnej, ustalania cen jednostkowych lub
jednostkowych nakładów rzeczowych oraz innych podstaw kosztorysowych,
Przedmiar robót – opracowanie wraz z wyliczeniem i zestawieniem rodzaju i
ilości robót w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem zakresu
planowanych robót oraz wskazaniem podstaw do ustalania szczegółowego opisu
lub szczegółowy opis robót, sporządzone przed wykonaniem robót na podstawie
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
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Obmiar robót – zestawienie ilości robót określone w pkt. 7, lecz opracowane po
wykonaniu robót i zapisane do książki obmiaru,
Kosztorys – to zestawienie ilościowe i wartościowe przewidzianych do wykonania
lub wykonanych robót związanych z realizacją zaprojektowanego obiektu
budowlanego,
Kosztorysowanie – to obliczanie nakładów i kosztów przypadających na
przedmiot kalkulacji jednostkę kalkulacyjną, którą może być robota, obiekt
budowlany lub grupa aktywów (zadanie inwestycyjne) stanowiąca przedmiot
zamówienia lub oferty,
Cena lub wartość kosztorysowa – to wartość robót elementów lub obiektów
składających się na przedmiot umowy wyrażona w jednostkach pieniężnych
jaką zamawiający musi zapłacić wykonawcy w wyniku realizacji określonego
przedsięwzięcia,
Cena stała – ryczałtowa, uzgodniona w umowie kupna – sprzedaży, nie
podlegająca zmianie w okresie realizacji, aż do zakończenia i odbioru przedmiotu
umowy, o ile w umowie nie zapisano klauzuli umożliwiającej zmianę ceny.
Kosztorys inwestorski stanowi kalkulację szacunkową kosztów wykonania robót
i jest przygotowywany przez zamawiającego (inwestora).
Kosztorys ofertowy stanowi kalkulację ceny oferty i jest opracowany przez
wykonawcę przed przystąpieniem do robót.
Kosztorys zamienny stanowi kalkulację dla ustalenia zmiany ceny ustalonej
w umowie i jest przygotowywany przez wykonawcę po wykonaniu robót jako
propozycja zmiany kosztorysu ofertowego z uwagi na zmiany pierwotnie
przewidzianych ilości jednostek przedmiarowych robót.
Kosztorys powykonawczy stanowi kalkulację dla ustalenia wynagrodzenia
wykonawcy za wykonanie roboty, gdy nie został opracowany kosztorys ofertowy;
jest on sporządzany przez wykonawcę po wykonaniu robót.
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Katalogi – publikacje zawierające jednostkowe nakłady rzeczowe, przyjęte przez
strony (przez zamawiającego w kosztorysie inwestorskim, przez wykonawcę w
kosztorysie ofertowym),
Jednostkowe nakłady rzeczowe – nakłady rzeczowe czynników produkcji
budowlanej: robocizny (R), materiałów (M) oraz pracy sprzętu i środków
transportu technologicznego (S) ujęte w katalogach lub ustalone na podstawie
kalkulacji indywidualnej,
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Dokumentacja projektowa – wymagany odrębnymi przepisami projekt budowlany
wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót (w razie potrzeby
uzupełniony szczegółowymi projektami) lub opis zawierający określenie rodzaju,
zakresu i standardu wykonania robót, wynikający z inwentaryzacji lub protokołu
typowania robót,
Prace projektowe - należy przez to rozumieć zakres prac projektowych określony
przez zamawiającego z uwzględnieniem odrębnych przepisów, trybu udzielenia
zamówienia i specyfiki robót budowlanych;
Specyfikacja istotnych warunków technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych(SIWZ) – opracowanie zawierające zbiory wymagań technicznych
w zakresie jakości wykonania robót budowlanych, obejmujące wymagania wobec
właściwości materiałów, wymagania dotyczące technologii i oceny wykonania i
odbioru robót oraz wskazania podstaw lub opis zasad przedmiarowania,
Dane wyjściowe do kosztorysowania – uzgodnione, w formie protokołu, między
wykonawcą i zamawiającym .
Koszty bezpośrednie – składniki kalkulacyjne ceny kosztorysowej obejmujące
koszty produkcji budowlanej (R, M, S),
Koszty pośrednie – składnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej obejmujący koszty
ogólne budowy i koszty zarządu nie ujęte w kosztach bezpośrednich i zaliczane
do kosztów wykonania robót, a także inne koszty w zakresie uzgodnionym,
Zysk – składnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej obejmujący wartości niezbędne
do zapewnienia rozwoju i ryzyka wykonawcy, np. związane z obowiązkiem
usuwania wad ukrytych w okresie rękojmi i gwarancje jakości,
Cena jednostkowa - należy przez to rozumieć sumę kosztów bezpośredniej
robocizny, materiałów i pracy sprzętu oraz kosztów pośrednich i zysku, wyliczoną
na jednostkę przedmiarową robót podstawowych;
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Jednostkowe nakłady rzeczowe - należy przez to rozumieć nakłady rzeczowe
robocizny, materiałów i sprzętu niezbędne do wykonania jednostki przedmiarowej
roboty podstawowej;
Katalogi - należy przez to rozumieć publikacje zawierające jednostkowe nakłady
rzeczowe;
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Koszty pośrednie - należy przez to rozumieć składnik kalkulacyjny wartości
kosztorysowej, uwzględniający nie ujęte w kosztach bezpośrednich koszty
zaliczane zgodnie z odrębnymi przepisami do kosztów uzyskania przychodów,
w szczególności koszty ogólne budowy oraz koszty zarządu;
Przedmiar robót - należy przez to rozumieć opracowanie zawierające zestawienie
przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania
wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem
podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości
jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen
jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych;
Roboty podstawowe - należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które
po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów
jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień zagregowania robót;
Normalizacja to ustalanie norm jakościowych.

Normy jakościowe ustalają jakościowe wzorce dotyczące przygotowania
produkcji budowlanej i jej wyników.
Normowanie to ustalanie norm ilościowych.
Normy ilościowe określają średnią ilość nakładów, niezbędną do wykonania
jednostki produkcji dobrej jakości, zgodnie z ustalonymi zasadami technicznymi,
w przeciętnych warunkach organizacyjnych, przy prawidłowo ustalonym
procesie technologicznym, racjonalnym i oszczędnym gospodarowaniu środkami
produkcji i prawidłowych warunkach środowiska pracy.
Normy nakładów robocizny (R) określają ilości roboczo-godzin dla wszystkich
czynności, wymienionych w szczegółowych opisach robót normowanego
procesu budowlanego, oraz 5% rezerwy na czynności pomocnicze.
Normy nakładów materiałów (M) określają ilości wyszczególnionych rodzajów
materiałów, wyrobów lub prefabrykatów, a także maszyn i urządzeń montowanych
na stałe w obiekcie, zużywanych do wykonania robót w normowanym procesie
budowlanym, z uwzględnieniem ubytków i odpadów powstających w procesie
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wbudowania. W nakładach materiałów uwzględnia się również ilości materiałów
pomocniczych (innych) według zasad podanych w normach.
Normy nakładów pracy sprzętu (S) i środków transportu technologicznego określają
ilości maszyno-godzin jednostek sprzętowych, niezbędnych do wykonania robót
ujętych w normowanym procesie budowlanym, z uwzględnieniem przestojów
wynikających z procesu technologicznego.
Normy nakładów pracy, ludzi, maszyn to przeciętna ilość godzin pracy robotników,
maszyn, zasobów czynnych, niezbędna do wykonania jednostki produkcji.
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Analiza due dolince (ang. należyta staranność) – poddanie inwestycji
wyczerpującej analizie pod względem jej efektywności finansowej, prawnej i
podatkowej, w celu identyfikacji związanych z nią szans i ryzyka przed podjęciem
decyzji o jej rozpoczęciu, w trakcie realizacji i użytkowaniu .
Analogia polega na doborze takich pozycji w katalogu norm, które są bardzo
zbliżone do przedmiotu kalkulacji. Zależnie od stopnia analogii, można przyjąć
niezmienione nakłady, bądź dokonać ich korekty.
Interpolacja to znajdowanie przybliżonych wartości funkcji wewnątrz przedziału,
jeśli znane są jej wartości na końcach tego przedziału.
Ekstrapolacja to znajdowanie przybliżonych wartości funkcji na zewnątrz
przedziału, jeśli znane są wartości na jego końcach.

4.Metodologia wykonywania opinii i ekspertyz sądowych.
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 badawczych, jako naukę o
elementach i strukturze systemów naukowych oraz czynności i rezultaty we
wszystkich dziedzinach, zajmującą się relacjonowaniem; dostosowaniem do
odrębności poszczególnych nauk i ich specyfiki. W każdej ekspertyzie, opinii
sądowej należy przyjąć określoną strategię badawczą, jako czynności dotyczące
wyboru przedmiotu i koncepcji badań z punktu widzenia rozwiązania problemu,
w odniesieniu do procesu badawczego, ciągu działań dotyczący efektywnego
formułowania i rozwiązywania problemów, ich skuteczności umiejętności
46
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podejmowania decyzji w oparciu 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 atematycznych_ 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.
Nauka ścisła w tym nauka o budowaniu, konstrukcjach budowlanych to nauka,
w której ściśle i dokładnie opisuje oraz modeluje zjawiska, a także weryfikuje się
hipotezy za pomocą doświadczeń i dowodów matematycznych. Do uzyskania
danych niezbędnym jest stosowanie diagnostyki technicznej. Do opracowywania
danych doświadczalnych stosowana jest między innymi statystyka, statyka,
dynamika i wytrzymałość materiałów.
Znaczenie słowa hipoteza z greckiego hypóthesis, czyli przypuszczenie to osąd,
który podlega weryfikacji lub falsyfikacji. Zdanie, które stwierdza spodziewaną
relację między jakimiś zjawiskami, propozycja twierdzenia naukowego, które
zakłada możliwą lub oczekiwaną w danym kontekście sytuacyjnym naturę
związku.
Stawianie i testowanie hipotez to jeden z podstawowych procesów twórczego
myślenia oraz fundamentalny element procesu tworzenia nauki.
Testowanie, weryfikacja lub falsyfikacja hipotezy polega na wykonaniu
doświadczeń sprawdzających efekty przewidywane przez tę hipotezę.
Weryfikacja lub falsyfikacja nie jest jednoznacznie możliwa dla zjawisk:
•
•

w przypadku braku odzwierciedlenia przewidywania w mierzalnym
parametrze zjawiska;
testowanie, weryfikacja lub falsyfikacja, hipotez empirycznych,
sformułowanych, jako zdanie ogólne nie jest jednoznacznie możliwa (wynika
to z istoty dowodu indukcyjnego,

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

Tadeusza Kotarbińskiego to "...Takie przypuszczenie dotyczące
zachodzenia pewnych zjawisk lub zależności, które pozwala wyjaśnić jakiś
niewytłumaczalny dotąd problem"
Kazimierza Ajdukiewicza to "...Nieprzyjęta jeszcze racja wyjaśnienia jakiegoś
aktu, którą podajemy procedurze sprawdzania"
wg Józefa Pietera to "...Naukowe przypuszczenie, co do istnienia lub
nieobecności danego faktu w określonym miejscu i czasie".
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W ekspertyzach i opiniach sądowych należy stosować metody naukowe,
nauka (ang. science) oznacza wiedzieć, proces zdobywania wiedzy, informacji,
działalność inżynierska mająca na celu obiektywne poznanie rzeczywistości
poprzez wykrywanie istniejących relacji między zjawiskami, działaniami,
uszkodzeniami, nieprawidłowościami, przedmiotami, obiektami, osobami,
jako pewne systemy ludzkiej działalności zmierzające do określonych celów.
Termin nauka jest rozumiany również, jako działalność specjalistów, ekspertów,
rzeczoznawców, jako pewien rodzaj procesu badawczego lub jako intelektualny
produkt takiej działalności. Specyficznym celem nauki jest organizacja i
klasyfikacja wiedzy 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
dziedzinie 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-przedmiot badania
wyjaśnienie–mechanizmów
prognostyka-co w przyszłości?
Utylitaryzm-jakie podjąć działania?
Poznawcza-wyjaśnienie zmian.

Opinie sądowe i 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 w sposób uniwersalny, że natura jest
poznawalna, uporządkowana, zjawiska natury mają poznawalne przyczyny, w
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nauce wszystko trzeba dowieść, wiedza może być osiągana z przesłanek jak i
nabywanego doświadczenia, Nauki techniczne w tym budownictwo należą do
nauk stosowanych o charakterze praktycznym, ze względu na przedmiot badań
do nauk realnych, zaś ze względu na metody do empirycznych.
System powstawania wiedzy, zasad wiedzy technicznej w budownictwie to
elementy 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.

•
•
•
•
•
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W opracowaniach stosujemy zasady naukowego poznania, czyli:
postępowanie badawcze,
język, twierdzenia,
twórczy charakter,
wewnętrzna niesprzeczność,
krytycyzm i racjonalizm

Efektem takiego postępowania są ustalenia naukowe, wnioski tworzone przez
osobę posiadającą predyspozycje, rozległą wiedzę o przedmiocie badań,
śmiałość, niekonwencjonalność myślenia, ostrożność, krytycyzm, ścisłość,
precyzję, wszechstronność i obiektywność
Celem poznania naukowego jest zdobycie maksymalnej wiedzy ścisłej, pewnej,
prostej, kompletnej informacji. Prowadzi ono do wyższych form funkcjonowania
wiedzy, w postaci prawidłowości i praw nauki i teorii.[2],[9].
Opracowania eksperckie winny charakteryzować następujące elementy:
•
•
•
•
•
•

dążenie do uzyskania przyczynowo skutkowych zależności podlegających
równocześnie kontroli,
ujawnienie systematycznych związków między zadaniami zawierającymi inf.
Wiedzy zdroworozsądkowej,
określenie granic błędów lub dopuszczalnych odchyleń między faktami
przewidywanymi a teoretycznymi,
większa łatwość obalania twierdzeń wiedzy naukowej niż przekonań wiedzy
zdrowo rozsądkowej,
większy znacznie stopień abstrakcji twierdzeń i precyzji ich formułowania,
dotyczący zarówno wyjaśnień faktów szczegółowych, jak też uogólnień
właściwych nauce, niż to ma miejsce w przypadku wiedzy zdroworozsądkowej,
formułowanie wniosków na podstawie metod badań naukowych.
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W postępowaniach sądowych, szczególnie przy analizie dokumentów, akt
sądowych często spotykamy się z tak zwaną wiedzą zdroworozsądkową, do
której ekspert musi się odnieść stosując metody naukowe, a charakteryzują ją:
•
•
•
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znaczna nieokreśloność, przejawiająca się: nieostrością terminów, brakiem
precyzji w charakteryzowaniu różnic między przedmiotami oznaczonymi
przez terminy wiedzy zdroworozsądkowej.
sądy i poglądy wiedzy zdrowo rozsądkowej nie wyjaśniają zazwyczaj
problemów
brak kontroli poglądów wiedzy zdroworozsądkowej metodami stosowanymi
do kontroli twierdzeń

Proces badawczy to określony sposób zdobywania wiedzy, który może być
rozpatrywany w kilku wymiarach. Podstawowym wymiarem klasyfikacji podejść
badawczych jest wymiar typu oraz modelu badań. Drugim wymiarem klasyfikacji
procesu badawczego są metody, techniki i narzędzia badawcze.
Proces badawczy można podzielić na następujące fazy i elementy:
1. Identyfikacja problemu,
2. Identyfikacja problemów,
3. Warianty rozwiązania problemu,
4. Weryfikacja i sprawdzanie,
5. Powrót do faz poprzednich, wnioski ostateczne

W ekspertyzach, opiniach sądowych należy dokonać we wstępnym etapie
identyfikacji problemów oraz hierarchizacji w obrębie zespołu czynników,
ustalenia zależności określającej wpływ czynników głównych na wielkość
badania, pełnego przedstawienia zależności empirycznej badanego czynnika od
wszystkich czynników dla niego istotnych.[2],[5],[6]. Należy zastosować również
odpowiednie techniki badawcze, diagnostykę z użyciem narzędzi i urządzeń
badawczych oraz określenie metodologii badań, procedur badawczych w oparciu
o zespół dyrektyw dotyczących posługiwania się narzędziami badawczymi,
określić szczegółowo sposoby organizacji badań.
Przyjmując prakseologiczny punkt widzenia proces badawczy należy rozumieć,
jako system powstawania wiedzy, który można przedstawić w postaci
następujących etapów:
1. Projektowania problemu badawczego dotyczy określenia: tematu i
celów pracy; typu badań; matematycznych modeli rozwiązań problemów
badawczych, metod zbierania i analizy danych; sposobu doboru obiektów do
badań i wyznaczania niezbędnej ich liczby
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2. Rozwiązania problemu badawczego dotyczy: zaprojektowania planów
badawczych, określenia struktury i charakteru zmiennych i ich wskaźników,
podania algorytmów pomiarowych i analitycznych, wykonania pomiarów,
3. Generalizacji (uogólnianie, wnioskowanie): opracowanie analityczne
wyników pomiaru, analiza statystyczna i weryfikacja wyników badań, analiza
merytoryczna i logiczna wyników badań, formułowanie wniosków, aplikacje
4. Weryfikacja ustaleń i wejście w kolejny cykl badań.
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Podstawowym elementem badawczym jest diagnostyka budowlana, która
na obecnym poziomie technologicznym i technicznym, z wykorzystaniem
nowoczesnych urządzeń pozwala wykonywać wiele badań pozwalających na
właściwą ocenę zjawisk w zakresie budownictwa.
Podstawowym działanie w zakresie opinii sądowych jest właściwe ustalenie
warunków początkowych, brzegowych i prawidłowa identyfikacja celu, czyli:
1. Cel ogólny badań-dążenie do wzbogacenia wiedzy o osobach rzeczach lub
zjawiskach będących przedmiotem badań
2. Cel szczegółowy dotyczą najczęściej odpowiedzi na pytania badawcze
3. Cele aplikacyjne-praktyczne, każda praca powinna wnieść coś nowego do
praktyki.
Na etapie projektowania problemu badawczego ważnym jest dokonanie jego
eksplikacji uszczegółowienie problematyki i operacjonalizacji wyrażanie pojęć i
terminów w kategoriach operacyjnych.
Problem badawczy to rodzaj zadania, którego podmiot nie może rozwiązać za
pomocą posiadanego zasobu wiedzy. Jego rozwiązanie jest możliwe dzięki
czynności myślenia produktywnego, które prowadzi do wzbogacenia wiedzy
przedmiotu. Problem badawczy to tyle, co pewne pytanie lub zespół pytań, na
które odpowiedzi ma dostarczyć badanie.[2],[6].
W sformułowaniu problemu badawczego wyróżniamy następujące terminy:
a) sytuacja problemowa -świadomość braku kompletnej wiedzy, stan niepokoju,
b) problem -logiczne ujęcie przeżywanej niewiedzy
c) pytanie problemowe -gramatyczna konstrukcja wyrażająca sytuację
problemową i będąca zarazem językowym odpowiednikiem problemu.
Procedurę stawiania pytań i formułowania problemu możemy przedstawić w
następującej kolejności:
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•
•
•
•

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

•
•

•

•
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Rodzaje badań:

podstawowe, poznawcze mają na celu wzbogacenie wiedzy danej dyscypliny
naukowej poprzez formułowanie ogólnych praw naukowych.
Stosowane, empiryczne, realizowane są dla umożliwienia sformułowania
wniosków, które mogą być aplikowane do praktyki w celu poprawy
efektywności jej działania. Wśród nich wyróżniamy prace: opisowe,
wyjaśniające, odtwórcze i weryfikacyjne.
Jakościowe, ilościowe - można je postrzegać i opisywać na poziomie
koordynacji badawczych czynności, stanowiących swoiste schematy
badawcze: eksperyment; badanie porównawcze; badanie przeglądowe;
studium przypadku;
diagnostyczne, dotyczą stwierdzeń, które orzekają o istniejącym stanie
faktycznym zjawiska lub analizowanego procesu.

Predyktywne chodzi w nich o sformułowanie prognozy rozwoju danego
obiektu a tym samym jego przydatności w szkoleniu na danym etapie procesu
treningowego.
Ze względu na kryterium czasu trwania dzielimy badania na:
•
•
•

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

Inny podział na: synchroniczne i asynchroniczne polegają na jednokrotnym lub
wielokrotnym dokonywaniu pomiaru danego zjawiska.
Metoda badania to powtarzalny sposób postępowania albo rozwiązywania
pewnego zagadnienia; dochodzenie do stwierdzeń drogą dedukcji lub poprzez
wnioskowanie indukcyjne; zespół teoretycznie uzasadnionych zabiegów
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koncepcyjnych i instrumentów obejmujących całość postępowania badacz,
zmierzająca do rozwiązywania określonego problemu, jej ważną cecha
jest celowość, gdyż powinna umożliwić osiągnięcie zamierzonego efektu.
Obserwacja to najwszechstronniejsza a zarazem najtrudniejsza metoda,
zamierzone, planowane i systematyczne postrzeganie oraz gromadzenie
i analizowanie faktów i zdarzeń. Charakteryzuje ją brak czynnej ingerencji
badacza w analizowany proces, opis danej rzeczywistości, klasyfikacja, pomiar
i rejestrowanie jednostkowych faktów, czynności to samodzielna metoda, ale
również technika badawcza lub metoda uzupełniająca, obserwacje oprócz
tego charakteryzuje: planowość, premedytacja, celowość, aktywność,
systematyczność; rodzaje obserwacji.
Opiniowanie procesów przygotowania inwestycji, projektów oparte jest na
tych samych zasadach, co realizacja 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].

5.Podstawy prawne.

Podstawami prawnymi działania biegłego sądowego są przede wszystkim
wybrane przepisy ustawy z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych
(dalej: u.s.p.), a także rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24
stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych (dalej: rozporządzenie w sprawie
biegłych), które zastąpiło rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8
czerwca 1987 r. w sprawie biegłych sądowych i tłumaczy przysięgłych. Do tej
grupy należą przepisy regulujące wykonywanie poszczególnych zawodów,w
tym biegłych z zakresu budownictwa których przedstawiciele mogą ubiegać się
o występowanie w charakterze biegłych sądowych.
W zakresie przepisów dotyczących
zagadnień jak tryb korzystania z
opinii biegłego, czy też za- sad dyscyplinowania biegłych jako uczestników
postępowania, regulują to ustawy: z 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania
karnego (dalej: k.p.k.), z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej
k.p.c.), a także z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(dalej: k.p.a.) oraz rozporządzenia w sprawie biegłych sądowych, a także
rozporządzeniach regulujących pracę prokuratur i sądów.
Regulacje
finansowe dotyczące biegłych sądowych zawarte są w
rozporządzeniach Ministra Sprawiedliwości z 24 kwietnia 2013 r., odpowiednio:
wydanym na podstawie z art. 89 ust. 5 ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach
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sądowych w sprawach cywilnych w sprawie określenia stawek wynagrodzenia
biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków
niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym, a także na
podstawie art. 618 f § 5 k.p.k. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia
biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków
niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym. Do grupy przepisów
dotyczących spraw finansowych należy także zaliczyć unormowania k.p.k.,
k.p.c., a także k.p.a. odnoszące się do takich kwestii, jak sposób przyznawania
biegłym wynagrodzeń.
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W polskim prawie istnieją dwie definicje „biegłego sądowego” zgodnie z art.
157 u.s.p. oraz szersza definicja „biegłego” zgodnie art. 193 i n. k.p.k. oraz
art. 278 i n. k.p.c., powołanego przez organ procesowy do wydania w danym
postępowaniu opinii wpisanych na listę prezesa sądu okręgowego oraz spoza
tej listy, tzw. biegłych ad hoc. Ostatecznie należy przyjąć że określenie „biegły
sądowy” oznacza osobę wpisaną na listę biegłych prowadzoną przez prezesa
właściwego sądu okręgowego.
Biegły sądowy nie jest pełnomocnikiem strony postępowania ani sądu, nie
jest również członkiem sądu. Opinie biegłych mogą stanowić dowód w
postępowaniach sądowych. Biegli są organem pomocniczym sądu i niewątpliwie
powinni cieszyć się zaufaniem sądu, a w znaczeniu potocznym, jest to osoba
posiadająca wiedzę fachową w danej dziedzinie czyli znawca, rzeczoznawca,
specjalista, pracownik dydaktyczno-naukowy i uznana za eksperta w zakresie
nauk technicznych i budowlanych, powoływana w postępowaniu sądowym w
celu przedstawienia fachowych opinii. Opinie dotyczą okoliczności mających
znaczenie dla sprawy, a których wyjaśnienie wymaga specjalistycznej wiedzy
w danej dziedzinie. W znaczeniu proceduralnym jest to osoba powołana na
biegłego przez organ orzekający . Biegłym może być zarówno osoba wpisana
na listę biegłych sądowych, jak również osoba spoza tej listy, która ma wiedzę
fachową w danej dziedzinie. W odniesieniu do niektórych kategorii spraw istnieje
prawny obowiązek powołania biegłego z listy, przy czym w odniesieniu do
takich osób przepisy określają szczegółowe wymagania odnośnie kwalifikacji,
wykształcenia, praktyki zawodowej oraz inne wymagania, które muszą spełniać
kandydaci na biegłych sądowych.

6.Opinie biegłego sądowego w zakresie budownictwa.

Przed przystąpieniem do opiniowania powinien złożyć przyrzeczenie o treści
tożsamej z tym, które składają biegli sądowi. Co warte podkreślenia, organ
54

oceniający opinie biegłego nie jest uprawniony do wartościowania jej treści tylko
pod kątem tego, że nie pochodzi ona od biegłego wpisanego na listę biegłych
sądowych.
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 objęciu stanowiska.
Wówczas w poszczególnych sprawach, biegły ma obowiązek powołać się na to
przyrzeczenie. Powyższe sytuacje wykluczają skazanie biegłego na grzywnę,
ze względu na fakt, iż odmowa złożenia przyrzeczenia jest w pełni uzasadniona.
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Nadto organ procesowy może zwrócić się o wydanie opinii do instytucji naukowej
lub specjalistycznej (art. 193 § 2 k.p.k.) albo instytutu naukowego lub naukowobadawczego (art. 290 § 1 k.p.c.). Taka możliwość dopuszczalna jest również w
ramach postępowania administracyjnego (na podstawie art. 75 k.p.a.).
Opinie wykonywane przez biegłego sądowego dotyczą okoliczności mających
znaczenie dla sprawy, a których wyjaśnienie wymaga specjalistycznej wiedzy
w danej dziedzinie. W znaczeniu proceduralnym jest to osoba powołana na
biegłego przez organ orzekający .W ustawodawstwie polskim biegłym może być
zarówno osoba wpisana na listę biegłych sądowych, jak również osoba spoza tej
listy, która ma wiedzę fachową w danej dziedzinie. W odniesieniu do niektórych
kategorii spraw istnieje prawny obowiązek powołania biegłego z listy, przy
czym w odniesieniu do takich osób przepisy określają szczegółowe wymagania
odnośnie kwalifikacji, wykształcenia, praktyki zawodowej oraz inne wymagania,
które muszą spełniać kandydaci na biegłych sądowych.
Zgodnie z art. 278 § 1 k.p.c. biegłego należy wezwać po wysłuchaniu wniosków
stron w wypadkach wymagających wiadomości specjalnych. W postępowaniu
karnym następuje to jedynie wtedy, gdy okoliczność mająca istotne znaczenie
dla rozstrzygnięcia sprawy wymaga wiadomości specjalnych. Z kolei zgodnie
z art. 84 § 1 k.p.a., gdy w sprawie wymagane są wiadomości specjalne, organ
administracji publicznej może zwrócić się do biegłego lub biegłych o wydanie
opinii. Wspólnym elementem tych norm jest pojęcie „wiadomości specjalnych”.
Ma ono kluczowe znaczenie dla instytucji biegłego, gdyż decyduje o tym, że
dowód z opinii biegłego uznawany jest za szczególny. Pojęcie to nie ma
wyczerpującej definicji. Zakres dziedzin wiedzy, które mogą być przedmiotem
wiadomości specjalnych wydaje się być nieograniczony. Niedopuszczalne jest
natomiast zasięgnięcie opinii biegłego z zakresu prawa, zasad jego stosowania
oraz wykładni. W doktrynie podkreśla się, że jest to dziedzina wiedzy, którą
sąd winien znać z urzędu. W podobnym tonie wypowiedział się Sąd Najwyższy,
stwierdzając, że wiadomości specjalne z założenia dotyczą faktów, a nie
prawa. Podobnie też w praktyce sądowej w zakresie sporów z zakresu prawa
prasowego, bardzo często zdarza się, że sądy nie korzystają z opinii biegłych
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językoznawców, przyjmując, że ustalenie znaczenia pewnych pojęć językowych
nie wymaga „wiadomości specjalnych”. Doktryna pozostaje jednak w zgodzie,
co do tego, że dopuszczalne jest powołanie biegłego z zakresu prawa obcego,
międzynarodowego, zwyczajowego oraz zasad doświadczenia życiowego.
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O tym czy w sprawie zachodzi potrzeba zasięgnięcia wiadomości specjalnych
decyduje zawsze organ procesowy. W wypadkach, w których dojdzie on do
przekonania, że istnieje konieczność zasięgnięcia wiadomości specjalnych,
jest on zobowiązany do powołania dowodu z opinii biegłego. Dzieje się tak
nawet wtedy, gdy sam dysponuje odpowiednią wiedzą z zakresu wiadomości
specjalnych.
W przeciwnym wypadku strona postępowania dopiero na samym jego końcu
dowiadywałaby się o rozstrzygnięciu w przedmiocie wiadomości specjalnych. W
ten sposób była- by pozbawiona możliwości odniesienia się do nich.
Do organu procesowego należy także decyzja, czy opinię wydać ma jeden, czy
też większa liczba biegłych. Wyznaczeni eksperci mogą być wpisani na listę
biegłych sądowych. Może się jednak zdarzyć tak, że do opiniowania powołana
zostanie osoba, która na tej liście nie figuruje, ale dysponuje odpowiednimi
wiadomościami specjalnymi. Tak powołany biegły zwany jest biegłym ad hoc.
Ciężar oceny, czy taki ekspert dysponuje wiadomościami specjalnymi ciąży na
organie procesowym. Biegły ad hoc w wypadku wskazania go w postanowieniu
o powołaniu biegłego, ma prawny obowiązek przeprowadzenia badań i złożenia
opinii.
W kodeksie postępowania karnego zwanego dalej (k.p.k.),kodeksie postępowania
cywilnego zwanego dalej (k.p.c.) oraz kodeksie postępowania administracyjnego
zwanego dalej (k.p.a.) w podobny sposób uregulowano instytucję wyłączenia
biegłego od opiniowania. Ustawodawca odesłał tu do przepisu zawierającego
katalog przesłanek, które pozwalają na wyłączenie sędziego lub pracownika
organu administracji od udziału w postępowaniu. Do istotnych różnic w tym
względzie należy zaliczyć uregulowanie instytucji biegłego, który jest
jednocześnie świadkiem, a także występującą w k.p.c. kwestię prekluzji
wniosku o wyłączenie biegłego. Zarówno w postępowaniu karnym, jak i
cywilnym opinia pochodząca od biegłego, który został wyłączony od opiniowania
nie może służyć jako dowód i współtworzyć podstawy faktycznej orzeczenia. W
procedurze cywilnej traktuje się ją, jak dowód pochodzący z postępowania, które
zostało następnie zniesione. Tak jak każdy inny dowód, opinia biegłego może
zostać wprowadzona do postępowania z urzędu lub na wniosek stron (art. 167
k.p.k. i art. 232 k.p.c.). Strony mogą wnosić o powołanie konkretnego biegłego,
zadanie mu określonych pytań lub zobowiązanie go do udziału w czynnościach
procesowych. W postępowaniu cywilnym sąd przed wydaniem postanowienia o
zasięgnięciu opinii biegłych jest zobowiązany do wysłuchania wniosków stron,
co do wyboru biegłych, a także ich liczby. Nie jest jednak związany sugestiami
56

stron w tym zakresie. Podobnie w postępowaniu karnym organ procesowy nie
jest zobowiązany do tego, aby uwzględnić sugestie stron.
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W postępowaniu sądowym organ orzekający nie jest związany opinią biegłego.
Opinia oceniana jest swobodnie, tak jak pozostałe dowody. Organ orzekający
może zwrócić się do biegłego lub biegłych o wydanie opinii, gdy w sprawie
wymagane są wiadomości specjalne. Chodzi tu zatem o przypadki, w których
dla rozstrzygnięcia sprawy potrzebna jest szczególna wiedza W uzasadnieniu
wyroku SN z dnia 18 lipca 1975 r., sygn. I CR 331/75, niepublikowany, przyjęto,
że wiadomości specjalne to wiadomości wykraczające poza zakres tych,
jakimi dysponuje ogół osób inteligentnych i wykształconych. Rozstrzygnięcie
sprawy wymaga wiadomości specjalnych wtedy, gdy przy jej rozpoznaniu
wyłoni się zagadnienie mające znaczenie dla rozstrzygnięcia, którego
wyjaśnienie przekracza zakres wiadomości i doświadczenia życiowego osób
mających wykształcenie ogólne i nie jest możliwe bez posiadania wiadomości
specjalnych w określonej dziedzinie nauki, sztuki, rzemiosła, techniki, stosunków
gospodarczych itp., z którą wiąże się rozpatrywane zagadnienie.
Przedmiotem opinii biegłego są okoliczności dotyczące stanu faktycznego
rozpatrywanej sprawy. Wobec tego nie jest dopuszczalne powołanie biegłego
celem wykładni obowiązujących przepisów i stosowania prawa. Jednakże
dopuszczalne jest wyjaśnienie przy pomocy biegłego obowiązujących tradycji
lub miejscowych zwyczajów, jeżeli ustawa wiąże z takimi zwyczajami określone
skutki prawne, zaś ich ustalenie w inny sposób nie jest możliwe. Biegły sądowy
wykonuje możliwe do wykonania wizje, przeglądy .badania, analizy dokumentów
, dokumentacji technicznej, budowlanej, zapoznaje się z aktami sądowymi.
Winien całościowo spojrzeć na zebrany materiał i dokonać jego wielokrotnej
oceny.
Opinia powinna być logiczna, spójna i sprawdzalna .
Jednoznaczne ustalenie stanu faktycznego gwarantuje, że wątpliwości sądu
i stron postępowania będą łatwo weryfikowalne przez specjalistów stron
postępowania i następnego biegłego. Właściwe zidentyfikowanie głównego
problemu technicznego z 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 problemów prawnych. Identyfikacja i wskazanie
szczegółowych, cząstkowych, czasem pobocznych, ale wpływających na
całokształt właściwych problemów prawnych jest kolejną umiejętnością, którą
należy opanować. Złożoność zagadnień budowlanych może spowodować, że na
pewnym etapie ustaleń biegły w swoich wnioskach musi stwierdzić konieczność
uzupełnienia opinii przez biegłego innej specjalności.
Rzeczoznawca, biegły sądowy z zakresu budownictwa w uzasadnionych
przypadkach wykonuje opinie sądowe również na zlecenie innych organów
procesowych jak komornicy, sądy okręgowe, sądy apelacyjne, prokuratury
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rejonowe i okręgowe , policja, oddziały Centralnego Biura Śledczego, Centralnego
Biura Antykorupcyjnego i inne organy procesowe.
Działalność taka wymaga spełnienia wszelkich wymagań merytorycznych oraz
odpowiedniej szerokiej wiedzy w zakresie :
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1. Znajomości metodologii opinii sądowych,
2. Identyfikacji problemów prawnych i technicznych z zakresu budownictwa
3. Umiejętności oceny dokumentacji sądowej, wyników i wartości
diagnostycznych opinii sądowych,
4. Znajomości statusu procesowego biegłego oraz opinii biegłego,
5. Znajomości metodologii nauk sądowych.[7],[8],[9].
Podczas przygotowania opinii sądowych w zakresie budownictwa biegły oprócz
zasad metodologicznych, winien stosować kilka zasad wynikających z praktyki
przygotowywania opinii i wystąpień przed organami procesowymi, a mianowicie:
1. „Dobra opinia jest lepsza od pieniędzy” (łac. honesta fama melior est
pecunia).
Rola rzeczoznawcy budowlanego –biegłego sądowego w postępowaniu
sądowym i administracyjnym jest rola podstawową .należy stwierdzić, że wielce
istotną rolą w postepowaniach są dobre opinie biegłych sądowych na których
sądy w 90 % opierają swoje rozstrzygnięcia, zatem ich rola jest absolutnie nie
do przecenienia.
2. „Raz napisz, dziesięć razy przeczytaj”(łac. sempel scriptum, decies
lectum).

W postępowaniu procesowym opinia biegłego z zakresu budownictwa posiada
wielką wagę i decyduje o ustaleniach sądu w zakresie odpowiedzialności
prawnej stron postępowania. Opinia biegłego decyduje często o dorobku życia
stron lub nawet zachowaniu wolności przez oskarżonych. W trakcie pracy od
rzeczoznawcy wymaga się wyjątkowej staranności i dokładności.
3.
„Nauczycielem wszystkiego jest praktyka” (łac. est rerum omnium
magister usus).
Biegły sądowy na podstawie swojego doświadczenia, praktyki zawodowej,
posiadając wysoce specjalistyczną wiedze z zakresu budownictwa dokonuje
oceny szeregu zjawisk w zakresie budownictwa i inżynierii lądowej w swoich
opiniach podając podstawy prawne, ale opinie swoje opiera na wieloletnie
praktyce zawodowej , co w wielu przypadkach pozwala na prawidłowe
formułowanie ustaleń, wniosków będących podstawa do rozstrzygnięć przez
organy sądowe.
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4. ”Ustawa patrzy naprzód, a nie wstecz” (łac. lex prospicit, non respicit).
W przypadku skomplikowanych postępowań procesowych biegły sądowy z
zakresu budownictwa wbrew tej zasadzie musi zapoznać się ze stanem prawnym
wynikającym z odpowiedniości stosowania prawa dla danego przypadku. Do
oceny jako podstawy muszą służyć wyłącznie przepisy prawne i techniczne
obowiązujące i wynikające z akt sprawy.
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5. „Panować nad sobą to najwyższa władza”(łac. imperare sibi maximum est
imperium).
Dla prawidłowego wykonywania czynności biegłego sądowego ważną sprawą
jest umiejętność odpowiedniego występowania biegłego przed sądem. Biegły
sądowy musi być nie tylko świetnym specjalistą, dającym rękojmię należytego
wykonywania obowiązków, człowiekiem dojrzałym życiowo, ale także osobą
odporną na stres podczas publicznych wystąpień na sali sądowej, gdzie
musi odpowiadać na skomplikowane, często nie mające związku ze sprawa i
zakresem określonym przez sąd, zadawane przez strony postepowania, ich
pełnomocników prawnych i posiłkowych .
6. „Cechą mędrca jest zmieniać zdanie” (łac.sapientis est mutare).

Opracowania w zakresie wycen robót budowlanych, obniżenia wartości, wartości
odszkodowań dla potrzeb sądowych zwykle na podstawie akt, granicznej
dokumentacji technicznej, wreszcie wielu robotom ulegającym zakryciu są
niezwykle trudne i skomplikowane. Nawet pogłębione badania, diagnostyka
obiektów nie pozwala ustrzec się od błędów .W przypadku więc stwierdzenia
podczas postepowania lub na podstawie nowych dowodów należy wykonywać
na zasadzie opinii uzupełniających korekty wcześniejszych opracowań czyli po
prostu przyznać się do błędu.
7. ”Pieniądze nie cuchną” (łac. pecuniae non olet).
Problem wynagrodzeń biegłych jest na tyle istotny, iż powoduje znaczne
przedłużanie postępowań sądowych i paradoksalnie zwiększanie kosztów
procesowych. Biegły po wykonaniu opinii w terminie określonym w poleceniu
sądu składa kartę pracy ze wstępnym preliminarzem wynagrodzenia, z wykazem
godzin, jako kwota brutto. Po otrzymaniu postanowienia sądu w sprawie
przyznania, nie przyznania lub obniżenia wynagrodzenia przesyła do sądu
fakturę VAT i czeka na realizację zapłaty. W praktyce sądowej postanowienie
o przyznaniu wynagrodzenia może trwać kilkanaście miesięcy, dodatkowo
wysyłka dokumentów po uprawomocnieniu się postanowienia i oczekiwanie na
wynagrodzenie. W przypadku zażalenia strony na postanowienie sądu sprawa
59

przedłuża się o kolejne kilkanaście miesięcy. Sprawą wymagającą uregulowania
jest także podwójne opodatkowanie podatkiem VAT kosztów zaistniałych w
związku z wykonywaniem opinii (ksero, paliwo, artykuły biurowe itp.) poprzez
traktowanie całego wynagrodzenia jako kwoty brutto z podatkiem VAT. Kuriozalne
jest także pobieranie przez sądy zaliczki na podatek dochodowy od całej kwoty
brutto z podatkiem VAT.
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7. Kryteria oceny bezpieczeństwa i trwałości.

Opracowywanie opinii sądowych dotyczących problematyki konstrukcyjnej,
projektowania, realizacji, istniejących obiektów budowlanych oparte jest na
innym trybie i innych przesłankach wnioskowania. Tego rodzaju działalność
jest więc specjalnością inżynierską, wymagającą odrębnego przygotowania
i odrębnej praktyki. W odróżnieniu od działalności projektowej, kształtującej i
analizującej spodziewany stan konstrukcji, ekspertyzy konstrukcyjne w przyjętym
tu znaczeniu określają, analizują i interpretują rzeczywisty stan konstrukcji.
Czynności te mają umożliwić sformułowanie wniosków stanowiących odpowiedź
na postawione ekspertowi, biegłemu pytania.
Podstawową przesłanką do analizy zjawisk budowlanych przez ekspertów,
biegłych sądowych jest przesłanka bezpieczeństwa, trwałości budynku i
konstrukcji .Wszelkie działania w zakresie projektowania,budowy,utrzymania,
rozbiórek obiektów muszą podlegać ocenie przez pryzmat bezpieczeństwa
i trwałości .Stanowi to podstawowy element opinii sądowej, czyli odpowiedzi
na pytanie czy działania strony postępowania w jakikolwiek sposób naruszyły,
wpłynęły na poziom bezpieczeństwa budynku i użytkowników. Na każdym
etapie przygotowania inwestycji, projektowania budowy i użytkowania budynków
i obiektów budowlanych koniecznym jest zapewnienie bezpieczeństwa i ocena
czy te warunki zostały zachowane.
Obiekt niezawodny to taki, który
spełnia wymagania bezpieczeństwa,
użytkowności i trwałości. Obiekt bezpieczny to taki, który przenosi skrajnie
wielkie, ale prawdopodobne obciążenia oraz powtarzające się obciążenia
podczas budowy i eksploatacji, jest odporny na wyjątkowe sytuacje które nie
prowadzą do katastrofy budynku jak oddziaływania atmosferyczne, powódź,
pożar lokalny, uderzenia pojazdu. Obiekt spełnia warunki użytkowność, gdy
przenosi wszystkie spodziewane obciążenia bez widocznych negatywnych
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skutków postaci nadmiernych odkształceń, spękań, zarysowań w konstrukcji
spełnia warunki trwałości, czyli przydatności do eksploatacji przez obliczeniowy
okres użytkowania pod warunkiem prawidłowej konserwacji.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane(Dz. U. Nr 89, poz. 414, objęte
tekstem jednolitym Dz. U. 2010 nr 243, poz. 1623 z dniem 12 listopada 2010 r. z
późniejszymi zmianami)
„Art. 5.1. Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi
należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i
budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych,
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając:
1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących:
a) bezpieczeństwa konstrukcji,
b) bezpieczeństwa pożarowego,
c) bezpieczeństwa użytkowania, (…)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - wraz ze
zmianami w dziale V określone jest, że budynki i urządzenia z nimi związane
powinny być projektowane i wykonywane w taki sposób, aby obciążenia mogące
na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do:
1. zniszczenia całości lub części budynku,
2. przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości,
3. uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia
w wyniku znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji,
4. zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego
przyczyny.
Konstrukcja budynku powinna spełniać warunki zapewniające nieprzekroczenie
stanów granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do
użytkowania w żadnym z jego elementów i w całej konstrukcji i to podlega
badaniu eksperta pierwszej kolejności.Trwalość,niezawodnośc i bezpieczeństwo
to elementy podstawowe brane pod uwagę przy każdej opinii.[6],[9].
Stany graniczne nośności (SGN) 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(SGU) 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,
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2. odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji
i jej przydatność użytkową, włączając w to również funkcjonowanie maszyn i
urządzeń, oraz uszkodzenia części niekonstrukcyjnych budynku i elementów
wykończenia,
3. drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia budynku, jego
wyposażenia oraz przechowywanych przedmiotów, a także ograniczające
jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
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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].
Budynki użyteczności publicznej z pomieszczeniami przeznaczonymi do
przebywania znacznej liczby osób, takie jak: hale widowiskowe, sportowe,
wystawowe, targowe, handlowe, dworcowe powinny być wyposażone, w
zależności od potrzeb, w urządzenia do stałej kontroli parametrów istotnych
dla bezpieczeństwa konstrukcji, takich jak: przemieszczenia, odkształcenia i
naprężenia w konstrukcji.
Na terenach podlegających wpływom eksploatacji górniczej powinny być
stosowane zabezpieczenia konstrukcji budynków, odpowiednie do stanu
zagrożenia, wynikającego z prognozowanych oddziaływań powodowanych
eksploatacją górniczą, przez które rozumie się wymuszone przemieszczenia i
odkształcenia oraz drgania podłoża.
W przypadku rozbudowy, nadbudowy i przebudowy projekt i budowa
powinna być poprzedzona ekspertyzą techniczną stanu obiektu istniejącego,
stwierdzającego jego stan bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania,
uwzględniającą oddziaływania wywołane wzniesieniem nowego budynku.
Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz zmiana przeznaczenia budynku
powinny być poprzedzone ekspertyzą techniczną stanu konstrukcji i elementów
budynku, z uwzględnieniem stanu podłoża gruntowego.
W szczególnych przypadkach awariach, uszkodzeniach i katastrofach
budowlanych
konieczne jest przeprowadzenie analizy statycznowytrzymałościowej czyli ustalenie modelu konstrukcji nośnej obiektu, schematu
obliczeniowego, zestawienie obciążeń, obliczenie wielkości przekrojowych,
naprężeń w układzie, obliczenie niezbędnych przemieszczeń, sprawdzenie
założonych poziomów niezawodności, sprawdzenie grupy stanów granicznych
nośności(SGN), użytkowalności(SGU) czyli utraty stateczności części lub
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całości konstrukcji, zniszczenia najbardziej wytężonych przekrojów konstrukcji,
zniszczenie części lub postępującego zniszczenia całości konstrukcji np.
eksplozja gazu, sprawdzenie przekształcenia się konstrukcji w mechanizm w
wyniku uplastycznienia lub zarysowania materiału w niektórych przekrojach,
stanów powstałych w wyniku uplastycznienia materiału lub podłoża oraz
nadmiernego rozwarcia się rys, spękania prowadzące do zniszczenia lub
niedopuszczalnej zmiany kształtu konstrukcji, niestateczność konstrukcji
czyli SGN; do SGU zalicza się nadmierne odkształcenia, przemieszczenia
konstrukcji lub podłoża, lokalne uszkodzenia zwłaszcza zarysowania materiału
konstrukcyjnego, nadmierne drgania konstrukcji.
Metodą częściowych współczynników bezpieczeństwa prowadzi się
sprawdzanie stanów granicznych. W obliczeniach sprawdzających wykorzystuje
się obliczeniowe wartości obciążeń, parametrów mechanicznych materiałów
konstrukcyjnych i wielkości geometrycznych, wymiarów określone wg ogólnych
wzorów: Fd = γf Fr, fd = fk / γm, ad= ak±∆a, gdzie: Fd,fd, ad–wartości obliczeniowe
odpowiednio obciążeń, parametrów mechanicznych materiałów i wymiarów,
Fr,fk,ak, -wartości reprezentatywne obciążeń, charakterystyczne parametrów
materiałowych i charakterystyczne wymiarów, ∆a –dodatkowe wielkości
geometryczne, γf, γm-uogólnione częściowe współczynniki bezpieczeństwa dla
obciążeń i materiałów, które uwzględniają prawdopodobieństwo przekroczenia
wartości reprezentatywnej lub charakterystycznej i niedokładności obliczeń.
Sprawdzenie SGN polega na wykazaniu, że wartości sił wewnętrznych
wywołanych działaniem obciążeń obliczeniowych są nie większe od nośności
konstrukcji lub podłoża wyznaczonej dla obliczeniowych wytrzymałości lub
innych obliczeniowych cech mechanicznych materiałów i podłoża gruntowego.
Sprawdzenie SGU polega na wykazaniu, że wielkości odkształceń konstrukcji
szerokości rozwarcia rys wywołanych działaniem obciążeń charakterystycznych
przy założeniu charakterystycznych wartości cech mechanicznych materiałów
konstrukcyjnych i podłoża gruntowego są nie większe od wielkości uznanych za
graniczne.
W niektórych przypadkach konieczne jest modelowanie konstrukcji obiektów
budowlanych. Niemożliwe jest analizowanie rzeczywistych konstrukcji
budowlanych, bada się jego model zwany tradycyjnie schematem obliczeniowym.
Każdy element czy fragment (słup, strop, ściana, belka) stanowi bryłę materialną.
W modelu zastępuje się je powierzchnią materialną jeśli jeden z wymiarów
bryły jest znacznie mniejszy w porównaniu z pozostałymi, linią materialną jeśli
dwa wymiary są znacznie mniejsze od trzeciego wymiaru. W zależności od
funkcji jaką te obiekty pełnią rozróżnia się następujące konstrukcje powłoki,
płyty, tarcze, belki, słupy, łuki, cięgna, rygle .Zakłada się że materiał jest w
modelu jednorodny, ciągły, liniowo sprężysty. Najważniejszym elementem
analizy jest właściwa identyfikacja i klasyfikacja obciążeń: stałe to ciężar
własny stałych elementów nośnych i osłonowych, ciężar własny gruntu w stanie
rodzimym, nasypów i zasypów i parcie z niego wynikające; zmienne dzieli
się na technologiczne zależne od funkcji budowli i sposobu jej użytkowania,
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na środowiskowe zależne od środowiska, w którym budowla się znajduje
oraz ich działanie w czasie. Obciążenia zmienne w całości długotrwałe to:
ciężar własny tych części konstrukcji, których położenie może być zmienne
w czasie użytkowania budowli, ciężar własny urządzeń związanych na stałe
z użytkowaniem budowli, parcie gruntu na budowle zagłębione w gruncie,
ciśnienie górotworu, parcie wody o stałym poziomie jej zwierciadła. Obciążenia
zmienne w części długotrwałe to: obciążenia stropów w pomieszczeniach
magazynowych, przemysłowych, mieszkalnych, użyteczności publicznej
oraz inwentarskich, ciężar wody o zmiennym poziomie jej zwierciadła, siły
wywołane nierównomiernym osiadaniem podłoża, któremu nie towarzyszą
zmiany struktury gruntu, siły wnikające ze skurczu, pełzania lub relaksacji
elementów konstrukcji, parcie gruntu wynikające z działania innych obciążeń
zmiennych w części długotrwałych. Obciążenia zmienne w całości krótkotrwałe
to: powstające w czasie transportu i wznoszenia konstrukcji budowlanych,
związane z śniegiem i wiatrem. Obciążenia wyjątkowe spowodowane są przez:
zjawiska sejsmiczne i parasejsmiczne, nierównomierne osiadania podłoża np.
odkształcenia gruntów osiadających przy nawilżeniu, wybuchy gazu, uderzenia
pojazdów, przemarzanie gruntu. Wartość reprezentatywna obciążeń zmiennych
ustalana jest na podstawie danych statystycznych i odpowiadająca określonemu
prawdopodobieństwu nieprzekroczenia w założonym czasie eksploatacji.
Wartość charakterystyczna jest podstawową wartością obciążenia. Ustala się ją:
dla obciążeń stałych jako wartość średnią, Dla obciążeń zmiennych wartość dla
której prawdopodobieństwo przekroczenia jest określona. Wartość do kombinacji,
określona też na podstawie danych statystycznych tak, żeby prawdopodobieństwo
wystąpienia ekstremalnych skutków w konstrukcji od jednoczesnego działania
wielu obciążeń, kombinacja było zbliżone do analogicznych skutków działania
jednego obciążenia; kombinacje obciążeń, przeprowadzając obliczenia
statyczne łączy się obciążenia w zestawy wyrażające ich koniunkcję, czyli
jednoczesność występowania. Powinny być one tak połączone ze sobą żeby
dawały łącznie najbardziej niekorzystny efekt i ich jednoczesność była fizycznie
możliwa. Wartości maksymalne niezależnych obciążeń nie występują zwykle
jednocześnie, więc nie sumuje się ich wprost. Wspomniane zestawy nazywa się
kombinacją obciążeń. W SGN: kombinacja podstawowa składa się z obciążeń
stałych, zmiennych, uszeregowanych według ich znaczenia z przynależnymi
do kolejnego miejsca wartościami, współczynnika jednoczesności. Kombinacja
wyjątkowa uwzględnia się tylko wtedy gdy obciążenie wyjątkowe wpływa na
obiekt. W SGU: kombinacja podstawowa, kombinacja obciążeń długotrwałych:
dotyczy konstrukcji dla których ważny jest czas istnienia obciążeń ze względu
na pełzanie, zarysowanie. Obciążenia nie mechaniczne są to obciążenia które
działają na ustrój statyczny wyznaczalny, wywołując w nim wyłącznie zmianę
stanu przemieszczenia bez zmiany stanu naprężenia. Czyli jeżeli na ustrój
działają wyłącznie obciążenia nie mechaniczne to ulega on naprężeniom lecz
stan naprężeń jest zerowy. Obciążenia te to: niesprężyste osiadanie podpór, błędy
montażowe, wpływ temperatury. Niesprężyste osiadanie podpór jest związane
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z trwałymi odkształceniami podłoża gruntowego, na skutek jego obciążenia
przekazywanego przez fundamenty wynika z własności mechanicznych, gruntu.
Różne obciążenia działającego na różne fundamenty lub niejednorodność
podłoża powodują niejednakowe osiadanie. Błędy montażowe występują
wskutek niedokładnego scalenia elementów lub części konstrukcji nośnej.
Wpływ temperatury każdy obiekt budowlany wznoszony jest przez dłuższy
okres czasu, zdarza się jednak że przy szybkim montażu konstrukcji nośnej
obiektu można przyjąć, że ostateczne jej scalenie odbywa się w krótkim
czasie w którym istnieje w przybliżeniu średnia temperatura całej konstrukcji.
W pozostałych obiektach można mówić tylko o pewnej umownej temperaturze
odniesienia odpowiadającej temperaturze scalenia.
Linie wpływu wielkości statycznej lub geometrycznej są funkcją tej wielkości w
ustalonym przekroju uzależnionej od położenia ruchomej siły jednostkowej .Siła
ta może mieć różna orientację zwykle jest pionowa:L.w K = f(x[ P+1) = n(x).
Dla dowolnego położenia siły P=1 określonego za pomocą odciętej x oblicza
się wartości wielkości K ( moment zginający, siła poprzeczna, siła osiowa )
za pomocą warunków równowagi .Belki gerberowskie i układy ramowe można
rozłożyć na elementarne ustroje statyczne jak belki wolnopodparte i wsporniki
Kont. Lini wpływu wielkości statycznych tych ustrojów prowadzi się wykorzystując
l.w składowych ustrojów elementarnych. Obwiednia wielkości przekrojowych
układu statycznego to wykres tych sił ( dodatni i ujemne ) wynikający ze
wszystkich najniekorzystniejszych punktu widzenia wytężenia kont. ale
możliwych zestawów obciążeń nieruchomych lub położeń obciążeń ruchomych
działających na ten układ Kiedy ciężar własny jest rozłożony na cała belkę to
do wykresu podstawowego dodajemy wykresy z każdej cząsteczki. Statyczne
układy przestrzenne czyli przestrzenne układy ramowe jest to zasadniczy
typ układów statycznych W obliczeniach projektowych dąży się zwykle do
uproszczenia schematów obliczeniowych sprowadzenie układów przestrzennych
do płaskich uzasadnione jest to tylko wtedy gdy efekt przestrzennej współpracy
części konstrukcyjnej jest słaby. Moment zginający w dowolnym przekroju to
suma momentów statycznych wszystkich sił zewnętrznych w stosunku do
przekroju działających na cześć ustroju obcięta przekrojem względem osi pręta
zwykle SA to główne centralne osie bezwładności przekroju. Siły poprzeczne to
suma rzutów wszystkich sił zewnętrznych w stosunku do przekroju działających
na część ustroju obcięta przekrojem na oś leżącą w płaszczyźnie przekroju i
prostopadła do osi pręta zwykle są to główne centralne osi bezwładności.
Moment skręcający definiuje się podobnie jak moment zginający z tym ze
momenty statyczne są liczone względem osi pręta. Siła osiowa jest definiowana
jak siła poprzeczna lecz rzutowanie następuje na osi pręta. Układy płaskie
przestrzennie obciążone to klasa układów przestrzennych, których osie prętów
oraz jedna z głównych centralnych osi bezwładności przekrojów leżą w jednej
płaszczyźnie to jest płaszczyźnie ustroju Natomiast obciążenia i reakcje czyli
więzy podporowe są do niej prostopadłe.
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Cechy układu płaskiego obciążonego przestrzennie w związku z tym ze układ
obciążeń oraz ze reakcje tworzą równoległy układ sił, które są prostopadłe do
płaszczyzny ustroju. W związku z tym w przekroju poprzecznym dowolnego
pręta układu niezerowego są tylko trzy wielkości przekrojowe: moment zginający,
skręcający poprzeczny. Ruszty jest to szczególny przypadek układu płaskiego
przestrzennie obciążonego utworzony z belek prostych wolnopodpartych i
wsporników krzyżujących się i leżących w jednej płaszczyźnie, często jest to układ
o ortogonalnej siatce osi pretu.Niewiadome geometryczne to niezależne obroty i
przesunięcia węzłów sztywnych oraz przesunięcia węzłów przegubowych.
Założenia upraszczające metody przemieszczeń: przemieszczenia są bardzo
małe w porównaniu z wymiarami ustroju, pomija się wpływ sił podłużnych i
poprzecznych na przemieszczenia węzłów układu statycznego, pomijamy
różnicę długości pręta przed odkształceniem i po jego wystąpieniu. Idea
metody przemieszczeń: jest to metoda, której niewiadomymi, czyli wielkościami
poszukiwanymi są uogólnione przemieszczenia, składowe przemieszczeń,
obroty węzłów sztywnych i węzłów przegubowych.Wzory transformacyjne
to funkcje, które wiążą ze sobą wielkości przekrojowe przywęzłowe prętów
z przemieszczeniami uogólnionymi węzłów, w których są utwierdzone te
pręty lub umocowane przegubowo. Układ równań kanonicznych metody
przemieszczeń w ujęciu klasycznym: rozwiązanie tego układu równań umożliwia
obliczenie niewiadomych geometrycznych układu statycznego, na podstawie
wzorów transformacyjnych można natomiast obliczyć wielkości przekrojowe
przywęzłowe. Zwykle z równań kanonicznych i wzorów transformacyjnych
oblicza się momenty zginające a następnie z równań równowagi wyciętego
pręta określa się wartości sił poprzecznych a z równań równowagi wyciętego
węzła wyznacza się siły osiowe.
Technika konstruowania w odkształconych układach pomocniczych: to układy
pomocnicze odpowiadające niewiadomym rotacyjnym. Zasada ogólna: obrót
węzła powoduje odkształcenie wyłącznie prętów w nim utwierdzonych, należy
przy tym uwzględnić warunki podparcia prętów w przeciwległych węzłach.
Układy pomocnicze odpowiadające niewiadomym translacyjnym, składowe
przemieszczeń. Zasada ogólna: wykorzystuje się mechanizm, do którego
przekształca się obliczeniowy ustrój statyczny, hipergeometryczny po zastąpieniu
węzłów sztywnych przegubami oraz utwierdzeń podporami przegubowymi
nieprzesuwnymi. Warunek dostateczny kinematycznej niezmienności przekroju:
sposób niesprzeczności równań równowagi: Jeżeli układ równań równowagi
zapiszemy dla ustroju statycznego z dowolnym obciążeniem i ma on rozwiązanie
to oznacza, że ustrój ten jest kinematycznie niezmienny poprawny w sensie
statycznym. Istnienie rozwiązania układu równań równowagi sprawdzić można
przez bezpośrednie jego rozwiązanie lub sprawdzenie warunku istnienia
rozwiązań tj. niezerowości wyznacznika głównego tego układu. Analiza
kinematyczna ustrojów sposobem konstrukcyjnym: Badanie kinematycznej
niezmienności ustroju można przeprowadzić dzieląc go na części niezmienne
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i ustalając powiązania pomiędzy nimi. Wykorzystuje się przy tym trójprzeguby,
belki prawidłowe, wsporniki.
To podstawowe elementy analizy statycznej konstrukcji budowlanych, które
w przypadkach opinii na poziomie ekspertyzy sądowej w przypadku katastrof
budowlanych skomplikowanych ustrojów statycznych obiektów budowlanych,
konieczne są do przeprowadzenia przez biegłego sądowego, biegłych sądowych
konstruktorów budowlanych w takim przypadku lub biegłego instytucjonalnego,
instytut naukowy.
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8. Procesy i obiekty budowlane będące przedmiotem opinii
sądowych i ekspertyz budowlanych.

Biegły sądowy z zakresu budownictwa 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, doświadczenie i stosowne uprawnienia
.Opiniowanie procesów inwestycyjnych, projektowania, realizacji i likwidacji
obiektów budowlanych metodologicznie oparte jest na tych samych zasadach
co wykonywanie opinii i ekspertyz konstrukcyjnych, należy więc traktować
je jako odmianę działalności projektowej, wymagającej szerokiej wiedzy z
zakresu inwestycji budowlanych, umiejętności kontroli, sprawdzenia w zakresie
problematyki budownictwa w ujęciu ogólnym w tym posiadania wiedzy z
zakresu wszelkich branż budownictwa .[5],[6].Generalnie można stwierdzić,
że przedmiotem opinii i ekspertyz sądowych wykonywanych przez biegłych są
wszelkie procesy budowlane, budynki, budowle i obiekty inżynieryjne.
Pojęcie opinia czy ekspertyza sądowa
są dość szerokie obejmują one
wszelkiego rodzaju opinie dotyczące zarówno przygotowania inwestycji,
projektów budowlanych jak i obiektów istniejących a w szczególności :
• przygotowania inwestycji,
• projektowania,
• warunków posadowienia,
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•
•
•
•
•
•

konstrukcji obiektu,
elementów wykończeniowych, materiałów budowlanych,
diagnostyki obiektu w zakresie konstrukcji żelbetowej, stalowej, drewnianej,
utrzymanie obiektu i kontroli okresowych,
awari,uszkodzeń i katastrof budowlanych,
odpowiedzialności przawnej, technicznej, zawodowej.

Podział opinii i ekspertyz sądowych ze względu na cel jakiemu mają służyć:
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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 budowlanych, a wśród
nich mające na celu określenie warunków bezpiecznej eksploatacji obiektu
istniejącego, dotyczące możliwości i warunków dalszej eksploatacji obiektu
w świetle zebranych w trakcie użytkowania doświadczeń i zaobserwowanych
zjawisk wytrzymałościowych, dotyczące możliwości adaptacji istniejących
obiektów do nowych wymagań eksploatacyjnych.[2]
Określenie warunków bezpiecznej eksploatacji obiektu istniejącego, dotyczące
Na ogół jednak, niezależnie od grupy, do której można zaliczyć opracowywana
opinia, składa się ona z czterech podstawowych części:
1. Określenia faktycznego stanu konstrukcji, a więc jej wymiarów, właściwości
zastosowanych materiałów, występujących działań na konstrukcję oraz
stanu zachowania konstrukcji: odkształceń, zarysowań ii innych uszkodzeń.
2. Określenia przyczyn występujących zjawisk,
3. Wytrzymałościowej analizy konstrukcji w stanie pracy, którego 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,
4. Określenia wniosków dotyczących bezpiecznego wznoszenia lub
użytkowania obiektu, najczęściej z określeniem sposobu usunięcia
uszkodzeń, wzmocnienia konstrukcji, przebudowy, dobudowy.
Podczas zbierania materiałów dotyczących faktycznego stanu budynku, obiektu,
konstrukcji, elementów wykończeniowych a w szczególności zachowania
się konstrukcji w czasie, którą najczęściej określić można na podstawie
dokumentacji
technicznej,inwentaryzacji,badań,analiz, przesłuchań osób
związanych z danym zdarzeniem wreszcie interpretacji wszelkich elementów,
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wyników, ustaleń, konieczna jest weryfikacja, sprawdzenie pod katem ich
zgodności z rzeczywistym mechanizmem i przyczynami uszkodzeń budynków,
budowli i obiektów.
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Podczas procesu badawczego konieczne jest zachowanie maksymalnego
obiektywizmu usuwającego niebezpieczeństwo zasugerowania się pewnymi
zjawiskami, a w rezultacie przecenienia jednych a niedocenienia innych
czynników wpływających na analizowane zjawiska. Niebezpieczeństwo takie
wynika również z sa-mego toku opracowywania ekspertyzy. Na ogół już ze
wstępnego zapoznania się z problemem wynikają pewne wnioski, które w
toku zbierania dokumentów i ich analizowania zostają albo potwierdzone, albo
obalone; wstępne wnioski są zresztą niezbędne również dla prawidłowego
określenia zakresu niezbędnych dokumentów, kierunków analizy itp. Posiadać
jednak trzeba umiejętność odejścia od pierwotnych poglądów, jeśli dalsze prace
ich nie potwierdzają.
Wnioski ekspertyzy, opinii sądowej są wynikiem rozumowania, które musi
być logiczne, a także jasno i dostatecznie obszernie sformułowane w tekście
orzeczenia. Ostatnim etapem pracy nad ekspertyzą powinno być zawsze
krytyczne przeanalizowanie zawartego w niej wnioskowania, stwierdzenie
czy jest ono pełne, a więc czy uwzględnia wszelkie stwierdzone zjawiska, a
ponadto czy nie zawiera przeskoków myślowych, twierdzeń niedostatecznie
uzasadnionych, a także czy nie ma błędów, niejasności i sprzeczności w tekście.
[2[
Podstawowym celem opinii, ekspertyzy, analizy jest jednoznaczna odpowiedź na
posta-wione ekspertowi pytania. Odpowiedź taka, nawet przy najskrupulatniejszym
zebraniu danych i ich przeanalizowaniu, związana jest najczęściej z podjęciem
pewnego ryzyka. Wielkość tego ryzyka zależna jest z jednej strony od stopnia
dokładności z jaką możliwe było określenie i przeanalizowanie stanu faktycznego,
z drugiej zaś — od skutków związanych z niespełnianiem się przewidywań
zawartych w ekspertyzie. Rozważenie tych czynników daje pogląd na wielkość
ryzyka, ale go nigdy nie usuwa całkowicie. Trudno również najczęściej podać
kryteria ryzyka dopuszczalnego, przekroczenie którego trzeba by uznać za
lekkomyślność. W praktyce zresztą nadmiernie ryzykowne ekspertyzy wynikają
przeważnie ze złego rozpoznania zagadnienia, względnie możliwych skutków
wynikających z wniosków opinii czy ekspertyzy, a więc z niedostatecznego
fachowego poziomu opracowania. Częste są natomiast opinie w których autor
stara się, przez odpowiednie sformułowania tekstu oraz ograniczanie wniosków,
odsunąć od siebie konieczność podjęcia decyzji i związanego z nią ryzyka.
Ekspertyzy takie, nawet przy dużym nakładzie pracy i wysokim poziomie analiz
teoretycznych, stają się nieprzydatne, gdyż nie odpowiadają celowi, któremu
mają służyć.[2],[3],[4],[6].
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W przypadku obiektów nowo wznoszonych, za problematyką techniczną
opiniowania
stoją zagadnienia odpowiedzialności osób i instytucji
uczestniczących w procesie inwestycyjnym, zatem, obowiązkiem biegłego
sądowego, na którego opiniach bywają również działania pozatechniczne,
jest szczególnie staranne określenie zarówno głównych jak i drugorzędnych
czynników wpływających na analizowane zjawisko, tak aby nawet bezwiednie nie
podać jednostronnego naświetlenia zagadnienia. Przed opracowywaniem opinii
sądowej należy uzyskać pełne informacje w zakresie obiektu, ustalić zadania,
które ma w przyszłości pełnić obiekt, będący przedmiotem opinii czy ekspertyzy.
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 użytkowania obiektu od zakresu, a tym samym kosztów robót
niezbędnych dla doprowadzenia obiektu do stanu umożliwiającego takie lub inne
użytkowanie. Ekspertyza powinna wówczas podawać dwa lub więcej wariantów
rozwiązania problemu wraz z ewentualnymi sugestiami co do wyboru wariantu
z punktu widzenia problematyki technicznej. Analiza ekonomiczna problemu,
która powinna być podstawą podjęcia decyzji jest elementem opinii i należy
wprost do zadań eksperta, obejmować bowiem musi problematykę technologii,
użytkowania obiektu, związane wprost z zagadnieniami budowlanymi.[2].
Zagadnienia kosztów inwestycyjnych, które stanowią konsekwencję ustaleń
opinii są zwykle ściśle związane z przedmiotem sprawy. Zwykle sąd oczekuje
od biegłego ustalenia i podania odpowiedzi na pytania z zakresu budownictwa,
ale sprowadzając je do prozaicznych pytań czyli kto, co, kiedy, dlaczego i za ile.
Zadania stawiane obiektom budowlanym formułowane powinny być z
uwzględnieniem parametru czasu. Ekspert musi wiedzieć, jak długo obiekt
ma być użytkowany, szczególnie jeśli konstrukcja wykazuje zmiany w czasie.
Bywa również i tak, że strona postępowania, użytkownik uzależnia w pełni od
wyników ekspertyzy sposób użytkowania obiektu na przykład wartość obciążeń
dopuszczalnych w magazynach lub też ekspert musi pomagać w ustalaniu
poprawnego sposobu eksploatacji obiektu. Często jednorazowy kontakt ze
zleceniodawcą jest niedostateczny, a zadania muszą być uściślane lub zmieniane
w trakcie opracowywania opinii. Założenia dotyczące działających obciążeń
wpływają najczęściej w sposób decydujący na wynik ekspertyzy. Prawidłowe
więc ich ustalenie jest sprawą najważniejszą.[2]
Z punktu widzenia sposobu ich ustalania, obciążenia podzielić można na trzy
grupy:
1. wynikające w sposób jednoznaczny z kształtu i wymiarów obiektu oraz
sposobu jego użytkowania,
2. przyjmowane według norm obciążeń,
3. ustalone przez eksperta.
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Określenie obciążeń należących do pierwszej grupy jest częścią składową
inwentaryzacji konstrukcji. Należą tu przede wszystkim ciężary własne
elementów konstrukcji i wykończenia budynków, a także ciężary urządzeń i
wyposażenia budynku, które wprawdzie mogły być w projekcie traktowane jako
obciążenia użytkowe, lecz które w rzeczywistości są wyraźnie umiejscowione,
mają ściśle określoną wartość i których zmiany w trakcie użytkowania nie
przewiduje się[2],[3],[4]..
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Istnieje jednak dość duża dziedzina, w której wartość obciążeń będących
punktem wyjściowym opinii określana jest przez rzeczoznawcę. Obok działań na
konstrukcję nie ujętych normami, chodzi tu o obciążenia, które normy zalecają
ustalać indywidualnie, szczególnie zaś o obciążenia użytkowe w budownictwie
przemysłowym.
W zakresie diagnostyki wizualnej, która jest najczęściej stosowaną metodą
przez biegłych istnieje zestaw określonych objawów, symptomów związanych
z nieprawidłową pracą budynku i jego elementów , które są pomocne we
wstępnym ustalaniu wad, usterek, zaniedbań, uszkodzeń i nieprawidłowej
pracy budynku, konstrukcji, elementów wykończeniowych, materiałów i robót
budowlanych i materiałów. Właśnie zarysowania elementów budynku stanowią
sygnał wskazujący na niewłaściwą pracę konstrukcji. One też są najczęściej
przyczyną zlecenia opracowania ekspertyzy, opinii sądowych . Analiza układu
zarysowań konstrukcji, przebiegu i szerokości rys oraz ich rozwoju w czasie
jest najczęściej podstawowym materiałem do określenia przyczyn niewłaściwej
pracy konstrukcji i sposobu zabezpieczeń. Bardzo istotne jest również
stwierdzenie, czy zarysowania są ustabilizowane, czy też nadal narastają.
Płyną stąd bowiem wnioski zarówno co do przyczyn zarysowań (najczęściej
narastanie zarysowań związane jest z procesami zachodzącymi w gruncie),
jak i co do możliwości przystąpienia do prac rekonstrukcyjnych, które na ogół
mają sens dopiero po ustabilizowaniu się ruchów budynku.[2]. Problematyka
zarysowań konstrukcji żelbetowych, w szczególności zaś wnioskowanie z
kształtu i układu rys o przyczynach ich powstania, oraz oceny na podstawie
rys stopnia zagrożenia konstrukcji jest jedną z nielicznych dziedzin dotyczących
diagnostyki i opiniowania technicznego, na temat których istnieją nowoczesne
i obszerne opracowania w literaturze polskiej. [11].Obiekt budowlany musi być
przystosowany do pełnienia określonych funkcji w określonym czasie. Jeśli
zachowuje się w trakcie eksploatacji w sposób niewłaściwy, to możliwe są dwie
ewentualności: albo wykonany został niezgodnie z przeznaczeniem, albo był
niewłaściwie eksploatowany. Przyczyny niewłaściwego zachowania się obiektu
mogą być ponadto niezależne do prawidłowości działań osób wznoszących i
eksploatujących obiekt.
Zachodzi czasem wypadek tal zwanej siły wyższej, niezależności od uczestników
procesów inwestycyjnych. W rezultacie, z punktu widzenia który można by
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nazwać historycznym, otrzymuje się następujący podział przyczyn niewłaściwej
pracy konstrukcji: niewłaściwe wzniesienie, niewłaściwe użytkowanie, siła
wyższa.
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Biegły sądowy z zakresu budownictwa posiada specjalistyczną wiedzę w zakresie
problematyki organizacji procesu inwestowania uregulowaną przepisami prawa
zawartymi w różnych aktach normatywnych. Proces inwestycyjny stanowi
podstawową grupę zagadnień w postępowaniach prawnych i sądowych .
Zasady prowadzenia inwestycji określone są przepisami prawnymi zawartymi
w aktach normatywnych, które regulują w całości powyższą problematykę
w oparciu podstawowy kodeks prawny ustawę „ Prawo budowlane” wraz z
wieloma aktami wykonawczymi, rozporządzeniami, wytycznymi, instrukcjami i
uregulowaniami normowymi wydanymi na jej podstawie. Ze względu na wysoce
skomplikowaną materię zjawisk z zakresu inwestycji i budownictwa znajomość
i biegłe posługiwanie się tym zbiorem praw jest wymagane od biegłego
sądowego. Związane z Prawem budowlanym są regulacje zawarte w Kodeksie
Cywilnym przepisy art. 647-658 regulujące umowę o roboty budowlane, która
znajduje zastosowanie wyłącznie w inwestycyjnej działalności budowlanej.
Zastosowanie w działalności budowlanej znajdują również zapisy art. 627-646
regulujące umowę o dzieło, a znajdujące zastosowanie do umów zawieranych w
budowlanej działalności inwestycyjnej o prace i roboty geologiczne, geodezyjnokartograficzne, prace projektowe w budownictwie. W działalności inwestycyjnej
znajduje również zastosowanie przepisy regulujące ich działalność w postaci
wzorów umów, ogólnych warunków umów i regulaminów, do których odnosi się
art.385 Kodeksu Cywilnego.
Inwestycje budowlane
to nakłady finansowe, które przechodzą przez
budowlany proces inwestycyjny, dokonywane w celu uzyskania zamierzonych
efektów, składają się z wielu czynności na różnych etapach realizacyjnych od
planowania, przez budowę, do oddania do użytkowania, szeregu czynności
o zróżnicowany stopniu komplikacji i wymaganiach prawno-technicznych. W
przypadku inwestycji budowlanych o przeznaczeniu gospodarczym są to nakłady
na odtworzenie zużytych środków trwałych (tzw. inwestycje restytucyjne) lub na
uzyskanie ich przyrostu (tzw. inwestycje netto) oraz pierwsze wyposażenie w
środki obrotowe. W przypadku takich inwestycji zamierzone efekty mogą mieć
charakter produkcyjny lub usługowy. W przypadku inwestycji o przeznaczeniu
konsumpcyjnym spodziewane efekty mają charakter konsumpcyjny np. w postaci
domu jednorodzinnego, przeznaczonego przez inwestora dla własnego użytku.
Materialnym wyrazem inwestycji budowlanych są roboty budowlane, przez które
Prawo Budowlane rozumie budowę, a także prace polegające na przebudowie,
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego (art. 3 pkt 7 PrBud),
Inwestycje budowlane o przeznaczeniu gospodarczym po ich realizacji
przekształcają się w środki trwałe. Budowlana działalność inwestycyjna polega
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na dokonywaniu inwestycji budowlanych i stanowi jeden z przejawów działalności
gospodarczej. Artykuł 2 ustawy z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej pod pojęciem „działalność gospodarcza" rozumie zarobkową
działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie,
rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodową
wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły. Wynika stąd, że działalnością
gospodarczą będzie taka działalność budowlana, która jest wykonywana w celach
zarobkowych w sposób zorganizowany i ciągły.Taki charakter ma działalność
budowlana prowadzona przez profesjonalnie ją wykonujące i specjalnie pod
tym kątem zorganizowane jednostki wykonawcze, biorące udział w budowlanym
procesie inwestycyjnym. Stąd działalność ta podlega także regulacji przepisów
powyższej ustawy oraz ocenie sądu w przypadku ich nieprawidłowości prawnej
czy technicznej. Oznacza to przede wszystkim, że do budowlanej działalności
inwestycyjnej znajduje pełne zastosowanie zasada wolności gospodarczej
przejawiająca się w swobodzie jej podejmowania i prowadzenia, przysługującej
każdemu na równych prawach, w wyborze formy organizacyjno-prawnej, profilu,
rozmiarów, wielkości zatrudnienia oraz zrzeszania się
zajmujących się nią podmiotów.
Na budowlaną działalność inwestycyjną składa się szereg czynności, które
mają bezpośredni lub pośredni związek z samą budową obiektu. Przez budowę
Prawo budowlane rozumie wykonywanie obiektu budowlanego w określonym
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę i nadbudowę obiektu budowlanego (art.
3 pkt 6).Ze względu na to, że jest to działalność, która może zagrozić środowisku
naturalnemu, a także życiu i zdrowiu ludzi oraz mieniu, budowlana działalność
inwestycyjna powinna być wykonywana w bezpieczny z tego punktu widzenia
sposób, co zapewnia reglamentacja prawna obowiązująca w tym zakresie oraz
specjalny nadzór nad nią, wykonywany przez organy państwowego nadzoru
budowlanego i inne organy administracji państwowej. Proces inwestycyjny
przebiega w określonym czasie, który nosi nazwę cyklu inwestycyjnego. Dla
różnych inwestycji cykl ten ma rożną długość - np. jest znacznie dłuższy w
przypadku budowy kopalni niż hali fabrycznej lub domu mieszkalnego. Rozwój
nowych technik i technologii w budownictwie oraz doskonalenie organizacji
pracy przynosi stałe skracanie cykli inwestycyjnych -np. przez stosowanie
lekkich pawilonowych konstrukcji do budowy hal fabrycznych lub obiektów
handlowych, czy też stosowanie powłok wypełnianych powietrzem. W
procesach inwestycyjnych występują różnego rodzaju czynności, niezbędne dla
realizacji inwestycji. Są to czynności o różnym charakterze, a więc czynności
administracyjnoprawne, które jak się dalej okaże mogą występować pod
różnymi nazwami jak decyzje, pozwolenia, zgody, sprzeciwy, postanowienia,
zawiadomienia, zaświadczenia i uzgodnienia, czynności cywilnoprawne, w
szczególności różnego rodzaju umowy zawierane przez inwestora z jednostkami
wykonawczymi i przez jednostki wykonawcze między sobą, a także różne
czynności faktyczne - np. czynności consultingowe, finansowe, roboty i prace
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geologiczne, geodezyjno-kartograficzne, prace projektowe, roboty budowlane,
dostawy wyposażenia itp. Najważniejszą rolę odgrywają wśród nich roboty
budowlane. Wszystkie te czynności pozostają ze sobą w określonym związku,
tworząc specyficzne ciągi administracyjne, decyzyjne, prawne i techniczne .
Przez taki ciąg rozumie się układ czynności, w których są one powiązane ze
sobą kolejnością następstwa. Wyżej już była mowa o tym, że sam wykaz tych
czynności jest różny w różnych procesach inwestycyjnych, w zależności od
rodzaju realizowanej w danym procesie inwestycji.
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Związek zachodzący pomiędzy czynnościami konkretnej fazy, elementu
budowlanego, ścieżki technologicznej ma charakter czasowy, przyczynowy i
prawny. Związek czasowy oznacza wykonywanie poszczególnych czynności w
odpowiedniej kolejności czasowej co powoduje, że rozpoczęcie danej czynności
może nastąpić po uprzednim zakończeniu wszystkich ją poprzedzających. Z
kolei związek przyczynowy ciągu powoduje, że poprzednie ogniwo stanowi
przyczynę ogniwa kolejnego, które jest jego skutkiem, a równocześnie stanowi
przyczynę następnego ogniwa. Przykładowo w sposób naturalny budowa
fundamentów musi stanowić z technicznego punktu widzenia, konieczne
ogniwo poprzedzające zbudowanie na nich konstrukcji obiektu budowlanego.
Wreszcie związek prawny polega na tym, że przepisy prawa określają kolejność
poszczególnych elementów w danym ciągu oraz przesłanki ich zastosowania,
uzależniając możliwość zastosowania określonego ogniwa od uprzedniej
realizacji innych ogniw, podlegający przy tym określonej ocenie przez powołane
do tego podmioty. Rodzaj i skala tych robót budowlanych mogą mieć wpływ na
dokonywany przez inwestora wybór możliwych wariantów.
Przedmiotem oceny ze strony sądu są umowy o dzieło w zakresie inwestycji
budowlanych . Strony zawierające umowę, w tym także umowę inwestycyjną,
mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub
cel nie sprzeciwiały się właściwości, naturze, stosunku, ustawie, ani zasadom
współżycia społecznego (art. 3531 KC).Wyrażona w przytoczonym przepisie
zasada swobody kontraktowania, swobody zawierania umów, która także, jak
wcześniej już zaznaczono, odnosi się do umów inwestycyjnych, wyraża się
zatem w możliwości:
•
•
•
•

swobodnego decydowania o zawarciu umowy,
swobodnego wyboru osoby kontrahenta,
swobodnego kształtowania treści umowy,
swobodnego wyboru formy umowy.

Rodzaj i skala robót budowlanych mogą mieć wpływ na dokonywany przez
inwestora wybór możliwych wariantów umów. W szczególności w procesie
inwestycyjnym można wyróżnić trzy główne rodzaje umów ze względu na
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ich relację do wyżej podanych czynności faktycznych - robót budowlanych, a
mianowicie:
•
•
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•

umowy jednostkowe obejmujące tylko pojedyncze czynności procesu
inwestycyjnego (taką umową jest np. umowa o wykonanie robót
fundamentacyjnych);
umowy kompleksowe - ich przedmiot stanowi więcej niż jedna taka
czynność (np. umowa inwestora z generalnym wykonawcą o wykonanie
wszystkich czynności budowlanych składających się na budowę). Niekiedy
umowa kompleksowa może obejmować czynności całej fazy lub nawet kilku
faz realizując tym samym ich cele (ten sam efekt można uzyskać przez
zastosowanie kompleksu umów);
kompleksy umów - obejmują swoim zakresem podmiotowym odpowiedni
zbiór czynności faktycznych procesu inwestycyjnego (gdy inwestor
zawiera umowy z poszczególnymi wykonawcami robót budowlanych np.
fundamentacyjnych, ogólnobudowlanych, wykończeniowych).

Można także wyróżnić sposoby zawierania umów inwestycyjnych:

1. Oferta - w formie ustanej bądź pisemnej powinna zwierać istotne
postanowienia umowy.
2. Negocjacje - zawarcie takiej umowy następuje, gdy strony dojdą do
porozumienia co do wszystkich jej postanowień, które były jej przedmiotem.
3. Przetarg - może występować w dwóch postaciach: przetargu ustnego
określanego mianem aukcji lub licytacji oraz przetargu pisemnego. Ta druga
forma jest w szczególności przydatna przy zawieraniu umów inwestycyjnych.
Podmiotowe zmiany umów inwestycyjnych winny być postrzegane szeroko
jako każda zmiana strony, bądź wierzycielskiej, bądź dłużniczej tych umów. Do
najczęściej spotykanych w praktyce obrotu gospodarczego należą:
•
•
•
•
•
•

zmiana wierzyciela wywołana przelewem wierzytelności (art. 509 KC),
zmiana dłużnika wywołana przejęciem długu (art. 519 KC),
umowne kumulatywne przystąpienie do długu,
wszelkiego rodzaju prawne przekształcenia jednego podmiotu w drugi np.
spółki jawnej w akcyjną i spółki akcyjnej w spółkę z o.o. (art. 551-584 KSH),
wszelkiego rodzaju prawne procedury łączenia się jednego podmiotu z
innymi podmiotami, np. łączenie się spółek handlowych (art. 491-527 KSH),
podział spółek (art. 528-550 KSH), a także wywołujące wygaśnięcie umowy
zwolnienie z długu (art. 508 KC) i rozwiązanie umowy.
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Wśród tych zmian są zarówno takie, które wymagają współdziałania obu stron
umowy, np. Przejęcie długu, jak i takie, gdzie wola i udział wierzyciela lub
dłużnika są zbyteczne, np. Przekształcenie spółki jawnej w spółkę akcyjną.
Zmiany przedmiotowe umów inwestycyjnych polegające na rozszerzeniu lub
zawężeniu ich zakresu przedmiotowego, w porównaniu z zakresem pierwotnym,
wymagają zawsze zgodnych oświadczeń woli obu stron.
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Zgodnie z Ustawą o Prawie Budowlanym w budowie uczestniczą inwestor,
projektant, kierownik budowy i kierownicy robót, inspektor nadzoru inwestorskiego.
Każdy z wymienionych podmiotów ma określone prawa i obowiązki, których
znajomość jest niezbędna do prawidłowej realizacji budowy domu.
Do obowiązków inwestora należy:
•

•
•
•

zawiadomienie właściwego organu oraz projektanta o zamierzonym
rozpoczęciu robót budowlanych, dołączając na piśmie oświadczenie
kierownika budowy, w którym ten stwierdza sporządzenie planu "bioz".
(Przepisy BHP nakładają na inwestora obowiązek zawiadomienia właściwego
inspektora pracy, w terminie 7 dni przed rozpoczęciem budowy i rozbiórki,
dla której wymagane jest opracowanie planu "bioz"),
zorganizowanie procesu budowy (przekazanie kierownikowi terenu budowy
wraz z całym zapleczem; pomieszczenia socjalne, sanitarne, magazyny),
zapewnienie opracowania projektów oraz wykonania i odbiorów robót
budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
zapłata umówionego wynagrodzenia.

Właściwy organ, w decyzji o pozwoleniu na budowę, może nałożyć na inwestora
obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, a także obowiązek
zapewnienia nadzoru autorskiego, w przypadkach uzasadnionych wysokim
stopniem skomplikowania obiektu lub robót budowlanych bądź przewidywanym
wpływem na środowisko.
Inwestor jest zobowiązany również bezzwłocznie zawiadomić właściwy organ o
zmianie:
•
•
•

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

Do podstawowych obowiązków projektanta należy:
•
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opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego obiektu w sposób
zgodny z ustaleniami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, wymaganiami ustawy, przepisami i

•
•

o
w
ct
ni l
ow .p
ud com
I B r.
o kto
aw tru
Pr ns
o
w ko
ct ro
ni biu
aw w.
yd w
W w

•

obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
a w razie potrzeby, zapewnienie udziału w opracowaniu projektu osób
posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalności (obowiązek ten nie dotyczy: projektów obiektów o prostej
konstrukcji, nie stwarzających zagrożenia dla użytkowników i otoczenia, takich
jak: budynki mieszkalne jednorodzinne i małe domy mieszkalne, niewielkie
obiekty gospodarcze, inwentarskie, składowe, handlowe i usługowe),
uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań
projektowych w zakresie wynikającym z przepisów,
wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,
a także uzgadnianie dokumentów technicznych,
sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego
organu w zakresie: stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych
zgodności realizacji z projektem, uzgadniania możliwości wprowadzenia
rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Projektant, w trakcie realizacji budowy, ma prawo:
•
•

wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy
dotyczących jej realizacji,
żądania, wpisem do dziennika budowy, wstrzymania robót budowlanych
w razie: stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia, wykonywania ich
niezgodnie z projektem.

Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy:
•

•
•

•

protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie
terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi,
urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej
oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i
kulturowego,
prowadzenie dokumentacji budowy,
zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie i
kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i
pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami
oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości
powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego
organu,
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•
•

•
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zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym
wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z
projektem,
realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy,
zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót
ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania
wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji,
urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu
budowlanego do odbioru,
przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,
zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem
do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i
zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi
odpowiedniego oświadczenia.

Kierownik budowy ma prawo:
•

występowania do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli
są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji
robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,
• ustosunkowania się w dzienniku budowy do zaleceń w nim zawartych.
Kierownik budowy ponadto jest zobowiązany do sporządzenia lub zapewnienia
sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia ("bioz") oraz koordynowanie działań zapewniających jego przestrzeganie
podczas wykonywanych robót budowlanych. Biorąc pod uwagę te względy
kierownik budowy ma prawo żądania od wykonawców robót, dokumentów
stwierdzających, że zatrudnieni pracownicy posiadają
odpowiednie przygotowanie zawodowe do wykonywania robót, szkolenia w
zakresie bhp oraz dysponują sprzętem ochron osobistych.
Podstawą do opracowania planu "bioz" jest sporządzenie przez projektanta
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, która powinna
uwzględniać specyfikę projektowanego obiektu budowlanego. Na tej podstawie
kierownik budowy sporządza plan, którego zakres i forma określona została w
rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia. Kierownik ma również obowiązek umieszczenia na budowie
lub rozbiórce danych dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Dane te powinny zawierać:
•
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przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót
budowlanych,

•
•

maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych
okresach,
informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Ogłoszenie to powinno być umieszczone w sposób trwały i zabezpieczony przed
zniszczeniem.
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Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:
• reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli nad
zgodnością realizacji projektu z pozwoleniem na budowę, przepisami i
obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
• sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów
budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów
wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
• sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu, »
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń
technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w
czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich
do użytkowania,
• potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na
żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:
• wydawać kierownikowi budowy poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika
budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania
prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów
zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót
budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
• żądać od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych
robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać
zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem
lub pozwoleniem na budowę.
Przy budowie obiektu budowlanego, wymagającego ustanowienia inspektorów
nadzoru inwestorskiego w zakresie różnych specjalności, inwestor wyznacza
jednego z nich jako koordynatora ich czynności na budowie. Dokumenty
niezbędne do rozpoczęcia, prowadzenia i zakończenia inwestycji Inwestor w
świetle prawa budowlanego powinien zorganizować proces budowy, poprzez
zapewnienie:
•

opracowania projektów.
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•
•
•
•

wykonania i odbioru robót budowlanych przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych.
kierownictwa budowy lub określonych robót budowlanych.
nadzoru nad robotami .
uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Dwa ostatnie obowiązki inwestor najczęściej wykonuje poprzez zatrudnienie
osób posiadających specjalne uprawnienia.

o
w
ct
ni l
ow .p
ud com
I B r.
o kto
aw tru
Pr ns
o
w ko
ct ro
ni biu
aw w.
yd w
W w

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu
składa się gdy nie ma dla danego terenu uchwalonego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli jednak dla danego terenu istnieje plan,
właściwy organ wydaje decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu. W planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym winny być zwłaszcza
uwzględnione wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury,
walory architektoniczne i krajobrazowe, wymagania ochrony środowiska, w
tym gospodarowania wodami o ochrony gruntów rolnych i leśnych, wymagania
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dobór kultury współczesnej,
wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także
potrzeby osób niepełnosprawnych, walory ekonomiczne przestrzeni, prawo
własności, potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, potrzeby interesu
publicznego. Miejscowy plan zagospodarowania, uchwalany przez gminę, jaki i
program inwestycji stanowią dane wyjściowe do projektowania. Do pobocznych
danych można także zaliczyć dokumentację geodezyjne - kartograficzna i
geologiczno - inżynierską.
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy w przypadku braku planu miejscowego
wymaga łącznego spełnienia następujących warunków:
•

•
•

•
80

co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej,
jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących
nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i
wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym
gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy
oraz intensywności wykorzystania terenu;
teren ma dostęp do drogi publicznej rozumiany, jako bezpośredni dostęp do
tej drogi albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie
odpowiedniej służebności drogowej,
istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla
zamierzenia budowlanego także wtedy, gdy wykonanie uzbrojenia terenu
zostanie zagwarantowane w drodze umowy zawartej między właściwą
jednostką organizacyjną a inwestorem,
teren jest objęty zgodą na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych
na cele nierolnicze i nieleśne, za wyjątkiem zabudowy zagrodowej, w

•

przypadku, gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego związanego z tą
zabudową przekracza średnią po wierzchnie gospodarstwa rolnego w danej
gminie,
decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

Ustalenie warunków zabudowy terenu o warunkach zabudowy następuje na
wniosek zainteresowanego. Wniosek ten powinien zawierać:
•

•

•

•
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•

określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy
zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących
teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie
oddziaływać, w skali l :500 lub l :1000, a w stosunku do inwestycji liniowych
również w skali l :2000;
charakterystykę inwestycji, obejmującą: określenie zapotrzebowania na
wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a
także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby
również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz
charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia
i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie
opisowej i graficznej,
określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz,
w przypadku braku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie
oceny oddziaływania na środowisko, dane charakteryzujące jej wpływ na
środowisko.
w przypadku planowanej budowy obiektu handlowego wniosek powinien
zawierać określenie powierzchni sprzedaży.

Decyzja o warunkach zabudowy określa:
•
•

•
•
•
•
•

rodzaj inwestycji;
warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy wynikające z planu miejscowego lub przepisów odrębnych, a w
szczególności w zakresie: warunków i wymagań ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego,
ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej,
obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji,
wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich,
ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych,
linie rozgraniczające teren inwestycji, wyznaczone na mapie w odpowiedniej
skali.
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Organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy jest obowiązany, za zgodą
strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na
rzecz innej osoby, jeżeli przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji.
Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji są jedynie podmioty, między
którymi ma być dokonane jej przeniesienie.
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Głównym dokumentem formalnym jest pozwolenie na budowę, które umożliwia
rozpoczęcie prac budowlanych. Pozwolenie na budowę to decyzja administracyjna
zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. Wniosek o pozwolenie
na budowę jest wydawany wyłącznie temu, kto złożył wniosek w tej sprawie
lub wykazał prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Pozwolenie na budowę jest to decyzja administracyjna zezwalająca na
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych
niż budowa obiektu budowlanego (art. 3 pkt 12 Prawa Budowlanego, Dz. U.
z 2003 r., nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). Wbrew literalnemu
zapisowi w powyższej definicji ustawowej, otrzymanie pozwolenia na budowę
nie wystarcza do rozpoczęcia robót budowlanych. Po pierwsze przedmiotowa
decyzja administracyjna musi stać się zgodnie z Prawem
Budowlanym decyzją ostateczną w rozumieniu kodeksu postępowania
administracyjnego. Po drugie co najmniej na siedem dni przed rozpoczęciem
robót należy zawiadomić organy nadzoru budowlanego o zamiarze rozpoczęcia
tych robót w określonym terminie, a roboty można rozpocząć jeżeli organ ten nie
wniesie sprzeciwu.
Inwestor ubiegający się o pozwolenie na budowę musi spełniać dwa podstawowe
warunki, od spełnienia których uzależnione będzie wydanie takiego pozwolenia:
1. złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na budowę w terminie ważności
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona
wymagana zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym,
2. wykazać się prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Wzór wniosku o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę został
określony, przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji rozporządzeniem
z dnia 20lipca 1998r. (Dz. U. Nr 98, poz.625).
We wniosku należy podać:
1. dane identyfikacyjne inwestora (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz
adres) oraz pełnomocnika jeżeli działa w jego imieniu,
2. nazwę i rodzaj całego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespołu
obiektów bądź robót budowlanych oraz adres inwestycji i oznaczenie
geodezyjne terenu – nazwę obrębu, numer arkusza mapy, numer działki.
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Do wniosku należy dołączyć:
1. projekt budowlany 4 egz. zgodny z wydaną decyzją o warunkach zabudowy
i zagospodarowaniu terenu, wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i
pozwoleniami wynikającymi z przepisów ogólnych i szczegółowych.
2. oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
3. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu lub Wypis z
Miejscowego Planu.
4. dodatkowe dokumenty lub opinie wymagane przez urząd.
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Z uwagi na odmienny charakter robót budowlanych związanych z rozbiórką
obiektów budowlanych ustawodawca odrębnie określił zawartość wniosku o
pozwolenie na rozbiórkę. Wymagane jest dołączenie do wniosku zgody właściciela
obiektu, szkicu usytuowania obiektu budowlanego wraz z opisem zakresu i
sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych i opisem sposobu zapewnienia
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz pozwoleń, uzgodnień i opinii innych organów,
wymaganych przepisami szczególnymi. Decyzję o pozwoleniu na budowę wydaje
właściwy dla terenu lokalizacji inwestycji organ architektoniczno-budowlany na
podstawie wniosku Inwestora. Rozpoczęcie robót w terenie, poprzedzić należy
zawiadomieniem urzędu o rozpoczęciu budowy, składane w terminie co najmniej
siedmiu dni przed ich rozpoczęciem. Jest to wymóg formalny, którego nie można
pominąć, narzucony ustawą prawo budowlane. Termin wydania pozwolenia na
budowę -do 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie decyzji. Od decyzji
stronom przysługuje odwołanie do Wojewody, za pośrednictwem Starosty, w
terminie 14 dni ni od dnia otrzymania decyzji.
Projekt budowlany jest to opracowanie niezbędne do uzyskania pozwolenia
na budowę oraz do jej realizacji. Zgodnie z Prawem Budowlanym (Art. 34 z
późn. zm.) projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w
decyzji o warunkach zabudowy (WZ). Jego podstawowym zadaniem jest
danie wyobrażenia, co chcemy na działce wybudować, tak, aby można byłoby
to sprawdzić z przepisami prawa, planami gminy. Powinien on uwzględniać
w szczególności cechy danego obiektu takie jak przeznaczenie, sposób
użytkowania,usytuowanie,rozmiary,sposób i zakres oddziaływania na otoczenie
i złożoność rozwiązań technicznych, rodzaj i specyfikę obiektu. Zgodnie z
przepisami projekt budowlany powinien składać się z dwóch części: projektu
zagospodarowania terenu (PZT) i projektu architektoniczno-budowlanego.
Projekt zagospodarowania działki lub terenu jest to naniesiona na mapę
zasadniczą lub mapę jednostkową lokalizacja budynku ( obrys, z wymiarami,
pozwalającymi wytyczyć jego położenie w terenie, a także wjazd na działkę,
przebieg przyłączeń wody, energii, kanalizacji, śmietnik, zbiornik na gaz).
Powinien mieć oznaczone drzewa i krzewy istniejące (te które mamy zamiar
usunąć, jak i te, które pozostaną). Powinien zostać naniesiony na aktualną
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mapę do celów projektowych. W jego skład wchodzi jeszcze część opisowa,
które jest odzwierciedleniem wszystkiego, co znajduje się na planie. Projekt
architektoniczno-budowlany obiektu budowlanego powinien zawierać zwięzły
opis techniczny oraz część rysunkową. Pierwsza część powinna zawierać
informacje o używanych materiałach i przyjętych rozwiązaniach konstrukcyjnych,
powinna zostać określona kategoria geotechniczna gruntu. Przy inwestycjach,
które są bardziej skomplikowane projekt powinien zostać zaopiniowany przez
rzeczoznawcę ds. ochrony pożarowej oraz rzeczoznawca sanepid i bhp (w
przypadku budynku usługowego). Oprócz ogólnej części architektonicznej,
do projektu budowlanego musi być dołączony projekt konstrukcji, zawierający
rozwiązania stropów, fundamentów, nadproży oraz więźby dachowej, oparte na
obliczeniach statycznych. W przypadku bardziej skomplikowanych budynków
wymaga się odrębnych projektów dla instalacji sanitarnych (ogrzewania,
wody, kanalizacji i wentylacji mechanicznej oraz instalacji elektrycznych i
teletechnicznych) natomiast w wypadku większego terenu, na którym planujemy
parkingi - drogi dojazdowe projektu drogowego.
Roboty budowlane można rozpocząć na podstawie ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowę (z zastrzeżeniem robót wykonywanych na podstawie
zgłoszenia lub nie wymagających ani pozwolenia na budowę ani zgłoszenia).
Decyzja staje się ostateczna po upływie 14 dni od dnia doręczenia jej stronom
postępowania, o ile strony nie wniosą w tym terminie odwołania od decyzji.
Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta
przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub
budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata. W takim przypadku należy
wystąpić o wydanie nowej
decyzji: o pozwoleniu na budowę lub o pozwoleniu na wznowienie robót.
Do robót budowlanych wykonywanych na podstawie zgłoszenia można
przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ
(starosta lub wojewoda) nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż
po upływie dwóch lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia (art.
30 ust. 5 ustawy - Prawo budowlane).Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą
podjęcia na terenie budowy prac przygotowawczych, takich jak wytyczenie
geodezyjne obiektów w terenie; wykonanie niwelacji terenu; zagospodarowanie
terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów; wykonanie przyłączy
do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy (art. 41 ust. 1-2 ustawy Prawo budowlane).
Inwestor ma obowiązek zawiadomić właściwy organ (powiatowego inspektora
nadzoru budowlanego lub wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego)
oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z
projektem o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót, na które jest wymagane
pozwolenie na budowę, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem (art. 41
ust. 4 ustawy - Prawo budowlane). Dołącza także oświadczenie kierownika
84
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budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi),
a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu
zawodowego, stanowiącego podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego
- oświadczenie inspektora nadzoru
inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru
inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o
którym mowa powyżej, informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa
pracy i ochrony zdrowia zamieszczone w ogłoszeniu, które kierownik budowy
ma obowiązek umieścić na budowie.
Rozpoczęcie dostaw energii, wody, ciepła lub gazu na potrzeby budowy
może nastąpić jedynie po okazaniu wymaganego pozwolenia na budowę lub
zgłoszenia (art. 41 ust. 5 ustawy - Prawo budowlane).
Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego, na którego
wzniesienie wymagane było pozwolenie na budowę, należy złożyć do właściwego
organu (powiatowego inspektora nadzoru budowlanego lub wojewódzkiego
inspektora nadzoru budowlanego) zawiadomienie o zakończeniu budowy,
chyba że wymagane jest pozwolenie na użytkowanie (art. 54 ustawy - Prawo
budowlane).
Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego inwestor jest
obowiązany dołączyć oryginał dziennika budowy, oświadczenie kierownika
budowy: o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, o doprowadzeniu do
należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi,
ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu; oświadczenie o właściwym
zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania; protokoły
badań i sprawdzeń;
inwentaryzację geodezyjną powykonawczą; potwierdzenie, zgodnie z przepisami
odrębnymi, odbioru wykonanych przyłączy. kopię świadectwa charakterystyki
energetycznej budynku (nie stosuje się do budynków: podlegających ochronie na
podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; używanych
jako miejsca kultu i do działalności religijnej; przeznaczonych do użytkowania w
czasie nie dłuższym niż 2 lata; niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;
przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym
niż 50 kWh/m2/rok; mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej
niż 4 miesiące w roku; wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2)
(art. 57 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).W przypadku dokonania podczas
wykonywania robót zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego
projektu lub warunków pozwolenia na budowę, do zawiadomienia należy dołączyć
kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z
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naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim
przypadku oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego
stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy,
sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, powinno być potwierdzone przez
projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony (art. 57
ust. 2 ustawy - Prawo budowlane). Do użytkowania obiektu budowlanego można
przystąpić, jeśli właściwy organ (powiatowy inspektor nadzoru budowlanego
lub wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego), w terminie 21 dni od dnia
doręczenia mu zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. Można
przystąpić do użytkowania - po zawiadomieniu właściwego organu (powiatowego
inspektora nadzoru budowlanego lub wojewódzkiego inspektora nadzoru
budowlanego) o zakończeniu budowy, między innymi budynków mieszkalnych
jednorodzinnych; budynków służących gospodarce rolnej, jak: produkcyjne,
gospodarcze, inwentarsko-składowe, innych niewielkich budynków, jak: domy
letniskowe, budynki gospodarcze, garaże do dwóch stanowisk włącznie.
Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać
ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli: na wzniesienie obiektu
budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do
kategorii V, IX-XVIII, XX, XXII, XXIV, XXVII-XXX, o których mowa w załączniku
do ustawy - Prawo budowlane, jeśli właściwy organ (powiatowy inspektor
nadzoru budowlanego) nałoży taki obowiązek: w decyzji o zatwierdzeniu projektu
budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót albo o zatwierdzeniu projektu
budowlanego, jeżeli budowa została zakończona - w przypadku samowoli
budowlanej, gdy spełnione są warunki konieczne do jej zalegalizowania (art. 49
ust. 5 ustawy - Prawo budowlane), w decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego
i pozwoleniu na wznowienie robót albo o zatwierdzeniu projektu budowlanego
zamiennego, jeżeli budowa została zakończona, w przypadku postępowania
naprawczego (art. 51 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane), przystąpienie do
użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich
robót budowlanych (art. 55 ustawy – Prawo budowlane).
Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie składa się do
właściwego organu (powiatowego inspektora nadzoru budowlanego lub
wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego).Do wniosku o udzielenie
pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć oryginał
dziennika budowy, oświadczenie kierownika budowy: o zgodności wykonania
obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowę oraz przepisami o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu
budowy, a także - w razie korzystania drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości,
budynku lub lokalu; oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów
przyległych, jeżeli eksploatacji wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich
odpowiedniego zagospodarowania; protokoły badań i sprawdzeń; inwentaryzację
geodezyjną powykonawczą; potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami,
odbioru wykonanych przyłączy kopię świadectwa charakterystyki energetycznej
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budynku, nie stosuje się do budynków: podlegających ochronie na podstawie
przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; używanych jako
miejsca kultu i do działalności religijnej; przeznaczonych do użytkowania w
czasie nie dłuższym niż 2 lata; niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;
przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym
niż 50 kWh/m2/rok; mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż
4 miesiące w roku; wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2) (art.
57 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).
Inwestor jest również obowiązany dołączyć do wniosku oświadczenia o braku
sprzeciwu lub uwag ze strony: Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej
Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej.
Przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie właściwy organ (powiatowy
inspektor nadzoru budowlanego lub wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego)
ma obowiązek przeprowadzić obowiązkową kontrolę budowy w celu stwierdzenia
prowadzenia jej zgodnie z ustaleniami i warunkami określonymi w pozwoleniu
na budowę. Kontrola obejmuje sprawdzenie zgodności obiektu budowlanego z
projektem zagospodarowania działki lub terenu; zgodności obiektu budowlanego
z projektem architektoniczno-budowlanym, w zakresie:
•
•
•
•
•
•

•
•

•

charakterystycznych parametrów technicznych: kubatury, powierzchni
zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji,
wykonania widocznych elementów nośnych układu konstrukcyjnego obiektu
budowlanego,
geometrii dachu (kąt nachylenia, wysokość kalenicy i układ połaci dachowych),
wykonania urządzeń budowlanych,
zasadniczych
elementów
wyposażenia
budowlano-instalacyjnego,
zapewniających użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem,
zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez
osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach
inwalidzkich - w stosunku do obiektu użyteczności publicznej i budynku
mieszkalnego wielorodzinnego;
wyrobów budowlanych szczególnie istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji
i bezpieczeństwa pożarowego;
w przypadku nałożenia w pozwoleniu na budowę obowiązku rozbiórki
istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego
użytkowania lub tymczasowych obiektów budowlanych - wykonania tego
obowiązku, jeżeli upłynął termin rozbiórki określony w pozwoleniu;
uporządkowania terenu budowy (art. 59a ustawy - Prawo budowlane).

Wniosek inwestora o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie
do przeprowadzenia kontroli. Właściwy organ (powiatowy inspektor nadzoru
budowlanego lub wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego) przeprowadza
obowiązkową kontrolę przed upływem 21 dni od dnia doręczenia wezwania
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inwestora. O terminie obowiązkowej kontroli organ zawiadamia inwestora w
terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, a inwestor ma obowiązek w niej
uczestniczyć w wyznaczonym terminie (art. 59c ustawy – Prawo budowlane).
Stroną w postępowaniu w sprawie pozwolenia na użytkowanie jest wyłącznie
inwestor (art.
59 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane).
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Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga
pozwolenia właściwego organu. Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu
budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności: podjęcie albo
zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej
warunki bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego lub pracy, warunki
zdrowotne,
higieniczno-sanitarne lub ochrony środowiska, bądź wielkość lub układ obciążeń.
Aby uzyskać zmianę sposobu użytkowania należy we właściwym organie
administracyjno złożyć wniosek o pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania.
Do wniosku o pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego
lub jego części należy załączyć:
•

•

•
•

•

•
•
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opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do
granic nieruchomości (działki budowlanej) i innych obiektów budowlanych
na działce wnioskodawcy i działkach sąsiednich, z oznaczeniem części
obiektu, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania obiektu
budowlanego,
zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu
budowlanego, jego konstrukcję, dotychczasowe i zamierzone przeznaczenie,
wraz z danymi techniczno użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem
obciążeń, a w razie potrzeby również danymi technologicznymi,
rysunki niezbędne do określenia charakterystyki techniczno -użytkowej
adaptacji obiektu lub jego części,
ekspertyzę techniczną wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia
budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub przez
rzeczoznawcę budowlanego w zakresie obejmującym odpowiednią
specjalność,
dowody uzyskania wymaganych przepisami szczególnymi uzgodnień,
pozwoleń, opinii lub innych dokumentów (m. in. wydanych w trakcie
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, wymaganego
przepisami o ochronie środowiska),
oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na
cele budowlane,
decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest
wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
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Właściwy organ może żądać przedstawienia dodatkowych danych o obiekcie
budowlanym lub zamierzonym sposobie jego użytkowania, jeżeli jest to
niezbędne do ustalenia zgodności przyjętych rozwiązań z przepisami o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego oraz przepisami odrębnymi (w
tym techniczno-budowlanymi). Jeżeli zmiana sposobu użytkowania obiektu
budowlanego lub jego części jest związana z koniecznością wykonania robót
budowlanych, to należy sprawdzić czy te roboty wymagają uzyskania pozwolenia
na ich prowadzenie, czy wystarczy tylko zgłoszenie faktu ich prowadzenia
danemu organowi. Jeżeli niezbędne roboty budowlane objęte są obowiązkiem
uzyskania pozwolenia na budowę, zmiana sposobu użytkowania obiektu
budowlanego lub jego części bez uzyskania tej decyzji jest niedopuszczalna.
Pewnym udogodnieniem dla starającego się o pozwolenie na zmianę sposobu
użytkowania jest fakt, że pozwolenie na użytkowanie może być udzielone w
decyzji o pozwoleniu na budowę.
Jeżeli z treści wniosku wynika, że zmiana sposobu użytkowania wiąże się
z koniecznością wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, a nie złożono
odpowiednich dokumentów i wniosku o pozwolenie na budowę, właściwy organ
w drodze postanowienia, wzywa wnioskodawcę do wystąpienia z wnioskiem
o udzielenie pozwolenia na budowę. Na to postanowienie służy zażalenie.
Sytuacja wygląda o wiele prościej w przypadku konieczności zgłoszenia
robót budowlanych, które wynikły ze zmiany sposobu użytkowania obiektu
budowlanego.
Jeżeli planowane roboty są objęte obowiązkiem zgłoszenia, wniosek o zmianę
sposobu użytkowania traktuje się jako zgłoszenie zamiaru wykonania robót
budowlanych.
W razie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez
pozwolenia właściwy organ może wstrzymać postanowieniem prowadzenie
robót budowlanych Postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych traci
ważność po upływie 2 miesięcy od dnia doręczenia, chyba że w tym terminie
zostanie wydana decyzja nakazująca właścicielowi albo zarządcy przywrócenie
poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. W
przypadku stwierdzenia przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego
lub jego części z naruszeniem przepisów właściwy organ jest obowiązany do
dokonania bezzwłocznej
obowiązkowej kontroli tego obiektu. Zmiana sposobu użytkowania obiektu
budowlanego lub jego części bez pozwolenia może doprowadzić do wstrzymania
prowadzenia robót budowlanych przez postanowienie właściwego organu,
a nawet do konieczności przywrócenia poprzedniego sposobu użytkowania
obiektu budowlanego. Jeżeli niezbędne roboty budowlane objęte są obowiązkiem
uzyskania pozwolenia na budowę, zmiana sposobu użytkowania obiektu
budowlanego lub jego części bez uzyskania tej decyzji jest niedopuszczalna.
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Jeżeli planowane roboty są objęte obowiązkiem zgłoszenia, wniosek o zmianę
sposobu użytkowania traktuje się jako zgłoszenie zamiaru wykonania robót
budowlanych.
Podstawa prawna to Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca
2003 r. w sprawie warunków i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek i
zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (Dz. U. 2003 r., Nr 120, poz.
1131),
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r.,
Nr 207, poz.2016).
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Zanim rozpoczniemy roboty budowlane w zakresie rozbiórki obiektu budowlanego
to uprzednio należałoby ustalić, czy prace te podlegają obowiązkowi uzyskania
pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego albo obowiązkowi zgłoszenia
zamiaru wykonywania robót budowlanych, czy też zwolnione są od wskazanych
wyżej obowiązków. Ustawodawca podzielił roboty polegające na rozbiórce
obiektu budowlanego - w oparciu o kryterium dopuszczalności ich rozpoczęcia
- na trzy grupy:
•
•
•

pierwsza grupa - roboty rozbiórkowe, do których można przystąpić na
podstawie pozwolenia na rozbiórkę,
druga grupa - rozpoczęcie robót rozbiórkowych w oparciu o zgłoszenie
zamiaru ich wykonywania,
trzecia grupa - zwolnione spod wstępnej kontroli organów administracji
architektoniczno -budowlanej. Nie wymagające ani pozwolenia na rozbiórkę,
ani zgłoszenia rozbiórki.

Zgodnie z zasadą, wyrażoną w treści przepisu art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.
- dalej p.b.) z której wynika, że „roboty budowlane można rozpocząć jedynie na
podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.". W przypadku robót
polegających na rozbiórce obiektu budowlanego - pozwolenia na rozbiórkę
obiektu budowlanego.
W świetle art. 3 pkt 7 p.b. przez roboty budowlane należy „rozumieć budowę,
a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce
obiektu budowlanego.". Wyjątek od powyższej zasady został przewidziany w art.
31 ust. 1 p.b., który to zakreśla okoliczności zwalniające z obowiązku uzyskiwania
pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego. Zgodnie z powołanym przepisem
pozwolenia nie wymaga rozbiórka:
„1) budynków i budowli - niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych
ochroną konserwatorską - o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od
granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości;
2) obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane
pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki.".
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Roboty zwolnione od obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektu
budowlanego, a wskazane w art. 31 ust. 1 pkt 1 p.b. zostały objęte - zgodnie
z art. 31 ust. 2 p.b. – obowiązkiem zgłoszenia właściwemu organowi
zamiaru przystąpienia do wykonywania robót budowlanych. Ustawodawca
ustanowił poprzez treść art. 30 ust. 5 p.b. w związku z art. 31 ust. 2 p.b.
obowiązek informowania organu administracji architektoniczno-budowlanej
o zamiarze wykonywania robót budowlanych polegających na rozbiórce
obiektu budowlanego, jeśli prace te zostały objęte obowiązkiem zgłoszenia
zamiaru przystąpienia do wykonywania robót rozbiórkowych - co najmniej
30 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia. Organem właściwym w
sprawie zgłoszenia zamiaru rozbiórki obiektu budowlanego jest - co do zasadystarosta, a w przypadkach określonych w art. 82 ust. 3 i 4 p.b. - wojewoda. Do
wykonywania prac rozbiórkowych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni
od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji,
sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu
ich rozpoczęcia. Wyjątkiem od powyższej zasady jest przewidziana sytuacja
w treści art. 31 ust. 5 p.b., gdy roboty budowlane polegające na rozbiórce
obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 p.b., można
rozpocząć przed dokonaniem zgłoszenia zamiaru ich wykonywania. Zgodnie
z wolą ustawodawcy, roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć
- mimo braku zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych, jeżeli
mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi
lub mienia. Jednakże przystąpienie do robót rozbiórkowych w celu usunięcia
bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia nie zwalnia
od obowiązku bezzwłocznego dokonania zgłoszenia zamierzonej rozbiórki
obiektu budowlanego. W zgłoszeniu zamiaru wykonywania robót budowlanych
polegających na rozbiórce obiektu budowlanego należy określić zgodnie z treścią
art. 31 ust. 2 p.b. - rodzaj, zakres i sposób wykonywania tych robót. Właściwy
organ administracji architektoniczno-budowlanej może jednak na podstawie art.
31 ust. 4 p.b. w związku z dokonaniem zgłoszenia o przystąpieniu do wykonywania
robót rozbiórkowych, żądać od wnioskodawcy ze względu na bezpieczeństwo
ludzi lub mienia, przedłożenia we wskazanym terminie dodatkowych materiałów
w zakresie danych o obiekcie budowlanym lub dotyczących prowadzenia robót
rozbiórkowych. W sytuacji nieprzedstawienia we wskazanym terminie materiałów
żądanych przez organ administracji architektoniczno-budowlanej, organ ten
wnosi sprzeciw w sprawie przystąpienia do rozbiórki obiektu budowlanego.
Organ administracji architektoniczno-budowlanej wnosi sprzeciw w sprawie
przystąpienia do rozbiórki obiektu budowlanego również wówczas, gdy dany
rodzaj obiektu budowlanego jest objęty obowiązkiem uzyskania pozwolenia na
rozbiórkę (art. 30 ust. 6 p.b.). Organ właściwy w sprawie zgłoszenia zamiaru
wykonywania robót budowlanych polegających na rozbiórce jest zobowiązany
wnieść sprzeciw także wówczas, gdy zgłoszenie dotyczy określonego 91

o
w
ct
ni l
ow .p
ud com
I B r.
o kto
aw tru
Pr ns
o
w ko
ct ro
ni biu
aw w.
yd w
W w

objętego, na mocy przepisów szczególnych, zakazem rozbiórki - rodzaju obiektu
budowlanego (np. zabytki).
Wniesiony sprzeciw oznacza brak zgody organu administracji architektonicznobudowlanej na przystąpienie do wykonywania robót polegających na rozbiórce
obiektu budowlanego. Sprzeciw w sprawie przystąpienia do wykonywania robót
rozbiórkowych rozstrzyga sprawę co do jej istoty i dlatego powinien być wyrażony
- zgodnie z art. 31 ust. 2 p.b. w związku z art. 30 ust. 5 p.b. - w formie decyzji
administracyjnej. W decyzji wyrażającej sprzeciw w sprawie wykonywania
zgłoszonych robót rozbiórkowych organ administracji architektonicznobudowlanej może w myśl art. 31 ust. 3 p.b. nałożyć na wnioskodawcę obowiązek
uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego, jeżeli rozbiórka tych
obiektów:
1) może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych
oraz stanu środowiska lub
2) "wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione
prowadzenie robót związanych z rozbiórką.".
Właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej - działając na
podstawie art. 31 ust. 2 p.b. w związku z art. 30 ust. 5 p.b. może skutecznie wnieść
sprzeciw w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia zamiaru wykonywania
robót polegających na rozbiórce obiektu budowlanego. Przyjąć należy, że
trzydziestodniowy termin, w którym organ administracji architektonicznobudowlanej może skutecznie wnieść sprzeciw w sprawie wykonywania robót
budowlanych polegających na rozbiórce, liczy się w przypadku, gdy organ
zażądał danych o obiekcie budowlanym lub danych dotyczących prowadzenia
robót rozbiórkowych - od dnia przedstawienia wskazanych powyżej danych.
Brak sprzeciwu wniesionego we wskazanym powyżej terminie wyraża zgodę
organu administracji architektoniczno -budowlanego na przystąpienie do
rozbiórki obiektu budowlanego. Przyjmuje się bowiem, że samo milczenie organu
administracji architektoniczno-budowlanej wyraża zgodę na przystąpienie
do rozbiórki obiektu budowlanego. Wskazać należy, że rozpoczęcie robót
budowlanych polegających na rozbiórce obiektu budowlanego bez wymaganego
zgłoszenia zamiaru ich wykonywania lub pomimo wniesienia sprzeciwu przez
właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej stanowią samowolę
budowlaną.
Zasadnicza części postępowań sądowych i opinii biegłych z zakresu budownictwa
dotyczy zagadnień wymienionych powyżej oraz związanych z wykonywaniem
robót budowlanych, czyli dzieła w definicji określonej w Kodeksie Cywilnym,
które ustalają podstawowe zasady wykonywania robót budowlanych na każdym
ich etapie, definiując je jako dzieła w zakresie robót budowlanych, co powoduje
konieczność odnoszenia się w opiniach biegłych sądowych do podstaw
procesowych zamieszczonych w Kodeksie Cywilnym i Prawie Budowlanym.
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Podstawa działania w pracach budowlanych i działaniach inwestycyjnych jest
rękojmia za wady fizyczne i prawne (art. 556.k.c. § 2.) które mówi, że wyłączenie
lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli
sprzedawca zataił podstępnie wadę przed kupującym. Zgodnie z art. 560
§ 1,3,4 jeżeli rzecz sprzedana ma wady, kupujący może od umowy odstąpić
albo żądać obniżenia ceny. Jednakże kupujący nie może od umowy odstąpić,
jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad
albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli
rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady
są nieistotne. 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. Jeżeli sprzedawca dokonał wymiany, powinien pokryć
także związane z tym koszty, jakie poniósł kupujący. W art. 561. § 1,2,3,jeżeli
przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku, kupujący
może żądać dostarczenia zamiast rzeczy wadliwych takiej samej ilości
rzeczy wolnych od wad oraz naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia. 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. Przepisy powyższe
nie wyłączają uprawnienia do odstąpienia od umowy lub do żądania obniżenia
ceny.
Jednym z wielu postepowań sadowych są sprawy związane z jakością robót
budowlanych oraz gwarancjami za te roboty. Art. 577. Par.1,2, art.578, 579, 580,
581 mówią, że w wypadku gdy kupujący otrzymał od sprzedawcy dokument
gwarancyjny co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości,
że wystawca dokumentu (gwarant) jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej
rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w
ciągu terminu określonego w gwarancji. Jeżeli w gwarancji nie zastrzeżono innego
terminu, termin wynosi jeden rok licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu
wydana. Jeżeli w gwarancji inaczej nie zastrzeżono, odpowiedzialność z tytułu
gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej
rzeczy. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady
fizyczne rzeczy, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Kto
wykonuje uprawnienia wynikające z gwarancji, powinien dostarczyć rzecz na
koszt gwaranta do miejsca wskazanego w gwarancji lub do miejsca, w którym
rzecz została wydana przy udzieleniu gwarancji, chyba że z okoliczności wynika,
iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili
ujawnienia wady. 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.
Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie
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od wydania jej gwarantowi do jej odebrania przez uprawnionego z gwarancji
ponosi gwarant. 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. 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.
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Zgodnie z art. 605-610 przez umowę dostawy dostawca zobowiązuje się do
wytworzenia rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku oraz do ich dostarczenia
częściami albo periodycznie, a odbiorca zobowiązuje się do odebrania tych rzeczy
i do zapłacenia ceny. 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 . Umowa dostawy
powinna być stwierdzona pismem. Jeżeli surowce lub materiały niezbędne do
wykonania przedmiotu dostawy a dostarczane przez odbiorcę są nieprzydatne
do prawidłowego wykonania przedmiotu dostawy, dostawca obowiązany jest
niezwłocznie zawiadomić o tym odbiorcę. 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. Jeżeli
w umowie zastrzeżono, że wytworzenie zamówionych rzeczy ma nastąpić w
określony sposób, dostawca jest obowiązany zezwolić odbiorcy na sprawdzenie
procesu produkcji. Dostawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady
fizyczne dostarczonych rzeczy także w tym wypadku, gdy wytworzenie rzeczy
nastąpiło w sposób określony przez odbiorcę lub według dostarczonej przez niego
dokumentacji technologicznej, chyba że dostawca, mimo zachowania należytej
staranności, nie mógł wykryć wadliwości sposobu produkcji lub dokumentacji
technologicznej albo że odbiorca, mimo zwrócenia przez dostawcę uwagi na
powyższe wadliwości, obstawał przy podanym przez siebie sposobie produkcji
lub dokumentacji technologicznej. 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. Zgodnie z art.
611,612 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 bezskutecznym upływie wyznaczonego
terminu od umowy odstąpić. W przedmiotach nie uregulowanych przepisami
94

o
w
ct
ni l
ow .p
ud com
I B r.
o kto
aw tru
Pr ns
o
w ko
ct ro
ni biu
aw w.
yd w
W w

niniejszego tytułu, do praw i obowiązków dostawcy i odbiorcy stosuje się
odpowiednio przepisy o sprzedaży.
Umowa o dzieło jest podstawą wszelkich robót budowlanych, a kodeks cywilny
szczegółowo je precyzuje . Art. 627 k.c.przez umowę o dzieło przyjmujący
zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający
do zapłaty wynagrodzenia. Art. 627, 628 mówią, że do umowy zawartej, w
zakresie działalności przedsiębiorstwa przyjmującego zamówienie, z osobą
fizyczną, która zamawia dzieło, będące rzeczą ruchomą, w celu niezwiązanym
z jej działalnością gospodarczą ani zawodową, stosuje się odpowiednio przepisy
o sprzedaży konsumenckiej. Wysokość wynagrodzenia za wykonanie dzieła
można określić przez wskazanie podstaw do jego ustalenia. Jeżeli strony nie
określiły wysokości wynagrodzenia ani nie wskazały podstaw do jego ustalenia,
poczytuje się w razie wątpliwości, że strony miały na myśli zwykłe wynagrodzenie
za dzieło tego rodzaju. Jeżeli także w ten sposób nie da się ustalić wysokości
wynagrodzenia, należy się wynagrodzenie odpowiadające uzasadnionemu
nakładowi pracy oraz innym nakładom przyjmującego zamówienie. Przepisy
dotyczące sprzedaży według cen sztywnych, maksymalnych, minimalnych i
wynikowych stosuje się odpowiednio.
Wynagrodzenie kosztorysowe określa art. 629, który mówi, że jeżeli strony
określiły wynagrodzenie na podstawie zestawienia planowanych prac i
przewidywanych kosztów (wynagrodzenie kosztorysowe), a w toku wykonywania
dzieła zarządzenie właściwego organu państwowego zmieniło wysokość cen
lub stawek obowiązujących dotychczas w obliczeniach kosztorysowych, każda
ze stron może żądać odpowiedniej zmiany umówionego wynagrodzenia. Nie
dotyczy to jednak należności uiszczonej za materiały lub robociznę przed
zmianą cen lub stawek.
W zakresie prac dodatkowych art. 630, 631 jeżeli w toku wykonywania dzieła
zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które nie były przewidziane w
zestawieniu prac planowanych będących podstawą obliczenia wynagrodzenia
kosztorysowego, a zestawienie sporządził zamawiający, przyjmujący zamówienie
może żądać odpowiedniego podwyższenia umówionego wynagrodzenia. Jeżeli
zestawienie planowanych prac sporządził przyjmujący zamówienie, może on
żądać podwyższenia wynagrodzenia tylko wtedy, gdy mimo zachowania należytej
staranności nie mógł przewidzieć konieczności prac dodatkowych. Przyjmujący
zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał
prace dodatkowe bez uzyskania zgody zamawiającego. Gdyby w wypadkach
przewidzianych w dwóch artykułach poprzedzających zaszła konieczność
znacznego podwyższenia wynagrodzenia kosztorysowego, zamawiający
może od umowy odstąpić, powinien jednak uczynić to niezwłocznie i zapłacić
przyjmującemu zamówienie odpowiednią część umówionego wynagrodzenia.
Art. 632 mówi o niemożność podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego.
Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie
nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia
umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Jeżeli jednak
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wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła
groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć
ryczałt lub rozwiązać umowę.
Zgodnie z art. 633, 634, jeżeli materiałów na wykonanie dzieła dostarcza
zamawiający, przyjmujący zamówienie powinien ich użyć w sposób odpowiedni
oraz złożyć rachunek i zwrócić nie zużytą część. Jeżeli materiał dostarczony
przez zamawiającego nie nadaje się do prawidłowego wykonania dzieła
albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu
wykonaniu, przyjmujący zamówienie powinien niezwłocznie zawiadomić o tym
zamawiającego.
Art. 635 mówi, że jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem
lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je
ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu
dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania
dzieła.
Jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo
sprzeczny z umową, to zgodnie art.636 zamawiający może wezwać go do
zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po
bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy
odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na
koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie. Jeżeli zamawiający sam
dostarczył materiału, może on w razie odstąpienia od umowy lub powierzenia
wykonania dzieła innej osobie żądać zwrotu materiału i wydania rozpoczętego
dzieła. Zgodnie z art. 637 jeżeli dzieło ma wady, zamawiający może żądać ich
usunięcia, wyznaczając w tym celu przyjmującemu zamówienie odpowiedni
termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu
nie przyjmie naprawy. Przyjmujący może odmówić naprawy, gdyby wymagała
nadmiernych kosztów. Gdy wady usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności
wynika, że przyjmujący zamówienie nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim,
zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne; jeżeli wady nie
są istotne, zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim
stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy przyjmujący zamówienie nie usunął
wad w terminie wyznaczonym przez zamawiającego . Jeżeli z artykułów
poprzedzających nie wynika nic innego, do rękojmi za wady dzieła stosuje się
odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży.
Zamawiający nie może odmówić zapłaty wynagrodzenia mimo niewykonania
dzieła, jeżeli przyjmujący zamówienie był gotów je wykonać, lecz doznał
przeszkody z przyczyn dotyczących zamawiającego. Jednakże w wypadku
takim zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący zamówienie oszczędził
z powodu niewykonania dzieła. Jeżeli do wykonania dzieła potrzebne jest
współdziałanie zamawiającego, a tego współdziałania brak, przyjmujący
zamówienie może wyznaczyć zamawiającemu odpowiedni termin z zagrożeniem,
iż po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu będzie uprawniony do
odstąpienia od umowy.
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Art. 641 mówi, że niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia
materiału na wykonanie dzieła obciąża tego, kto materiału dostarczył. Gdy dzieło
uległo zniszczeniu lub uszkodzeniu wskutek wadliwości materiału dostarczonego
przez zamawiającego albo wskutek wykonania dzieła według jego wskazówek,
przyjmujący zamówienie może żądać za wykonaną pracę umówionego
wynagrodzenia lub jego odpowiedniej części, jeżeli uprzedził zamawiającego
o niebezpieczeństwie zniszczenia lub uszkodzenia dzieła. W braku odmiennej
umowy przyjmującemu zamówienie należy się wynagrodzenie w chwili oddania
dzieła. Jeżeli dzieło ma być oddawane częściami, a wynagrodzenie zostało
obliczone za każdą część z osobna, wynagrodzenie należy się z chwilą
spełnienia każdego ze świadczeń częściowych.
Zgodnie z art. 643 zamawiający obowiązany jest odebrać dzieło, które
przyjmujący zamówienie wydaje mu zgodnie ze swym zobowiązaniem. Dopóki
dzieło nie zostało ukończone, art.644 zamawiający może w każdej chwili od
umowy odstąpić płacąc umówione wynagrodzenie. Jednakże w wypadku takim
zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu
niewykonania dzieła. Umowa o dzieło, którego wykonanie zależy od osobistych
przymiotów przyjmującego zamówienie, rozwiązuje się wskutek jego śmierci lub
niezdolności do pracy. 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. 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.
Zgodnie z art.647 przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się
do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem
i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania
wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem
robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu,
oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. W umowie
o roboty budowlane, o której mowa w art. 647, zawartej między inwestorem
a wykonawcą (generalnym wykonawcą), strony ustalają zakres robót, które
wykonawca będzie wykonywał osobiście lub za pomocą podwykonawców. Do
zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest
wymagana zgoda inwestora. Jeżeli inwestor, w terminie 14 dni od przedstawienia
mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią
dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie,
nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę
na zawarcie umowy. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym
podwykonawcą jest wymagana zgoda inwestora i wykonawcy. Przepis § 2 zdanie
drugie stosuje się odpowiednio. Umowy, o których mowa w § 2 i 3, powinny być
dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawierający umowę z
97

o
w
ct
ni l
ow .p
ud com
I B r.
o kto
aw tru
Pr ns
o
w ko
ct ro
ni biu
aw w.
yd w
W w

podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność
za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.
Odmienne postanowienia umów, o których mowa w niniejszym artykule, są
nieważne.
Art. 648-649 mówią, że umowa o roboty budowlane powinna być stwierdzona
pismem. Wymagana przez właściwe przepisy dokumentacja stanowi część
składową umowy. W razie wątpliwości poczytuje się, iż wykonawca podjął się
wszystkich robót objętych projektem stanowiącym część składową umowy
. Gwarancji zapłaty za roboty budowlane, zwanej dalej "gwarancją zapłaty",
inwestor udziela wykonawcy (generalnemu wykonawcy) w celu zabezpieczenia
terminowej zapłaty umówionego wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych.
Gwarancją zapłaty jest gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, a także
akredytywa bankowa lub poręczenie banku udzielone na zlecenie inwestora.
Strony ponoszą w równych częściach udokumentowane koszty zabezpieczenia
wierzytelności. Nie można przez czynność prawną wyłączyć ani ograniczyć
prawa wykonawcy (generalnego wykonawcy) do żądania od inwestora gwarancji
zapłaty. Odstąpienie inwestora od umowy spowodowane żądaniem wykonawcy
(generalnego wykonawcy) przedstawienia gwarancji zapłaty jest bezskuteczne.
Wykonawca (generalny wykonawca) robót budowlanych może w każdym czasie
żądać od inwestora gwarancji zapłaty do wysokości ewentualnego roszczenia
z tytułu wynagrodzenia wynikającego z umowy oraz robót dodatkowych
lub koniecznych do wykonania umowy, zaakceptowanych na piśmie przez
inwestora. 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. Brak żądanej gwarancji zapłaty stanowi przeszkodę w
wykonaniu robót budowlanych z przyczyn dotyczących inwestora. Inwestor nie
może odmówić zapłaty wynagrodzenia mimo niewykonania robót budowlanych,
jeżeli wykonawca (generalny wykonawca) był gotów je wykonać, lecz doznał
przeszkody z przyczyn dotyczących inwestora. Jednakże w wypadku takim
inwestor może odliczyć to, co wykonawca oszczędził z powodu niewykonania
robót budowlanych. Przepisy art. 6491-6494 stosuje się do umów zawartych
między wykonawcą, a dalszymi wykonawcami zwanymi podwykonawcami.
Art. 651-658.Jeżeli dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren budowy,
maszyny lub urządzenia nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo
jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu
robót, wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym inwestora. Jeżeli
wykonawca przejął protokolarnie od inwestora teren budowy, ponosi on aż do
chwili oddania obiektu odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody
wynikłe na tym terenie. W braku odmiennego postanowienia umowy inwestor
obowiązany jest na żądanie wykonawcy przyjmować wykonane roboty częściowo,
w miarę ich ukończenia, za zapłatą odpowiedniej części wynagrodzenia.
Gdyby wykonany obiekt uległ zniszczeniu lub uszkodzeniu wskutek wadliwości
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dostarczonych przez inwestora materiałów, maszyn lub urządzeń albo wskutek
wykonania robót według wskazówek inwestora, wykonawca może żądać
umówionego wynagrodzenia lub jego odpowiedniej części, jeżeli uprzedził
inwestora o niebezpieczeństwie zniszczenia lub uszkodzenia obiektu albo
jeżeli mimo zachowania należytej staranności nie mógł stwierdzić wadliwości
dostarczonych przez inwestora materiałów, maszyn lub urządzeń. 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. Uprawnienie do odstąpienia
od umowy przez wykonawcę lub przez inwestora może być ograniczone lub
wyłączone przez przepisy szczególne. Przepisy niniejszego tytułu stosuje się
odpowiednio do umowy o wykonanie remontu budynku lub budowli.
Zagadnienia podlegające ocenie sądów są tak obszerne jak obszerna jest
wiedza w zakresie budownictwa, od przygotowania inwestycji, przez procedury
administracyjne, procesy inwestycyjne, projektowanie, realizacje, wykonawstwo,
odbiory robót budowlanych, od fundamentów, konstrukcji budowlanych po
najprostsze roboty rzemieślnicze jak chociażby malowanie.
Wszelkie zapisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego muszą być
szczegółowo analizowane jako przesłanki podstawowe przy wykonywaniu opinii
i ekspertyz sądowych z zakresu budownictwa, a normy, warunki techniczne
wykonywania robót, wytyczne w zakresie wykonywania i odbioru robót we
wszelkich fazach budowy muszą być uwzględniane w opiniach w sposób
jednoznaczny.

9. Zawód rzeczoznawca budowlany, biegły sądowy z zakresu
budownictwa.

Zgodnie z polskim prawem biegły sądowy jedynie pełni funkcję biegłego,
nie wykonuje zawodu biegłego sądowego. Wykonywanie zawodu w danej
dziedzinie ocenianie jest w ramach przesłanki legitymowania się wiedzą
praktyczną. Oznacza to, że nie istnieje prawny obowiązek prezesa sądu
okręgowego ustanowienia biegłym sądowym każdej osoby, która się zgłosiła
i posiada określone kwalifikacje. Na prezesach sądów okręgowych spoczywa
bowiem obowiązek wybierania biegłych sądowych spośród najlepszych
kandydatów w danej dziedzinie.
To uregulowanie powoduje paradoksalnie , że biegły sądowy i cały system prawny
w tym zakresie bezpośrednio w części uniemożliwia prawidłową działalność
biegłym sądowym . Aktualnie można, go określić „prawnym chałupnictwem”.
Rzeczoznawcy budowlani prowadzący profesjonalne biura eksperckie,
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wyposażone w najnowszy sprzęt diagnostyczny winni również móc wykonywać
zawód biegłego sądowego w sposób podobny i na wzór kancelarii prawnych
i adwokackich, na zasadach komercyjnych, nie zaś tworząc sztuczne twory
gospodarcze w postaci „instytutów spraw budowlanych”. W wielu przypadkach
biura eksperckie muszą posiadać odpowiednie kancelarie, administrację,
pracowników technicznych, asystentów, zaplecze techniczne, środki, maszyny,
urządzenia, sprzęt diagnostyczny, odbywać i prowadzić specjalistyczne
szkolenia, aby sprostać wymaganiom nowoczesnych procesów inwestycyjnych.
Biegły nie wykonuje zatem zawodu biegłego, ale musi posiadać prywatne środki,
urządzenia, administrację za które sąd zwraca po nierynkowych stawkach.
Rzeczoznawca budowlany z zakresu budownictwa to zawód uprawiany przez
wąską grupę ekspertów z dziedziny procesów inwestycyjnych, procedur
administracyjnych, prawa budowlanego i budownictwa .
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 budowlanej,
3. Posiadające tytuł i uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego organizacji
branżowych przykładowo Polskiego Związku Inżynierów Budownictwa lub
innych związków, i praktykę zawodową w zakresie wykonawstwa, realizacji
i ekspertyz, opinii technicznych w zakresie oceny stanu technicznego w
budownictwie,
4. Posiadające tytuł i uprawnienia instytucji państwowych jak rzeczoznawca
budowlany do spraw jakości, usług i materiałów budowlanych Państwowej
Inspekcji Handlowej, innych instytucji w tym uprawnienia rzeczoznawców,
ekspertów z list danego branżowego ministerstwa, i praktykę zawodową w
zakresie wykonawstwa, realizacji i ekspertyz, opinii technicznych 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 szkoleniach, kursach
specjalistycznych, konferencjach szkoleniowych i naukowych
6. Spełniające wymagania podane w p.1 do 5 i powołane na biegłego sądowego
z zakresu budownictwa, wpisany na listę prezesa sądu okręgowego,
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Rzeczoznawca budowlany pełni samodzielną funkcję w budownictwie,
polegająca na wykonywaniu ekspertyz technicznych, w określonym zakresie
tematycznym, zapewniającym ich niekwestionowaną miarodajność. Osoba
na tym stanowisku jest fachowcem w dziedzinie prawa budowlanego, posiada
dużą wiedzę i doświadczenie w branży budowlanej. Funkcję rzeczoznawcy
budowlanego wprowadziła ustawa Prawo budowlane z 1994 roku. Podstawowymi
warunkami jakie musi spełniać kandydat na rzeczoznawcę budowlanego jest
wyższe wykształcenie kierunkowe (tytuł magistra) w zakresie budownictwa
i prawa budowlanego. W niektórych przypadkach wymagane są studia
podyplomowe, spełniające minimum programowe, udokumentowana praktyka
zawodowa. Na tym stanowisko wymagana jest wieloletnie doświadczenie i
praktyka zawodowa w branży budowlanej, nie krótsza niż zawarte w przepisach
prawnych. Niejednokrotnie potwierdzona przez osoby lub instytucje nadzorujące
praktykę, jak również opinia środowiska zawodowego oraz przynależność
do właściwej organizacji, niekaralność, zdanie egzaminu na rzeczoznawcę
budowlanego Do cech charakteryzujących osobę na tym stanowisku należy
zaliczyć: niezależność swoich sądów i opinii, wytrwałość, cierpliwość, zdolność
koncentracji uwagi, samodzielność i skrupulatność. Bardzo ważną sprawą jest
również spostrzegawczość, dobra pamięć i umiejętność logicznego myślenia oraz
wypowiadania się w mowie i piśmie. Rzeczoznawca powinien charakteryzować
się ogólną sprawnością fizyczną. Głównym kryterium zostania rzeczoznawcą
budowlanym są studia wyższe w kierunku technicznym ( budownictwo, instalacje
sanitarne itp.), wieloletnia praktyka zawodowa w branży budowlanej (zgodnie z
ustawa wymagana jest 10-letnia praktyka oraz posiadanie twórczego dorobku w
branży kierunkowej np. wykonane projekty i realizacje), uprawnienia budowlane
oraz inne przewidziane przepisami- zgodnie z okręgowymi izbami inżynierów
budownictwa. Osoba ubiegająca się o uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego
składa za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej (właściwej dla
miejsca zamieszkania tej osoby) wniosek do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej
PIIB. Wniosek i załączona dokumentacja (w tym opisy na rysunkach) mogą być
przyjmowane tylko w języku polskim, do czego zobowiązuje art. 4 ustawy z dnia
7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 1999 r. Nr 90, poz. 999 z
późn. zm.).Drugim etapem jest zdanie egzaminu państwowego w odpowiedniej
organizacji lub instytucji. Tytuł rzeczoznawcy budowlanego nadawany na
podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane przez Krajową Komisją
Kwalifikacyjną PIIB, działającą na podstawie regulaminu Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej oraz regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie
nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego.
Do sierpnia 2014 roku rzeczoznawstwo budowlane zaliczane było do katalogu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i podlegało przepisom
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane. Na mocy wprowadzonych
ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych
101

zawodów regulowanych zmian, będących pokłosiem idei deregulacji zawodów,
kwestie związane z rzeczoznawstwem budowlanym wyłączono spod unormowań
prawa budowlanego, a tym samym usunięto z katalogu samodzielnych funkcji
technicznych, zaś przepisy prawa przewidujące możliwość nadawania tego
tytułu przeniesiono do ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz
inżynierów budownictwa. Kolejną istotną zmianą było także to, że nastąpiło
przekazanie danych z Centralnego Rejestru Rzeczoznawców prowadzonego
dotychczas przez GUNB – Krajowej Izbie Inżynierów Budownictwa.
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Tytuł rzeczoznawcy budowlanego może być nadany osobie, która:

korzysta w pełni z praw publicznych;
posiada:
a) tytuł zawodowy magistra inżyniera, magistra inżyniera 			
architekta, inżyniera lub inżyniera architekta,
b) uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
c) co najmniej 10 lat praktyki w zakresie objętym rzeczoznawstwem,
d) znaczący dorobek praktyczny w zakresie objętym 			
rzeczoznawstwem;
jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego.

O nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego orzeka, w drodze decyzji, właściwy
organ samorządu zawodowego, na wniosek zainteresowanego. Decyzja w
przedmiocie nadania tytułu określa zakres rzeczoznawstwa oraz okres do
kiedy tytuł zachowuje ważność. Podstawę podjęcia czynności rzeczoznawcy
budowlanego stanowi dokonanie wpisu na listę rzeczoznawców budowlanych
na podstawie decyzji o nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego. Listy
rzeczoznawców budowlanych prowadzą Krajowa Izba Architektów oraz Krajowa
Izba Inżynierów Budownictwa. Na listach tych umieszcza się następujące
dane:imiona i nazwisko;adres zamieszkania;numer PESEL, a w przypadku braku
numeru PESEL - numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego
tożsamość;informację o wykształceniu i posiadanych stopniach naukowych
lub tytule naukowym;numer, datę i miejsce wydania decyzji;podstawę prawną
wydania decyzji;numer, specjalność i zakres uprawnień budowlanych;informację o
przynależności do właściwej okręgowej izby samorządu zawodowego;określenie
zakresu rzeczoznawstwa;numer kancelaryjny;pozycję na liście;datę wpisu
na listę;datę wykreślenia z listy; przyczynę wykreślenia z listy.Udostępnieniu
podlegają jedynie niektóre dane, tzn.:imiona i nazwisko;numer, data i miejsce
wydania decyzji;podstawa prawna wydania decyzji;numer, specjalność i zakres
uprawnień budowlanych;informacja o przynależności do właściwej okręgowej
izby samorządu zawodowego,określenie zakresu rzeczoznawstwa; numer
kancelaryjny;pozycja na liście;data wpisu na listę; data wykreślenia z listy.
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Właściwy organ samorządu zawodowego orzeka, w drodze decyzji, o pozbawieniu
tytułu rzeczoznawcy budowlanego na wniosek rzeczoznawcy lub w razie:
pozbawienia praw publicznych;ukarania z tytułu odpowiedzialności zawodowej;
nienależytego wykonywania czynności rzeczoznawcy budowlanego.Skreślenie
z listy rzeczoznawców budowlanych następuje:na podstawie ostatecznej decyzji
o pozbawieniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego;w razie śmierci rzeczoznawcy.
Podstawa prawna w zakresie statusu rzeczoznawcy budowlanego są:art. 1
ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych
zawodów regulowanych (Dz.U.2014.768),art. 8b, art. 8c ustawy z dnia 15
grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów
budownictwa (Dz.U.2013.932).
Praca rzeczoznawcy budowlanego polega na wydawaniu opinii i sporządzaniu
ekspertyz w branży budowlanej, w której się specjalizuje. Tytuł ten jest
przyznawany na podstawie odpowiednich przepisów osobom o wysokich
kwalifikacjach i odpowiednio dużym, udokumentowanym doświadczeniu
w określonej dziedzinie i specjalizacji zawodowej. Zawód rzeczoznawcy
budowlanego w określonej dziedzinie wiąże się często z podjęciem znacznych
zobowiązań i przyjęciem na siebie określonych obciążeń wynikających z
przepisów, jak np. obowiązek wykonywania funkcji biegłego sądowego. To
także duża odpowiedzialność, gdyż najczęściej trafiają do niego trudne sprawy
(awarie, katastrofy, sprawy sporne) i od jego opinii zależy np. wyrok sądu czy
zdrowie i życie ludzi. Rzeczoznawca dokonuje oględzin, zbiera materiały i na
podstawie w nich przygotowuje i dokonuje ekspertyzy i opinie. Praca jego ma
charakter indywidualny. Każda sprawa jest inna i dlatego wymaga innej metodyki
pracy oraz postępowania. Rzeczoznawca sam dobiera metody działania i ustala
kolejność działań. Jego kontakty z innymi ludźmi są częste i zróżnicowane. Z
porad i konsultacji rzeczoznawców budowlanych najczęściej korzystają takie
instytucje jak sądy, prokuratury, policja oraz inspekcje nadzoru budowlanego.
Praca ma charakter biurowy, ale wiąże się też z częstymi wyjazdami w celu
zebrania dowodów, dokonania ekspertyz na miejscu i oceny. Zawód ten daje
dwie możliwości podjęcia pracy. Pierwsza z nich to praca na etacie, drugim
wariantem jest podjęcie własnej działalności gospodarczej. Zdarza się, że
rzeczoznawca pełni swoją role okazjonalnie, podczas gdy na co dzień pracuje
w swojej branży budowlanej, w której dokonuje ekspertyz. Osoba na tym
stanowisku wydaje opinie, które maja wpływ na dalsze postępowanie i ocenę
sprawy. Dlatego zawód ten cieszy się dużym uznaniem i prestiżem społecznym.
Praca daje wysoki prestiż społeczny opinia rzeczoznawcy ma charakter wiążący
dla wielu podmiotów gospodarczych i instytucji państwowych, daje niezależną i
samodzielną pracę, możliwość szerokiego rozwoju zawodowego, rozszerzania
uprawnień i ciągłego kształcenia, częste wyjazdy służbowe, kontakt z ludźmi,
ale powoduje bardzo dużą odpowiedzialność i wiążący się z nią stres w pracy,
konieczność ciągłego kształcenia się i zdobywania nowego doświadczenia.
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Ustawodawca nie uregulował zasad działania rzeczoznawców budowlanych,
dotyczy to wszystkich specjalności. Należy stwierdzić również brak regulacji,
które nakazywałaby obligatoryjne powołanie rzeczoznawcy budowlanego, jako
eksperta w określonej dziedzinie budownictwa. Obowiązujące przepisy prawne
nie określają też definicji opinii, ani jej niezbędnych składników. W związku
z powyższym, rzeczoznawcy sporządzają opinię według swego uznania.
Przyjmuje się jednak, że opinia powinna zawierać ocenę rozwiązań i zjawisk
zachodzących w procesie projektowania, realizacji oraz użytkowania obiektów
budowlanych. Natomiast w przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk
powinna określać główne przyczyny ich powstania uzasadniając je obliczeniami
sprawdzającymi oraz formułować ocenę końcową stanu technicznego budowli
oraz wnioski końcowe.
Regulacji prawnych, jakie możemy wskazać w obowiązującym stanie prawnym
to przede wszystkim art. 8b ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jedn.: Dz. U.
z 2014 r. poz. 1946), który określa warunki, jakie należy spełnić aby uzyskać
obecnie tytuł rzeczoznawcy budowlanego. Dodatkowo można wskazać na trzy
inne regulacje prawne, które przewidują możliwość powołania rzeczoznawcy
budowlanego, alternatywnie obok innych osób, m.in. posiadających uprawnienia
budowlane bez ograniczeń.
Przedmiotowe regulacje to:
§ 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004
r. w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek
nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz. U. Nr
198, poz. 2043). Zgodnie z powyższym, ekspertyzę techniczną na temat
stanu technicznego obiektu budowlanego wykonują osoby posiadające
uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności,
rzeczoznawca budowlany albo jednostka badawczo-rozwojowa bądź
uczelnia mająca kompetencje do prowadzenia badań naukowych i prac
rozwojowych dotyczących budownictwa.
art. 76 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.:
Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), który określa skład komisji badającej
przyczyny i okoliczności katastrofy oraz zakres czynności niezbędnych do
likwidacji zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia.
§ 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). Zgodnie
z powyższym, ekspertyza techniczna wymagana przy nadbudowie,
rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania wskazanych tam
obiektów budowlanych powinna być sporządzona przez właściwą jednostkę
badawczo-rozwojową albo rzeczoznawcę budowlanego lub rzeczoznawcę
do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym
komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej lub państwowym

wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej
ekspertyzy.

o
w
ct
ni l
ow .p
ud com
I B r.
o kto
aw tru
Pr ns
o
w ko
ct ro
ni biu
aw w.
yd w
W w

Powyższe zestawienie i informacja
stanowi pewien rodzaj drabinki
zawodowej, uzyskiwania poszczególnych uprawnień, stopni kariery zawodowej
samodzielnego eksperta, analityka
w zakresie budownictwa
Zawód
Rzeczoznawcy Budowlanego, Biegłego Sądowego z zakresu budownictwa
poza karierą naukową jest najwyższym stopniem uprawnień zawodowych i
wymaga posiadania wiedzy specjalistycznej z zakresu budownictwa, której
podstawą między innymi jest szczegółowa znajomość procesów budowlanych,
zjawisk, mechanizmów w oparciu o wiedzę z zakresu prawa budowlanego,
aktów wykonawczych, rozporządzeń, norm, wytycznych z nim związanych
oraz posiadania szeregu uprawnień cywilnych.
Umiejętność sporządzania ekspertyz, opinii sądowych w zakresie budownictwa
powinien opanować każdy kandydat na biegłego, który zamierza wykonywać
w przyszłości ten zawód. Osoba powołana na biegłego sądowego powinna
posiadać tytuł rzeczoznawcy budowlanego uzyskanego na podstawie Prawa
budowlanego oraz 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
się od eksperta głębokiego samokształcenia, studiów, szkoleń, konferencji
naukowych i bieżącego śledzenia najnowszych tendencji w projektowaniu,
realizacji, utrzymaniu i remontów i likwidacji budynków i obiektów budowlanych.
Programy studiów akademickich nie zawierają lub zawierają w ograniczonym
zakresie przedmioty w dotyczące oceny zjawisk budowlanych i oceny stanu
technicznego, badań budynków, elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych
oraz zasad oceny jakości wykonanych robót budowlanych związanej z tym,
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 odpowiadającym wymaganiom procesowym oraz posiadać
umiejętności prezentowania opinii, obrony swoich ustaleń, wniosków podczas
rozpraw sądowych z udziałem stron postępowania, publicznej 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 budynków, prawa cywilnego, prawa
karnego czy innych polegają na uporaniu się nie tylko z określonym problemem
technicznym, ale również z problemami prawnymi, a to wymaga nieustannych
studiów, pogłębiania wiadomości, powiększania warsztatu pracy rzeczoznawcy
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oraz zakupu nowoczesnych narzędzi, urządzeń pomiarowych, badawczych i
specjalistycznych komputerowych programów diagnostycznych.
Jednak zgodnie z obowiązującymi wyjaśnieniami w zakresie prawa polskiego
należy stwierdzić, że w toku wydawania opinii sądowej nie występuje
charakterystyczna dla stosunków cywilnoprawnych równoprawność pozycji, gdyż
organ procesowy ma pozycję władczą. Biegły wezwany do sporządzenia opinii
pracuje na rachunek organu procesowego i nie posiada możliwości swobodnego
kształtowania stosunku łączącego go z właściwym organem oraz wybierania
sobie podmiotu zlecającego. Należy wskazać, że przepisy nie nakładają na
biegłych obowiązku posiadania sprzętu niezbędnego do wykonania opinii.
Biegły powinien przy sporządzaniu ekspertyzy posługiwać się urządzeniami,
które są niezbędne do wykonania rzetelnej opinii. Wykonana ekspertyza co
do jej wartości zostanie poddana ocenie w toku postępowania przez organ
procesowy i strony postępowania. W praktyce organ procesowy w sprawach
wymagających znacznego nakładu pracy i zastosowania skomplikowanych
technik badawczych zleca wykonanie opinii instytutom naukowo – badawczym
lub wyspecjalizowanym instytucjom lub biegłym .którzy takie możliwości
posiadają.

10. 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,
sumienności i bezstronności zgodnie z art. 196 § 3 i art. 197 § 1 kpk oraz art.
282 § 1 kpc), a ponadto zaufania sądu do osoby biegłego (art. 198 § 1 kpk i art.
284 kpc). Biegli powoływani są zarówno przy rozstrzyganiu spraw cywilnych,
jak i karnych.
Opinia biegłego musi 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 formie opinii uzupełniającej. W postępowaniu cywilnym strona
może domagać się wyłączenia biegłego z tych samych przyczyn, na podstawie
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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, motywując to szczególnymi okolicznościami ,
gdy przykładowo jest małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem strony,
prywatna znajomość, łączą go ze stronami postępowania mogące spowodować
zarzut stronniczości, bądź gdy wskaże na przeszkodę, która uniemożliwia mu
wydanie opinii.[9].
Biegły wykonując na zlecenie organu procesowego opinię nie musi prowadzić
działalności gospodarczej. Nie występuje również obowiązek ubezpieczenia
działalności
biegłego sądowego. Biegli
należący do poszczególnych
samorządów zrzeszających daną grupę zawodową, w ramach przynależności do
właściwej izby samorządu zawodowego podlegają obowiązkowi ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć związku z
wykonywaniem obowiązków. Tytułem przykładu można wskazać art. 6 § 21
ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów,
inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn.
zm.).Przepis ten nakłada wymieniony powyżej obowiązek ubezpieczenia między
innymi na osoby sprawujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
lub projektujące samodzielnie przestrzeń w skali regionalnej lub lokalnej.
Należy wskazać, że przepisy nie nakładają na biegłych obowiązku posiadania
sprzętu niezbędnego do wykonania opinii. Biegły powinien przy sporządzaniu
ekspertyzy posługiwać się urządzeniami, które są niezbędne do wykonania
rzetelnej opinii. Wykonana ekspertyza co do jej wartości zostanie poddana
ocenie w toku postępowania przez organ procesowy i strony postępowania.
W praktyce organ procesowy w sprawach wymagających znacznego nakładu
pracy i zastosowania skomplikowanych technik badawczych zleca wykonanie
opinii instytutom naukowo – badawczym lub wyspecjalizowanym instytucjom.
Jednak ten sposób argumentacji posiada istotne wady, bowiem biegły sądowy
nie jest osoba pełniąca samodzielną funkcję techniczną w budownictwie
Instytucja biegłego sądowego jest instytucją prawa sądowego procesowego.
Ustanowiona została dla zapewnienia należytego funkcjonowania organów
szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości i zabezpieczenia warunków
prawidłowego wypełniania przez te organy ich ustawowych zadań.
Sąd zasięga opinii w wypadkach wymagających wiadomości specjalnych u
biegłych sądowych.
Z przepisów tych wynika, że od biegłego wymagane jest posiadanie nie tylko
niekwestionowanej wiedzy i najwyższych kwalifikacji zawodowych, ale także:
zaufania publicznego, sumienności i bezstronności, a ponadto zaufania sądu do
osoby biegłego.
Opinia biegłego stanowi szczególny środek dowodowy w postępowaniu cywilnym
z uwagi na wiadomości specjalne w niej zawarte.
Przez wzgląd na fakt, że jest sporządzana przez bezstronną osobę w sporze
pomiędzy stronami, mającymi sprzeczne interesy prawne, cechuje ją wysoki
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stopień obiektywizmu. W przypadku złożonego charakteru sprawy, koniecznym
jest zapewnienie jasności formy i treści opinii.
Opinia biegłego z zakresu budownictwa najczęściej dotyczy zagadnień
wymagających szczegółowych informacji z zakresu budownictwa, konstrukcji,
projektowania i realizacji robót budowlanych, warunków technicznych, wymagań
jakościowych wyceny i kosztorysowania robót budowlanych, procedur
administracyjnych i procesów inwestycyjnych. Sąd opierając się na opinii
biegłego z zakresu budownictwa wyspecjalizowanego w konkretnej dziedzinie,
rozstrzyga wątpliwości pojawiające się w toku procesu celem prawidłowego
ustalenia stanu faktycznego sprawy. W związku z powyższym, szczególną
uwagę należy zwrócić na fakt, iż opinia biegłego ma na celu ustalenie i ocenę
okoliczności sprawy na podstawie posiadanych przez biegłego wiadomości
fachowych, doświadczenia zawodowego, zasad logiki, metodologii diagnostyki
budynków i elementów budowlanych, badań laboratoryjnych, analiz technicznych
zasad wiedzy technicznej. Przykładem może być opinia biegłego sądowego z
zakresu budownictwa dotycząca jakości robót budowlanych, ich wadliwości z
powództwa strony o naprawę powstałych szkód i stosowne odszkodowania.[9].
Zgodnie z art. 278 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego k.p.c.forma opinii
zależy od sądu, który w postanowieniu będącym podstawą do wydania
opinii, oznaczy czy opinia ma być przedstawiona ustnie, czy na piśmie. Sąd
przy wyborze jednej z powyższych form opinii bierze pod uwagę całokształt
tematyki, a więc złożony charakter sprawy będącej przedmiotem opinii, a
także spodziewany rozmiar. Mając na uwadze te okoliczności, opinie biegłych
w postępowaniu cywilnym są najczęściej sporządzane na piśmie. Należy
także wskazać, iż instytut naukowy i naukowo – badawczy jest zobowiązany
do złożenia opinii pisemnej, w każdym przypadku, bez względu na całokształt
tematyki i spodziewany rozmiar opinii. W przypadku złożenia przez biegłego
opinii w formie pisemnej, powinna być ona złożona w odpisach, dla doręczenia
ich stronom postępowania w celu zagwarantowania stronom czynnego udziału
w toku przeprowadzania postępowania dowodowego. Strony po doręczeniu im
odpisów opinii mogą składać zastrzeżenia co do treści opinii, przede wszystkim
kwestionując niekorzystne dla stron wnioski, zawarte w opinii. Do elementów
treści opinii biegłego należą: dokładne oznaczenie biegłego sporządzającego
opinię a zatem imię, nazwisko, adres zamieszkania, ewentualnie nazwa instytutu
naukowego lub naukowo – badawczego sporządzającego opinię, siedziba, a
także wskazanie, czy biegły jest wpisany na listę biegłych sądowych. Ponadto
opinia 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
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faktyczny, będący przedmiotem postępowania. Wskazuje źródła wiedzy
specjalistycznej, z których korzystał przy sporządzaniu opinii. Dodatkowo
podaje dokładny opis przeprowadzonych badań, uwzględniając metodę badania
i urządzenia lub aparaturę, którymi się posługiwał przy przeprowadzonych przez
niego badaniach.
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Zasadniczym elementem opinii biegłego są wnioski, które zawierają wyjaśnienie
okoliczności faktycznych sprawy określone w zleceniu sądu, ze wskazaniem
toku rozumowania biegłego przy dochodzeniu do przedmiotowych wniosków,
zgodnie z zasadami logiki, doświadczenia życiowego i wiedzy powszechnej.
Wnioski w opinii sądowej z zakresu budownictwa powinny być między innymi:
jasne i zrozumiałe,
usystematyzowane,
spójne,
zrozumiałe,
zgodne z zasadami logiki,
potwierdzone badaniami, diagnostyką budowlaną,
potwierdzone doświadczeniem,
potwierdzone dowodami.

W formie załączników do opinii biegły dołącza wykaz dokumentów, którymi
posługiwał się przy sporządzeniu opinii. Nieodzownym elementem opinii jest
podpis biegłego lub osób upoważnionych przez instytut naukowy lub naukowo
– badawczy do sporządzenia opinii. Wnioski ustalone przez biegłego wskutek
rozpatrzenia wszystkich dowodów winny zawierać również analizę dowodów
zgłoszonych przez strony w danej sprawie. Biegły w toku sporządzania opinii
nie jest upoważniony do oceny materiału dowodowego. Nie może więc odmówić
wiarygodności niektórym z dowodów. Ocena wiarygodności dowodów należy
do sądu.
Wnioski opinii muszą być jasne, zrozumiałem i spójne,

a zatem nie mogą powodować luk w przedmiocie rozstrzygnięcia opinii. Wnioski
biegłego oprócz zgodności z zasadami logiki i doświadczenia życiowego, powinny
być oparte na wiedzy specjalistycznej, którą posiada biegły, z uwagi na fakt, że
wymóg wiadomości specjalnych stanowi podstawą przesłankę sporządzenia
opinii w postępowaniu. [7].[8],[9].Wnioski powinny być ponadto usystematyzowane
pod względem kolejności podejmowanych działań przez biegłego, powodujących
dostrzeżenie poszczególnych wniosków, powinny być sformułowane w sposób
kategoryczny, a ponadto prowadzić do wyeliminowania kilku wariantów istnienia
danych okoliczności faktycznych, będących przedmiotem sprawy. Jednakże
w przypadku braku jednoznaczności wniosków, podanych wariantów ustaleń,
biegły powinien w opinii określić stopień prawdopodobieństwa tych wariantów i
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ocenę, który z wariantów w sposób najbardziej całkowity odpowiada koncepcji
adekwatnego, normalnego związku przyczynowego.
Wnioski biegłego powinny być sformułowane w jasny sposób. Pojęcia z zakresu
budownictwa, prawa budowlanego powinny być w opinii wyjaśnione z uwagi
na fakt sporządzenia tej opinii na potrzeby sądu, który nie posiada wiedzy
fachowej z budownictwa i 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.
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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 jakiekolwiek przyczyny lub
inne fakty osłabiające zaufanie do wiedzy lub bezstronności biegłego, wówczas
opinia biegłego nie stanowi dowodu i należy powołać innego biegłego. Gdyby
jego opinia była niejasna lub niepełna albo występowały w niej sprzeczności,
wówczas sąd może wezwać ponownie tych samych biegłych lub ustanowić
nowych.
Biegły sądowy z zakresu budownictwa to osoba posiadająca bogate
doświadczenie zawodowe i uznana za eksperta w zakresie budownictwa. Jest
powoływana w postępowaniu sądowym w celu przedstawiania fachowych opinii
o okolicznościach mających znaczenie dla wyniku sprawy sądowej, a których
wyjaśnienie wymaga specjalistycznej wiedzy. Opinia biegłego sądowego
sporządzona na potrzeby postępowania cywilnego zawisłego przed sądem,
stanowiąca zasadniczy środek dowodowy ze względu na wiadomości specjalne
w niej zawarte, może być wykonana jedynie przez ustanowionych przy sądzie
okręgowym biegłych sądowych. Procedury ustanowienia biegłego, są określone
w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie
biegłych sądowych (Dz. U. Nr 15, poz. 133).[9].
Zgodnie z art. 278 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego (kpc) forma opinii zależny
od sądu, który w postanowieniu będącym podstawą do wydania opinii, oznaczy
czy opinia ma być przedstawiona ustnie, czy na piśmie. Sąd przy wyborze
jednej z powyższych form opinii bierze pod uwagę całokształt tematyki, a więc
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złożony charakter sprawy będącej przedmiotem opinii, a także spodziewany
rozmiar. Mając na uwadze te okoliczności, opinie biegłych w postępowaniu
cywilnym są najczęściej sporządzane na piśmie. W tym miejscu należy także
wskazać, iż instytut naukowy i naukowo – badawczy jest zobowiązany do
złożenia opinii pisemnej, w każdym przypadku, bez względu na całokształt
tematyki i spodziewany rozmiar opinii. W przypadku złożenia przez biegłego
opinii w formie pisemnej, powinna być ona złożona w odpisach, dla doręczenia
ich stronom postępowania w celu zagwarantowania stronom czynnego udziału
w toku przeprowadzania postępowania dowodowego. Strony po doręczeniu im
odpisów opinii mogą składać zastrzeżenia co do treści opinii, przede wszystkim
kwestionując niekorzystne dla stron wnioski, zawarte w opinii.
Do elementów treści opinii biegłego należą: dokładne oznaczenie biegłego
sporządzającego opinię, a zatem imię, nazwisko, adres zamieszkania,
ewentualnie nazwa instytutu naukowego lub naukowo – badawczego
sporządzającego opinię, siedziba, a także wskazanie, czy biegły jest wpisany
na listę biegłych sądowych. Ponadto opinia winna zawierać: oznaczenie
specjalności biegłego w tym przypadku w zakresie budownictwa, miejsce i datę
sporządzenia opinii, dokładne oznaczenie sądu zlecającego wykonaną opinię
i postanowienia będącego podstawą wydania opinii, a także sygnaturę akt. W
dalszej kolejności biegły powinien uwzględnić w opinii: wyszczególnienie zadać
zleconych biegłemu w postanowieniu, wskazanie dowodów, będących częścią
materiału dowodowego, na podstawie których biegły jest zobowiązany wydać
opinię. Następnie biegły w sposób zwięzły przedstawia w opinii stan faktyczny,
będący przedmiotem postępowania. Wskazuje źródła wiedzy specjalistycznej,
z których korzystał przy sporządzaniu opinii. Dodatkowo podaje dokładny opis
przeprowadzonych badań, uwzględniając metodę badania i urządzenia lub
aparaturę, którymi się posługiwał przy przeprowadzonych przez niego badaniach.
Zasadniczym elementem opinii biegłego są wnioski, które zawierają wyjaśnienie
okoliczności faktycznych sprawy określone w zleceniu sądu, ze wskazaniem
toku rozumowania biegłego przy dochodzeniu do przedmiotowych wniosków,
zgodnie z zasadami logiki, doświadczenia życiowego i wiedzy powszechnej.
W formie załączników do opinii biegły dołącza wykaz dokumentów, którymi
posługiwał się przy sporządzeniu opinii. Nieodzownym elementem opinii jest
podpis biegłego lub osób upoważnionych przez instytut naukowy lub naukowo –
badawczy do sporządzenia opinii.[9].
Jak już wyżej wskazano zasadniczym elementem opinii biegłego są wnioski
ustalone wskutek rozpatrzenia wszystkich dowodów, zgłoszonych przez strony w
danej sprawie. Biegły w toku sporządzania opinii nie jest upoważniony do oceny
materiału dowodowego. Nie może więc odmówić wiarygodności niektórym z
dowodów. Ocena wiarygodności dowodów należy do sądu.
Wnioski opinii muszą być spójne, a zatem nie mogą powodować luk w przedmiocie
rozstrzygnięcia opinii. Wnioski biegłego oprócz zgodności z zasadami logiki i
doświadczenia życiowego, powinny być oparte na wiedzy specjalistycznej, którą
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posiada biegły, z uwagi na fakt, że wymóg wiadomości specjalnych stanowi
podstawą przesłankę sporządzenia opinii w postępowaniu.
Wnioski powinny być ponadto usystematyzowane pod względem kolejności
podejmowanych działań przez biegłego, powodujących dostrzeżenie
poszczególnych wniosków. Wnioski powinny być sformułowane w sposób
kategoryczny, a ponadto prowadzić do wyeliminowania kilku wariantów istnienia
danych okoliczności faktycznych, będących przedmiotem sprawy. Jednakże w
przypadku braku jednoznaczności wniosków, biegły powinien w opinii określić
stopień prawdopodobieństwa w/w wariantów i ocenę, który z wariantów w
sposób najbardziej całkowity odpowiada koncepcji adekwatnego, normalnego
związku przyczynowego. Wnioski biegłego powinny być sformułowane w jasny
sposób.[9].
Pojęcia z fachowych dziedzin powinny być w opinii wyjaśnione z uwagi na fakt
sporządzenia tej opinii na potrzeby sądu, który nie posiada wiedzy fachowej
z danej dziedziny, a także przekazania opinii stronom postępowania. Sąd, ale
przede wszystkim strony muszą prawidłowo zrozumieć wnioski zawarte w opinii,
wpływającej bezpośrednio na ich sytuację w toczącym się postępowaniu.
Wymóg wiadomości specjalnych zawartych w opinii biegłego dotyczących
poszczególnej dziedziny nauki, jest szczególnie istotny, determinuje fakt dla
którego opinia biegłego nie może być zastępowana innym środkiem dowodowym.
Ani świadek, ani strony nie posiadają wiadomości specjalistycznych w danej
dziedzinie nauki, pozwalających na rozstrzygnięcie zasadniczych kwestii
spornych w procesie, mających wpływ na rozstrzygnięcie sprawy, ostateczny
wynik, będący podstawą do wydania przez sąd wyroku.[9].

11.Regulacje prawne dotyczące biegłych sądowych z zakresu
budownictwa, określające ich status i czynności, przepisy prawa
procesowego.
Biegły sądowy z zakresu budownictwa jest organem pomocniczym wymiaru
sprawiedliwości w przypadkach wymagających wiadomości specjalnych, stanowi
instytucję sądowego prawa procesowego. Charakter prawny instytucji biegłego
jest ściśle określony i nie budzi wątpliwości, gdyż pod względem strukturalnym
korzystanie z wiadomości biegłego odbywa się na tych samych zasadach,
które normują dopuszczalność korzystania z zewnętrznych wiadomości dla
celów procesowych. Zasady określające korzystanie z opinii biegłych znajdują
się w dziale o dowodach zgodnie z art. 278–291 kpc. i art. 193–206 kpk.,
po przepisach o dowodzie z zeznań świadków, stosowane posiłkowo przy
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przesłuchaniu biegłych zgodnie z art. 280 kpc.,art. 197 § 3 kpk. Funkcja
biegłego jest funkcją czynną prawa
gdzie biegły może być przesłuchiwany,
ale jako organ pomocniczy sądu może brać udział, jak sędzia, w rozprawie
przez analizę i przegląd akt sprawy, organizować wizje, przeglądy, oględziny i
związane z tym spotkania stron, zadawać pytań świadkom i stronom, a także
uczestniczenie w oględzinach zgodnie z art. 284 i 292 kpc., art. 198 § 1 i 2 kpk.
Biegły ustala,bada,wnioskuje i przekazuje wiadomości specjalne na podstawie
postanowienia sądu, celem ustalenia prawdy obiektywnej.
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Biegły sądowy z zakresu budownictwa to
osoba posiadająca bogate
doświadczenie zawodowe w tej dziedzinie nauk technicznych i uznana za
eksperta w zakresie swojej działalności, powoływana w postępowaniu sądowym
w celu przedstawiania specjalistycznych opinii o okolicznościach mających
znaczenie dla wyniku sprawy sądowej, a których wyjaśnienie wymaga tej
specjalistycznej wiedzy. Opinie biegłych sądowych wykonywane dla sądów są
niezbędnym elementem racjonalnego
i efektywnego postępowania sądów oraz poprawności rozstrzygania 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 sądowego 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 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. 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 naukowego. Co
więcej, wśród nieprawników panuje niemal powszechne przekonanie, że w wielu
przypadkach podstawowe znaczenie dla wydanego w sprawie orzeczenia ma
nie wola i wiedza sędziego, ale treść opinii biegłego.[9].
Podstawowe regulacje prawne
dotyczące biegłych sądowych określają
status biegłego w postępowaniach sądowych, regulują czynności biegłych w
oparciu o prawo procesowe i przepisy szczegółowe . Podstawowe regulacje
prawne są zamieszczone w ustawach, rozporządzeniach wykonawczych ściśle
określających przedmiot, zakres i procedury działania biegłego sądowego w
tym z zakresu budownictwa.
Podstawowe ustawy i rozporządzenia w tym zakresie to:
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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. Regulamin
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 postępowaniu
sądowym – Dz. U. Nr 46, poz. 254 z późn. zm.
10. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
-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 cywilnych
-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 podające podstawowe procedury w zakresie
działania biegłych sądowych zamieszczone 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.
Regulamin urzędowania sądów powszechnych - Dz. U. Nr 38, poz. 249. Na
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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 ustanawia biegłych sądowych i prowadzi ich listę.
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„§ 2. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, tryb ustanawiania
biegłych sądowych, pełnienia przez nich czynności oraz zwalniania ich z funkcji.”
W tym samym trybie kwestie dotyczące biegłych sądowych reguluje rozporządzenie
Ministra Sprawiedliwości 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 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 dotyczące specjalizacji.
Problematykę ustanawiania biegłych sądowych reguluje rozporządzenie z 24
stycznia 2005r. oraz rozporządzenie z 30 lipca 2004 r. To ostatnie uregulowanie
dotyczy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Kandydat na
biegłego sądowego musi spełniać określone wymogi formalne określone w § 3
rozporządzenia z 24 stycznia 2005 r. gdzie podano, że ustanowienie biegłym
sądowym osoby zatrudnionej wymaga zasięgnięcia opinii zakładu pracy
zatrudniającego tę osobę. Natomiast ustanowienie biegłym sądowym osoby
wykonującej wolny zawód wymaga zasięgnięcia opinii organizacji zawodowej,
do której osoba ta należy. Zgodnie z § 12 ust. 1 tego rozporządzenia biegłym
sądowym może być ustanowiona osoba, która: korzysta z pełni praw cywilnych
i obywatelskich;ukończyła 25 lat życia;posiada teoretyczne i praktyczne
wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także
innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona;daje rękojmię należytego
wykonywania obowiązków biegłego;wyrazi zgodę na ustanowienie jej
biegłym. Przepis ten stanowi, że posiadanie wiadomości specjalnych powinno
być wykazane dokumentami lub innymi dowodami. Ocena, czy posiadanie
wiadomości specjalnych zostało dostatecznie wykazane, należy do prezesa
sądu okręgowego, przy którym dany kandydat na biegłego ma być ustanowiony.
Należy podkreślić, iż kandydata na biegłego sądowego powinien także cechować
nieskazitelny charakter, zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia.
Biegły sądowy jest procesowym organem pomocniczym sądu w wypadkach
wymagających wiadomości specjalnych a sporządzona przez niego opinia
stanowi dowód w postępowaniu przed sądami oraz organami prowadzącymi
postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych (§ 15 rozporządzenia
z 24 stycznia 2005 r.). Z tych względów, zgodnie z wyrokiem Naczelnego
Sądu Administracyjnego z 26 maja 1999 r. II S. A. 806/99, Lex nr 46721- od
biegłego sądowego wymagane jest posiadanie nie tylko niekwestionowanej
wiedzy i najwyższych kwalifikacji zawodowych, ale także zaufania publicznego,
sumienności i bezstronności (art. 196 § 3 i art. 197 § 1 k.p.k. oraz art. 282 §
1 k.p.c.), a ponadto zaufania sądu do osoby biegłego (art. 198 § 1 k.p.k. i art.
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284 k.p.c.).Kwalifikacje biegłego są sprawdzane przede wszystkim w trakcie
postępowania o ustanowienie go biegłym i wpis na listę biegłych.
Na biegłych sądowych powoływane są osoby, które wpisane są na prowadzone
przez sądy listy biegłych zgodnie z §12 ust. 1 rozporządzenia z 24 stycznia 2005
r. biegłym sądowym może być ustanowiona osoba, która korzysta z pełni praw
cywilnych i obywatelskich, ukończyła 25 lat, posiada teoretyczne i praktyczne
wiadomości specjalne z danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także
innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona, daje rękojmię należytego
wykonywania obowiązków biegłego, wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.
Posiadanie wiadomości specjalnych powinno być wykazane dokumentami lub
innymi dowodami, zgodnie z § 12 ust. 2 rozporządzenia z 24 stycznia 2005
r. Ocena, czy posiadanie wiadomości specjalnych zostało dostatecznie
wykazane, należy jednakże do prezesa tego sądu okręgowego, przy którym
dany kandydat na biegłego ma być ustanowiony. Decyzja prezesa w zakresie
ustanowienia biegłym sądowym ma wyłącznie charakter uznaniowy. Oznacza
to, że nie istnieje prawny obowiązek prezesa sądu okręgowego ustanowienia
biegłym każdej osoby, która się zgłosiła i posiada określone kwalifikacje.
Prezes sądu okręgowego ma bowiem obowiązek wybierania biegłych
sądowych spośród najlepszych kandydatów w danej dziedzinie. Kandydata
na biegłego sądowego powinien także cechować nieskazitelny charakter,
zgodnie z § 12 ust 1 pkt 4 cyt. rozporządzenia w sprawie biegłych sądowych.
W celu zbadania przesłanki określonej w cyt. przepisie rękojmi należytego
wykonywania obowiązków biegłego, prezes sądu okręgowego powinien wezwać
zainteresowanego do przedłożenia lub sam zasięgnąć aktualnej informacji
z Krajowego Rejestru Karnego. Wszystkie inne osoby posiadające wiedzę
fachową – powołanie „ad hoc“:
Niezależnie od wyżej opisanych biegłych, sądy zgodnie z art. 279 K.p.c. w
połączeniu z art. 283 § 2 K.p.c. i art. 195 K.p.k. dopuszczają możliwość wydania
opinii przez osoby nie wpisane na listę biegłych sądowych. Biegli ci powoływani
są do konkretnej sprawy przez sąd lub inny organ zlecający wydanie opinii i
określani są mianem biegli ad hoc lub ad causa. Powołanie biegłego w taki
sposób nie powoduje, że staje się on biegłym sądowym wpisanym na listę.
Opinie biegłych ad hoc lub ad causa mają taką samą moc dowodową jak
opinie biegłych sądowych z listy. Rozstrzygnięcie o dopuszczeniu dowodu z
biegłego jest decyzją suwerennego organu procesowego. Nie ma w przepisach
wskazówki, aby dowód z opinii biegłych ad hoc lub ad causa dopuszczać
dopiero wówczas, gdy nie można dopuścić dowodu z opinii biegłego z listy.
Postanowienie w przedmiocie dopuszczenia dowodu z biegłego nie podlega
zaskarżeniu. Może być skarżone dopiero w apelacji od orzeczenia kończącego
postępowanie. Prezes sądu okręgowego nie sprawuje nadzoru nad biegłymi ad
hoc.
Decyzja prezesa sądu okręgowego w zakresie ustanowienia biegłym sądowym
ma wyłącznie charakter uznaniowy. Kandydatowi na biegłego nie przysługuje
roszczenie o ustanowienie biegłym. Odnosi się to także do biegłych, którzy pełnią
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lub pełnili tę funkcję i upływa im kadencja. Niejednokrotnie prezes „przypomina”
takiemu kandydatowi, że kończy się jego kadencja jako biegłego. Jednakże jest
to tylko sygnał, że w razie złożenia wniosku przez kandydata i niestwierdzeniu
w postępowaniu w sprawie ustanowienia biegłym (postępowanie to winno
być za każdym razem przeprowadzone według reguł Kodeksu postępowania
administracyjnego) wniosek taki zostanie pozytywnie załatwiony. Jednakże w
razie potrzeby ustanowienia biegłego, prezes może w szczególności zwrócić się
do właściwych stowarzyszeń lub organizacji zawodowych, przedsiębiorstw
państwowych, instytucji, szkół wyższych oraz urzędów państwowych o
wskazanie osób posiadających teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne
w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innych umiejętności (§
14 rozporządzenia z 24 stycznia 2005r.). Zasadą jest jednakże, że kandydat na
biegłego sam zgłasza swoją kandydaturę. W celu zbadania przesłanki rękojmi
określonej w cytowanym przepisie, prezes sądu okręgowego powinien wezwać
zainteresowanego do przedłożenia informacji z Krajowego Rejestru Karnego lub
sam zasięgnąć aktualnych informacji tego rodzaju o kandydacie. Ponadto osoba
starająca się o ustanowienie biegłym powinna również udowodnić, iż nie była
karana dyscyplinarnie w ramach swojej działalności zawodowej. Co więcej, nie
może się przeciwko niej nawet toczyć postępowanie karne lub dyscyplinarne.
Niekaralność sądową, jak również niekaralność w ramach działalności
zawodowej, należy traktować jako element rękojmi należytego wykonywania
obowiązków biegłego sądowego, która stanowi warunek konieczny pełnienia
tej funkcji. Należy podkreślić, że niespełnienie przez kandydata któregokolwiek
z warunków specjalizacji zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia z 24 stycznia
2005r.,w szczególności przesłanek wymienionych w § 12 ust. 1 i w § 3
rozporządzenia, uniemożliwia ustanowienie danej osoby biegłym sądowym.
Listy biegłych sądowych są dostępne dla zainteresowanych w sekretariatach
sądów. Ponadto prezes sądu okręgowego na podstawie art. 64 § 2 kodeksu
postępowania administracyjnego k.p.a., ma prawo wzywać kandydata do
uzupełnienia dokumentów, za pomocą których mógłby wykazać spełnienie
wszystkich przesłanek określonych w przepisach rozporządzenia z 24 stycznia
2005 r.W szczególności do akt osobowych powinny być dołączone następujące
dokumenty oświadczenie w przedmiocie korzystania z pełni praw cywilnych
i obywatelskich, aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego, opinia
organizacji zawodowej, pracodawcy lub samorządu zawodowego, w tym
informacje o ewentualnym pociągnięciu do odpowiedzialności zawodowej,
opinie zawierające zarówno ocenę wykonywanych obowiązków zawodowych,
jak również obowiązków pełnionych w ramach funkcji np. biegłego sądowego,
syndyka, itp. Ponadto osoba starająca się o ustanowienie biegłym powinna
również udowodnić, iż nie była karana dyscyplinarnie, co więcej nie może się
przeciwko niej toczyć postępowanie karne lub dyscyplinarne. Niekaralność
sądową, jak również zawodowo- dyscyplinarną, należy bowiem traktować jako
element rękojmi należytego wykonywania obowiązków biegłego sądowego,
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która stanowi warunek konieczny pełnienia tej funkcji. Należy podkreślić, iż
nie spełnienie przez kandydata któregokolwiek z warunków wymienionych w §
12 ust 1 oraz § 3 cyt. rozporządzenia, uniemożliwia ustanowienie go biegłym
sądowym. Postępowanie w sprawie ustanowienia biegłym jest postępowaniem
administracyjnym.
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 ustanowienie;
2. życiorys;
3. kwestionariusz osobowy;
4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
5. inne dokumenty potwierdzające posiadanie szczególnych kwalifikacji
zawodowych oraz praktycznych i teoretycznych wiadomości specjalnych
z dziedziny, w której ubiega się o ustanowienie biegłym oraz prawo
wykonywania 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 podstawie
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.
Biegłym sądowym w sprawie może być wyznaczona przez sąd, osoba
figurująca na liście biegłych prowadzonej przez prezesów sądów okręgowych
zwanym biegłym sądowym z listy prezesa sądu okręgowego, inna osoba,
ale o której wiadomo, że posiada odpowiednią wiedzę w danej dziedzinie nauki
zwanym biegły ad hoc, instytucja naukowa lub specjalistyczna zwana biegłym
instytucjonalnym.
Po ustanowieniu biegły zostaje wpisany na listę biegłych sądowych przez prezesa
sadu okręgowego. Prezes tego sądu prowadzi listy według poszczególnych
gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innych specjalności i
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 biegłego.
Listy te udostępnia się stronom, uczestnikom postępowania oraz organom
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prowadzącym postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych i sądom
wojskowym (§ 8 ust. 3 rozporządzenia z 24 stycznia 2005 r.). Nadto w styczniu
każdego roku prezes podaje do wiadomości sądom rejonowym w okręgu sądu
okręgowego oraz Ministerstwu Sprawiedliwości listy biegłych sądowych (§ 9 tego
rozporządzenia). Jednakże Minister Sprawiedliwości nie posiada uprawnienia
do utworzenia jednej krajowej listy biegłych. Zakaz taki wynika m.in. z ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101,
poz. 926 późn. zm.).
Wpis na jedną listę biegłych uprawnia do wydawania opinii przed sądami i
organami ścigania na terenie całego kraju bez potrzeby ustanawiania biegłym
przy innym sądzie okręgowym przez okres całej kadencji. Jednakże zdarza
się, ze biegli składają wnioski o ustanowienie przy kilku sądach. Przepisy
nie zabraniają wprost takiej praktyki. Ministerstwo próbowało wprowadzić
uregulowania, które zabraniałyby ustanawiać jedną osobę jako biegłego przy
różnych sądach okręgowych, uważając, że może to prowadzić do nierzetelności
w działaniu biegłych, a prezesom sądów utrudnia nadzór nad biegłymi, ale Sąd
Administracyjny przedstawił odmienny pogląd.
W celu uzyskania pełnej informacji o biegłych wpisanych na listę wyżej
wymienione organy zwracają się do Ministerstwa Sprawiedliwości i uzyskują w
tym zakresie pełną informację.
Zgodnie z § 15 rozporządzenia z 24 stycznia 2005 r. ustanowienie biegłym
sądowym uprawnia, po złożeniu przyrzeczenia, do wydawania opinii na zlecenie
sądu lub organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze w sprawach
karnych, w zakresie tej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła a także innych
umiejętności, dla której ustanowienie nastąpiło. Biegły wydając opinię używa
tytułu biegłego sądowego z oznaczeniem specjalności oraz sądu okręgowego,
przy którym został ustanowiony. Biegły nie posiada jednak specjalnego dowodu
potwierdzającego jego tożsamość jako biegłego.
Biegli sądowi w zakresie budownictwa i w innych dziedzinach ustanawiani są
przy danym sądzie okręgowym przez prezesa tego sądu na okres 5 lat (§ 1
rozporządzenia z 24 stycznia 2005 r.). Zgodnie z § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia
z 24 stycznia 2005 r., biegłych sądowych ustanawia przy sądzie okręgowym
prezes tego sądu na okres pięciu lat. Okres ustanowienia upływa z końcem roku
kalendarzowego W styczniu każdego roku prezes podaje do wiadomości sądom
rejonowym w okręgu sądu okręgowego oraz Ministerstwu Sprawiedliwości listy
biegłych sądowych, także zawiadamia niezwłocznie o każdej zmianie listy
oraz o wszczęciu wobec tych osób postępowania karnego albo postępowania o
ubezwłasnowolnienie.
Liczba kadencji, na które biegły zostanie ustanowiony, oraz wiek, do którego
można pełnić funkcję biegłego sądowego nie są ograniczone przez obowiązujące
przepisy.
W wypadkach wymagających wiadomości specjalnych sąd (zgodnie z art.
278 kodeksu postępowania cywilnego) po wysłuchaniu wniosków stron co do
liczby biegłych i ich wyboru, może wezwać jednego lub kilku biegłych w celu
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zasięgnięcia ich opinii.Art. 193 § 1 kodeksu postępowania karnego stanowi, że
jeżeli stwierdzenie okoliczności mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia
sprawy wymaga posiadania wiadomości specjalnych, należy zasięgnąć opinii
biegłego albo biegłych. W związku z powyższym, biegłego można powołać na
każdym etapie postępowania, aż do zamknięcie rozprawy i wydania wyroku,
także przed sądem rozpoznającym apelację (art. 452 k.p.k. i art. 391 k.p.c. w
zw. z art. 386 § 4 k.p.c.)
Zgodnie z treścią rozporządzenie z 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych
sądowych w chwili obecnej biegłych sądowych nie obowiązuje żaden kodeks
etyczny biegłego, ponieważ jest to pełniona funkcja, a nie zawód wykonywany w
ramach posiadanych uprawnień. Brak takiego kodeksu w przypadku biegłych z
zakresu budownictwa w sposób oczywisty uzupełnia kodeks etyki inżynierskiej
oraz zasady opisane w rozdziale 22.
Cała procedura dotycząca powołania biegłych sądowych oraz zasady
współpracy między biegłymi a organami sądu są uregulowane w wyżej
wymienionym rozporządzeniu. Kwestie dotyczące roli biegłych sądowych w
postępowaniu cywilnym oraz karnym są regulowane odpowiednio w k.p.c. i
k.p.k.Zgodnie z § 1 pkt 1 i pkt 2 cytowanego rozporządzenia biegłych ustanawia
przy sądzie okręgowym prezes tego sądu, na okres pięciu lat, okres ten upływa
z końcem roku kalendarzowego. Zgodnie z art. 57. § 1 ustawy o ustroju
sądów powszechnych wynika, iż prezes sądu okręgowego ustanawia biegłych
sądowych i prowadzi ich listę. Zgodnie z § 2. Minister Sprawiedliwości określa
w drodze rozporządzenia tryb ustanawiania biegłych sądowych, pełnienia przez
nich czynności oraz zwalniania ich z funkcji. W tym samym trybie Minister
Sprawiedliwości może również określić szczegółowe zasady powoływania i
działania zespołów biegłych sądowych. Z § 2 rozporządzenia z 24 stycznia 2005
r. wynika, iż biegłych ustanawia się dla poszczególnych gałęzi nauki, techniki,
sztuki, rzemiosła, a także innych umiejętności. Natomiast § 5 stanowi, iż biegły
nie może odmówić wykonania należących do jego obowiązków czynności w
okręgu sądu okręgowego, przy którym został ustanowiony, zleconych przez
sąd lub organ prowadzący postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych,
z wyjątkiem wypadków określonych w przepisach regulujących postępowanie
przed tymi organami.
Sąd jest odpowiedzialny za przewlekłość postępowania, na które składać
może się też zbyt długie sporządzanie opinii przez biegłego, zgodnie z art.
2 ustawy z 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do
rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki
( Dz. U. Nr179, poz. 1843), który stanowi, że:„Art. 2. 1. Strona może wnieść
skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiło
naruszenie jej prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, jeżeli
postępowanie w tej sprawie trwa dłużej, niż to konieczne dla wyjaśnienia tych
okoliczności faktycznych i prawnych, które są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy,
albo dłużej niż to konieczne do załatwienia sprawy egzekucyjnej lub innej
dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego (przewlekłość postępowania).Dla
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stwierdzenia, czy w sprawie doszło do przewlekłości postępowania, należy w
szczególności ocenić terminowość i prawidłowość czynności podjętych przez sąd
w celu wydania w sprawie rozstrzygnięcia co do istoty lub czynności podjętych
przez sąd lub komornika sądowego w celu przeprowadzenia i zakończenia
sprawy egzekucyjnej albo innej sprawy dotyczącej wykonania orzeczenia
sądowego, uwzględniając charakter sprawy, stopień faktycznej i prawnej jej
zawiłości, znaczenie dla strony, która wniosła skargę, rozstrzygniętych w niej
zagadnień oraz zachowanie się stron, a w szczególności strony, która zarzuciła
przewlekłość postępowania.”
Biegłym w zakresie budownictwa może być ustanowiona osoba, która korzysta
z pełni praw cywilnych i obywatelskich, ukończyła 25 lat życia, posiada
teoretyczne i praktyczne wiadomości 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 ustanowieniu biegłym sądowym lub
o odmowie ustanowienia biegłym podejmuje Prezes Sądu Okręgowego.
Prezes zwalnia biegłego sądowego z funkcji na jego prośbę; ale również gdy
biegły, utracił warunki do pełnienia tej funkcji, albo gdy zostanie stwierdzone,
że w chwili ustanowienia warunkom tym nie odpowiadał i nadal nie odpowiada.
Jeżeli organ procesowy po wydaniu przez biegłego opinii uzna, iż biegły nie
posiada odpowiedniej wiedzy z danej dziedziny i dlatego nie powinien dalej
pełnić swojej funkcji, może wystąpić do prezesa sądu okręgowego o zwolnienie
biegłego z funkcji. Strona postępowania może także występować do prezesa
o zwolnienie biegłego z funkcji z tego powodu, że biegły jest niekompetentny.
Należy jednak mieć na uwadze, że strona jest zawsze zainteresowana
korzystnym dla siebie rozstrzygnięciem i może istnieć konflikt między jej
interesem, a opinią biegłego.
Prezes może także zwolnić biegłego z funkcji z ważnych powodów, w
szczególności jeżeli ten nie wykonuje należycie swoich czynności. Ocenę pracy
biegłego sądowego może zainicjować w zasadzie każdy. Strona procesowa w
toku postępowania sądowego lub poza nim, może zgłosić uwagi
odnośnie wykonywanych przez biegłego czynności. Skarga na czynności biegłego
złożona do Prezesa Sądu Okręgowego może być powodem przeprowadzenia
wnikliwej analizy pracy biegłego przez Prezesa Sądu i w następstwie skutkować
skreśleniem go z listy biegłych . Inicjatorem oceny pracy biegłego może być
również organ procesowy, który w toku prowadzonego postępowania napotka
na uchybienia w czynnościach biegłego i następnie złoży skargę do Prezesa
Sądu Okręgowego. Należy podkreślić, iż zgodnie z zasadą wysłuchania stron
(art. 10 kodeksu postępowania administracyjnego) przed wydaniem decyzji
strona powinna mieć możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów
oraz zgłoszonych żądań. Zasada ta obowiązuje także przy zwolnieniu biegłego
sądowego z funkcji – zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia z 24 stycznia 2005
r. przed zwolnieniem biegłego z funkcji, prezes obowiązany jest wysłuchać
biegłego, chyba że jest to niemożliwe. Nie dotyczy to sytuacji, gdy zwolnienie
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następuje na prośbę samego biegłego. W przypadku, gdy wysłuchanie biegłego
jest niemożliwe, prezes sądu obowiązany jest podać przyczynę, dla której
zaniechano wysłuchania biegłego. Na decyzję prezesa sądu okręgowego o
skreśleniu biegłego z listy biegłych danego sądu, przysługuje odwołanie na
podstawie art. 138 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego do organu
wyższego stopnia. Natomiast na decyzję ostateczną stronie przysługuje
skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, którą można
wnieść w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem Ministra
Sprawiedliwości (art. 3 § 2 pkt. 1, art. 13 § 2, art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z 30
sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U.
Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).Od orzeczenia Wyższego Sądu Administracyjnego
przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego na mocy
art. 177 § 1 tej ustawy w terminie 30 dni od dnia otrzymania odpisu wyroku wraz z
uzasadnieniem. Prezes sądu okręgowego jest jedynym organem uprawnionym
do ustanawiania jak i zwalniania z funkcji biegłych sądowych, zgodnie z § 6
rozporządzenia z 24 stycznia 2005 r.
Prezes sądu okręgowego zwalnia biegłego z funkcji na jego prośbę lub jeżeli
biegły utracił warunki do pełnienia tej funkcji albo gdy zostanie stwierdzone, że
w chwili ustanowienia warunkom tym nie odpowiadał i nadal im nie odpowiada
oraz z ważnych powodów, w szczególności jeżeli nienależycie wykonuje on
swoje czynności. Zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia z 24 stycznia 2005r., w
wypadkach, gdy biegły utracił warunki do pełnienia tej funkcji albo gdy zostanie
stwierdzone, że w chwili ustanowienia warunkom nie odpowiadał i nadal im nie
odpowiada oraz jeżeli nienależycie wykonuje on swoje czynności, prezes jest
obowiązany wysłuchać biegłego, chyba że jest to niemożliwe. Niedopełnienie
tego obowiązku jest istotnym naruszeniem procesowym i może spowodować
uchylenie przez Wyższy Sąd Administracyjny skarżonej decyzji. Postępowanie
w przedmiocie pozbawienia biegłego jego funkcji jest także postępowaniem
administracyjnym. Organem odwoławczym jest Minister Sprawiedliwości. Od
jego decyzji przysługuje skarga do Wyższego Sądu Administracyjnego. Od
orzeczenia Wyższego Sądu Administracyjnego przysługuje skarga kasacyjna
do Najwyższego Sądu Administracyjnego. Należy podkreślić, że nie ma reguł
co do powoływania przez sąd orzekający danego biegłego do wydania opinii.
Decyzja powołania biegłego na potrzeby konkretnego postępowania jest decyzją
procesową organu orzekającego. Zasadą jest jednak, że organy procesowe
najpierw starają się powoływać biegłych wpisanych na listę w sądzie okręgowym
we właściwości którego leży tenże sąd.
Prezes skreśla z listy biegłego oraz usuwa jego kartę z wykazu:
•
•
•
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z chwilą zwolnienia z funkcji;
w razie śmierci;
z upływem okresu ustanowienia biegłego, chyba że nastąpiło ponowne
ustanowienie.
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Listy biegłych sądowych są dostępne i udostępniane, organom procesowym,
stronom
postępowania
i
pełnomocnikom
procesowym,
wszystkim
zainteresowanym w sekretariatach wydziałów procesowych sądów okręgowych i
rejonowych oraz ogólnie dostępne na stronach internetowych sądów okręgowych.
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
uprawnionymi do wydawania zleceń biegłym sądowym są wyłącznie sądy lub
organy prowadzące postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych ( § 8
ust. 3 rozporządzenia w sprawie biegłych sądowych).
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
specjalnych.” Określenie „tylko” nie jest adekwatne do rzeczywistej roli biegłego
w postępowaniach prawnych, gdyż zakres badań określony przez sąd, gdy
sądowi nie starcza wiedzy do rozstrzygnięcia sporu powoduje, że dowód z
opinii biegłego ma niejednokrotnie rolę dominującą i stanowi koronny dowód
w sprawie .Zakres działania biegłego ustalony przez sąd postanowieniem
określa obszar braku informacji sądu na temat podstawowy, a wymusza na
biegłych rozstrzygnięcia elementów podstawowych postepowania, jest zatem
niezwykle istotny i powoduje, że jego ustalenia są znaczące. W przypadku
biegłych z zakresu budownictwa sąd zasięga opinii w sprawach wymagających
specjalistycznej wiedzy i wiadomości ze skomplikowanych 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
specjalne z tej dziedziny , a wiedza ta musi być nie kwestionowana. Biegły
zatem powinien posiadać najwyższe kwalifikacje zawodowe, wykształcenie
wyższe, umiejętności zawodowe do sporządzania ekspertyz, opinii z zakresu
budownictwa, odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania, realizacji
i nadzorowania wszelkich budynków, obiektów budowlanych i inżynieryjnych
w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, konstrukcyjno
-inżynieryjnej, instalacyjno-inżynieryjnej bez ograniczeń lub inne uprawnienia,
zdaniem autora potwierdzeniem najwyższych kwalifikacji zawodowych jest
tytuł rzeczoznawcy budowlanego nadany zgodnie z wymaganiami prawa
budowlanego, co winno być podstawą do powołania na biegłego sądowego,
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
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także być osobą zaufania publicznego, 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
zapisami i elementami prawa budowlanego lub innych aktów wykonawczych.
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 przyczyny lub inne dowody
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 biegłego sądowego z zakresu budownictwa nie powinna
dotyczyć wykładni przepisów prawa, te bowiem zastrzeżone są dla sądu.
Dopuszczalne niekiedy jest powoływanie biegłych z zakresu prawa, jeżeli
istnieje potrzeba dokonania ustaleń w zakresie prawa zagranicznego lub wąskiej,
wyspecjalizowanej dziedziny prawa polskiego.
Zasady wykonywania opinii 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
procesowego.,[7],[8],[9].
Obowiązek obiektywnego i bezstronnego sporządzenia opinii nakłada na
biegłego rota przyrzeczenia, czy to składanego przez biegłego z listy przed
objęciem funkcji (§ 5 rozporządzenia z 24.01.2005 r.), czy też przez biegłego ad
hoc przed wydaniem opinii (art. 282 §1 k.p.c. i art. 197 § 1 k.p.k.).W przypadku,
gdy organ procesowy stwierdzi nie obiektywizm biegłego w sporządzaniu opinii,
prezes sądu okręgowego może zwolnić biegłego z funkcji.
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Kontrolę nad biegłymi sprawuje prezes tego sądu okręgowego, przy którym
dany biegły został ustanowiony. Uprawnienia kontrolne reguluje m.in. § 6
rozporządzenia z 24 stycznia 2005 r., stanowiący w ust. 1 pkt 2, że prezes zwalnia
z funkcji biegłego między innymi jeżeli biegły utracił warunki określone w § 12
ust. 1 cyt. rozporządzenia do pełnienia tej funkcji. Jeżeli zostanie ujawnione,
że biegły przy wydawaniu opinii złamał zasadę bezstronności, jego ekspertyza
nie może stanowić dowodu w sprawie. Ponadto w takiej sytuacji istnieje
podstawa do przyjęcia, że biegły sądowy utracił rękojmię należytego pełnienia
powierzonej mu funkcji - § 12 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia z 24 stycznia 2005
r.Kontrola sprawowana przez prezesów sądów okręgowych ma jedynie charakter
administracyjny. Skargi na biegłych sądowych przesyłane do Ministerstwa
Sprawiedliwości kierowane są według właściwości w celu rozpatrzenia do danego
prezesa sądu okręgowego. Opinia biegłego jest dowodem w sprawie i podlega
- na etapie postępowania sądowego - swobodnej ocenie niezawisłego sądu
rozpatrującego daną sprawę (art. 233 § 1 k.p.c.).Dlatego organy administracji
nie mogą ingerować w treść rozstrzygnięć sądowych, jak również nie są
uprawione do oceny opinii wydawanych przez biegłych w toku postępowania
sądowego. Stąd skargi administracyjne dotyczące biegłych sądowych, których
prawo rozpatrzenia posiadają właściwi prezesi sądów okręgowych (art. 233
kpa, art. 229 pkt 7 kpa), nie mogą zawierać zarzutów skierowanych przeciwko
orzeczeniom sądowym, w tym nie mogą odnosić się do sądowej oceny opinii
biegłego. Zarzuty tego rodzaju mogą być bowiem podniesione i rozpatrzone
wyłącznie w toku postępowania instancyjnego (art. 286 k.p.c., art. 201 k.p.k.,
367 k.p.c., art. 344 k.p.k.).
Osoba, która pełni funkcję biegłego sądowego w zakresie budownictwa, zdaniem
autora musi być najwyższej klasy specjalistom, fachowcem w tej dziedzinie,
jak również prowadzić działalność w danym zakresie. W takiej sytuacji osoba
ta podlega kodeksom etyki obowiązującym w danej dziedzinie. Wydając opinię
w sprawie musi więc także kierować się obowiązującym ją kodeksem etyki
zawodowej. W chwili obecnej nie prowadzi się rejestru dotyczącego liczby
opinii, terminowości, prawidłowości ich sporządzenia przez biegłego. Nie ma
też limitów, ile opinii maksymalnie lub minimalnie w ciągu roku, czy kadencji,
powinien wydać biegły. Powołanie biegłego do sporządzenia opinii w danej
sprawie, czy to biegły z listy bądź ad hoc, jest suwerenną decyzją sądu.
Należy zauważyć, że przepisy rozporządzenia z 24 stycznia 2005 r. nie
przewidują możliwości zawieszenia biegłego w czynnościach przez prezesa. W
postępowaniu dyscyplinarnym biegłego można ukarać sankcjami przewidzianymi
przez przepisy dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej członków danej
grupy zawodowej. W postępowaniu przed organem może to być grzywna (kara
pieniężna), przymusowe doprowadzenie a wyjątkowo i zatrzymanie bądź kara
pozbawienia wolności (z u.s.p.).
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Zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia z 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych
sądowych Prezes Sądu może zwolnić z funkcji biegłego z ważnych powodów,
w szczególności jeżeli nienależycie wykonuje swoje czynności. Zgodnie z art. 2
i art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U z 2001 r. Nr 101. poz. 926 z późn. zm.), przetwarzanie danych osobowych
osób fizycznych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do
zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu
prawa.
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Zgodnie z § 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 24 stycznia 2005
r. w sprawie biegłych sądowych biegły sądowy może tylko wtedy wykonywać
czynności, gdy wykonanie tych czynności zostało mu zlecone przez sąd lub inny
organ prowadzący postępowanie przygotowawcze w sprawie karnej. W związku
z tym brak jest podstaw prawnych, aby dane adresowe biegłych sądowych były
udostępniane innym podmiotom, niż wymienione w § 5 cytowanej ustawy, co
prowadzi do ochrony biegłych sądowych przed naciskami osób zainteresowanych.
W obowiązującym systemie prawa polskiego nie ma przepisów, które chroniłyby
biegłych sądowych przed karalnymi działaniami osób trzecich, jednakże osoba
będąca biegłym sądowym musi dawać rękojmię prawidłowego wykonywania
zawodu, a co za tym idzie, nie może uzyskiwać dodatkowych, nieprzewidzianych
prawem korzyści finansowych. Wszak biegły powinien być osobą o najwyższych
cechach moralnych, osobą najwyższego zaufania.
Zgodnie z § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia z 24 stycznia 2005 r. ustanowienie
biegłym sądowym osoby zatrudnionej wymaga zasięgnięcia opinii zakładu
pracy zatrudniającego tę osobę, natomiast w przypadku osoby wykonującej
wolny zawód ustanowienie biegłym wymaga zasięgnięcia opinii organizacji
zawodowej (stowarzyszenia), do której osoba ta należy. Zasadą jest, że jeżeli
kandydat na biegłego z racji wykonywanych czynności należy do samorządu
zawodowego, organ zwraca się o opinię do organów takiego samorządu o
opinię o kandydacie. Zgodnie zaś z § 7 cyt. Rozporządzenia, o ustanowieniu
biegłym osoby zatrudnionej lub wykonującej wolny zawód oraz zwolnieniu z tej
funkcji, prezes zawiadamia odpowiednio zakład pracy lub organizację zawodową
(stowarzyszenie), do której osoba ta należy. Przynależność do stowarzyszenia
biegłych nie jest obowiązkowa. Za to przymusowa jest przynależność do
samorządu zawodowego. Przynależność do stowarzyszenia biegłych nie
jest unormowana. Zatem działania takiego związku należy raczej oceniać w
kontekście działań faktycznych, jak dokształcanie, wymiana poglądów, choć i
mogą spełniać funkcje lobbingowe, występować jako czynnik opiniodawczy w
procesie legislacyjnym dotyczącym spraw biegłych.
Biegli sądowi w zakresie dotyczącym korupcji podlegają odpowiedzialności
karnej na zasadach ogólnych określonych w ustawie z 6 czerwca 1997 r. Kodeks
karny (Dz. U. z 1997r., Nr 88 poz. 553 z późn. zm).Sankcje dotyczące przyjęcia
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korzyści majątkowych przez funkcjonariuszy publicznych są uregulowane w
artykułach od 228 do 230a kodeksu karnego, w rozdziale XXIX, zatytułowanym:
„Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu
terytorialnego”. Należy pamiętać, że wykonywanie funkcji biegłego jest nobilitujące
w środowisku zawodowym. Dlatego samo prowadzenie postępowania karnego
o wyżej wspomniane przestępstwo powoduje zwolnienie danej osoby z funkcji
biegłego wobec utraty przesłanki rękojmiowej. Nadto w przyszłości, nawet gdyby
doszło do zatarcia skazania, taka osoba ma raczej niewielkie szanse zostać
ustanowiona biegłym, z uwagi na nie dawanie rękojmi należytego wykonywania
obowiązków biegłego.

o
w
ct
ni l
ow .p
ud com
I B r.
o kto
aw tru
Pr ns
o
w ko
ct ro
ni biu
aw w.
yd w
W w

W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 sierpnia 1998 r. II SA
992/98 zawarto następujące stwierdzenia:
Biegły sądowy jest tylko 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.
Biegły sądowy winien zapoznać się szczegółowo z dowodami zgromadzonymi
podczas postępowania oraz wszelkimi informacjami zamieszczonymi w aktach
sprawy . Dowody to określone informacje zgłaszane przez stronę postępowania,
a nośnik danych informacji to środek dowodowy. W postępowaniu cywilnym
udowodnieniu nie podlegają fakty powszechnie znane, a więc takie, które są
znane sądowi z urzędu, bądź takie, co do których strona nie wypowiedziała
się w trakcie procesu, a sąd uznał je za przyznane. Sąd jako organ całkowicie
niezależny , niezawisły kieruje się zasadą legalnej i swobodnej oceny dowodów.
Legalna ocena oznacza, że sąd związany jest regułami przyznającymi danemu
dowodowi określoną moc. Swobodna ocena dowodów polega na tym, że sąd
samodzielnie podejmuje decyzje, co do uznania dowodów za wiarygodne.
Sędzia nie jest skrępowany przepisami ustawy w tym zakresie.
Granice w swobody przy ocenianiu dowodu określone są przez trzy czynniki:
•
•
•

logiczny,
ustawowy,
ideologicznym .

Powodują one, że wiążą sąd pod względem logicznym przez wyprowadzenie
wniosków z całego materiału dowodowego, ustawowym przez rozważenie
całego materiału dowodowego pod względem istnienia istotnych faktów dla
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sprawy oraz pod względem ideologicznym związanym z indywidualną wiedzą
sędziego.

•
•
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Kodeks postępowania cywilnego podaje katalog dowodów, do których strona
może się odwołać. Są to wszelkie dokumenty, zeznania świadków, oględziny,
przesłuchania stron i inne środki dowodowe jak opinie biegłego oraz badania,
diagnostyka inwentaryzacje, analizy porówanawcze, kosztowe, techniczne.
Nadrzędne znaczenie dla przebiegu postępowania dowodowego mają
dokumenty, wartość dowodu spoczywa natomiast na stronie, która poprzez
przedstawienie danych faktów jako dowód chce przekonać sąd do swoich racji.
W postępowaniu cywilnym wyróżnia się dwa rodzaje dokumentów:
urzędowe,
prywatne.

Dokumenty urzędowe są sporządzane przez organ państwowy natomiast
dokumenty prywatne składają się na dowód, który stanowi, iż osoba podpisująca
go zgodziła się z treścią zawartego w nim oświadczenia. Dokument niekompletny,
dowód z zeznań świadków innej treści niż w dokumencie jest zakazany. Sąd
ocenia, czy dokument niepełny, uszkodzony może być dopuszczony jako dowód
w sprawie oraz może powołać biegłego w przypadku, gdy jest to konieczne.
Dowody z zeznań świadków są najbardziej powszechnym dowodem w toku
postępowania sądowego i ten rodzaj dowodu nie jest tak pewny jak dowód
z dokumentu, gdyż fakty mogą ulegać zatarciu i nie są precyzyjne. Strona
powołująca się na zeznania świadków jest zobowiązana do oznaczenia faktów,
które poprzez ten dowód mają zostać stwierdzone. Biegły sądowy i każda osoba
wezwana na rozprawę w charakterze biegłego, świadka zobowiązana jest do
stawiennictwa na rozprawie. Sąd może nałożyć na świadka karę grzywny,
pozbawienia wolności bądź zażądać przymusowego doprowadzenia go do sądu.
W przypadku sprzeczności zeznań świadków sąd może konfrontować biegłych i
świadków. Dowód przeprowadzony z opinii czy też ekspertyzy sądowej biegłego
jak już wielokrotnie podawano jest potrzebny w sytuacji, gdy wiadomości z
określonej dziedziny wiedzy są konieczne do rozstrzygnięcia sprawy. Biegły
z zakresu budownictwa nie jest upoważniony do oceny faktów czy dowodów
jedynie sporządza precyzyjną opinię dotyczącą okoliczności wskazanych w
sprawie ściśle określonych w formie postanowienia, dekretu sądu. Opinia
biegłego podlega tak jak inne dowody w sprawie swobodnej ocenie sądu. W
przypadku sprzeczności opinii sąd może skonfrontować biegłych tak samo jak
w przypadku świadków. Dowód z oględzin przeprowadzany jest zazwyczaj wraz
z biegłym bezpośrednio na osobie, rzeczy, w pomieszczeniu czy na miejscu
zdarzenia.
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Przesłuchanie stron jako dowód w sprawie ma charakter posiłkowy i jest
dopuszczony przez sąd celem wyjaśnienia w przypadku, gdy po wyczerpaniu
wszystkich środków dowodowych lub ich braku pozostały niewyjaśnione fakty
istotne dla rozstrzygnięcia sprawy zgodnie z art. 299 kodeksu postępowania
cywilnego. Sąd ma obowiązek przesłuchania obu stron procesu, ponieważ
przesłuchanie jednej może stanowi uchybienie, chyba że przeszkoda w
przesłuchaniu obu stron ma charakter faktyczny bądź prawny. Do katalogu
dowodów w postępowaniach w zakresie budownictwa zaliczyć wyniki badań
diagnostycznych konstrukcji, elementów budynku czy budowli, wyniki badań
laboratoryjnych materiałów budowlanych, wszelkie filmy, fotografie, płyty, nośniki
informacji elektronicznych i cyfrowych, a sąd określa sposób przeprowadzenia
takiego dowodu zgodnie z jego przeznaczeniem i charakterem procesowym.
W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przeprowadzenie postępowania
zabezpieczającego, które ma na celu umożliwienie ochrony słusznych praw
strony, które ta dochodzi lub zamierza dochodzić przed sądem. Zgodnie z
art. 730 § 1 kodeksu postępowania cywilnego takiego zabezpieczenia można
dochodzić w każdej sprawie cywilnej. Zabezpieczenie jest możliwe także przy
dochodzeniu roszczenia przed sądem polubownym. Żądanie zabezpieczenia
może być sformułowane przez każdą stronę, niemniej jednak przeważnie
będzie ono elementem strategii procesowej strony powodowej. Postępowanie
zabezpieczające jest w większości przypadków wszczynane na wniosek strony.
Z uwagi na fakt, iż zabezpieczenie może nastąpić zarówno przed wniesienie
pozwu, jak i już w trakcie postępowania, taki wniosek może być sformułowany
zarówno w osobnym piśmie, jak też stanowić element pozwu. Zgodnie z art.
736 kodeksu postępowania cywilnego w celu zabezpieczenia dowodów w
sprawie, co jest szczególnie istotne w przypadku inwestycji budowlanych gdzie
konieczne jest kontynuowanie robót to należy we wniosku wskazać sposób
zabezpieczenia, sumy zabezpieczenia, jeżeli dotyczy sprawy o roszczenie
pieniężne, uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających wniosek
oraz w przypadku sytuacji, w której wniosek jest złożony przed wszczęciem
postępowania powinien on również zawierać zwięzłe przedstawienie sprawy.
Sposoby zabezpieczenia roszczenia zostały określone w przepisach kodeksu
postępowania cywilnego w podziale na roszczenia pieniężne i niepieniężne,
określone w art. 747 i art. 755 kodeksu postępowania cywilnego. Postępowanie
zabezpieczające jest odformalizowane i powinno być sprawne i szybkie.
Wymogiem procesowym wniosku o zabezpieczenie jest uprawdopodobnienie
okoliczności uzasadniających udzielenie ochrony roszczeniom wnioskodawcy,
nie zaś ich udowodnienie. Strona nie musi wykazywać dowodami swoich
roszczeń, lecz musi przedstawić okoliczności w sposób, który pozwala na
uznanie prawdopodobieństwa słuszności jego roszczeń. Jeżeli roszczenie
opiera się głównie na zeznaniach świadków, we wniosku nie trzeba powoływać
ich do złożenia zeznań.
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12.Zakres i obszary działania biegłego sądowego z zakresu
budownictwa.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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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 człowieka związaną ze
wznoszeniem obiektów budowlanych, oraz podległej dziedzinie nauki jaką jest
inżynieria lądowa, zagadnieniami wiedzy praktycznej, techniki stosowanej
przy budowaniu, wznoszeniem nowych obiektów budowlanych, utrzymaniem i
remontami, przebudową, odbudową, modernizacją i konserwacją obiektów już
istniejących w zakresie budownictwa wodnego i lądowego. W przypadkach
koniecznych budownictwo zajmuje się także rozbiórką obiektów, które nie
spełniają wymagań technicznych, bezpieczeństwem, technologią
Obszarem działania biegłego z zakresu budownictwa jest inżynieria lądowa,
nauka kształtującą naturalną przestrzeń, projektowanie, wznoszenie oraz
utrzymanie wszelkich obiektów budowlanych, a w szczególności takich jak mosty,
drogi, kanały, zapory oraz budynki. Wiedza, która zawiera się w pojęciu inżynierii
lądowej tradycyjnie jest powiązana z wieloma specjalnościami inżynierskimi
takimi jak inżynieria środowiska, geotechnika, mechanika konstrukcji, inżynieria
transportowa, hydrologia, inżynieria materiałowa, budownictwo wodne,
geodezja, oraz inżynieria produkcji budowlanej i zarządzania. Inżynieria lądowa
znajduje zastosowanie na wszystkich poziomach życia: w sektorze publicznym
od najmniejszych gmin aż do zakresu ogólnokrajowego, a w sektorze prywatnym
od pojedynczych właścicieli mieszkań do międzynarodowych firm budowlanych.
Należy wymienić kilka podstawowych elementów będących obszarami
działania 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, konstrukcje
drewniane, żelbetowe i stalowe,
budowa, diagnostyka budynków, obiektów budowlanych i inżynieryjnych,
dróg,
utrzymanie, remonty, wzmacnianie, kontrola techniczna obiektów
budowlanych,
wykonywania ekspertyz, opinii technicznych, ocen budowlanych w zakresie
stanu technicznego budynków, obiektów budowlanych i inżynieryjnych,
wadliwie wykonanych robót budowlanych,

•
•
•
•
•

oceny projektów architektoniczno-budowlanych,
podziały budynków,
odpowiedzialności zawodowej w aspekcie Kodeksu Karnego i Prawa
Budowlanego,
określenia kosztów, wycen, robót budowlanych, odszkodowań,
budynki na terenach górniczych .
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Biegły sądowy z zakresu budownictwa zajmuje się również takim zagadnieniami,
jak uszkodzenie obiektu, awaria,katastrofa,remont,naprawa podczas budowy
czy też eksploatacji. Są to przypadki losowe, powodujące utratę chwilową lub
stałą wartości technicznej obiektu, zagrożenie bezpieczeństwa art. 5 Prawa
Budowlanego, przekroczenie stanów granicznych nośności i użytkowania.
Takimi zdarzeniami zajmuje się biegły sądowy, rzeczoznawca budowlany
wykonując opinie i ekspertyzy.
Po dokonaniu remontu lub naprawy obiekt powraca do właściwego stanu
technicznego w zakresie pełnym lub częściowym. Uszkodzenie następuje
wtedy, gdy wartości parametrów danego obiektu eksploatacji nie są w normie
i przekraczają jego graniczne wartości wytrzymałości. Często uszkodzenie
definiuje się jako przejście obiektu pracującego według modelu dwustanowego
ze stanu zdatności do stanu niezdatności. Ponieważ często rozpatruje się
modele pracujące w kilku stanach, należy również zdefiniować uszkodzenie dla
takich modeli. Rodzaje uszkodzeń to 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:
1. działanie czynników zewnętrznych
2. błędy użytkowania
3. błędy konserwacji
4. błędy remontu
5. błędy montażu
6. błędy technologiczne
7. przekroczenie czasu pracy obiektu
W wielu przypadkach biegły z zakresu budownictwa w postepowaniach
sądowych ocenia roboty budowlane polegające na remontach istniejących
obiektów budowlanych. Ten zakres działań biegłego jest szczególnie trudny i
wymaga dużego doświadczenia w zakresie realizacji takich robót. Remont to
przywrócenie wartości użytkowej, funkcjonalności, sprawności technicznoekonomicznej obiektu, budynku. Należy odróżnić remont i naprawę remont
nieplanowy, która również polega na przywróceniu wartości użytkowej ale –
obiektu uszkodzonego. Racjonalna gospodarka remontowa ma za zadanie nie
dopuszczać do uszkodzenia obiektu poprzez stosowanie systemu remontów
planowo-zapobiegawczych. Prace remontowe realizowane są w cyklu
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remontowym. Zakres działań o charakterze remontowym powoduje w przypadku
postępowań ugodowych, sądowych występowanie obszarów koniecznych do
oceny przez rzeczoznawcę budowlanego czy też biegłego sądowego.
Rodzaje remontów planowych to:
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1. przegląd – między remontowe sprawdzanie stanu technicznego, połączone
z regulacją, usuwaniem drobnych usterek
2. remont bieżący
3. remont średni
4. remont kapitalny
Remont budowlany jest to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym,
robót polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego zgodnie z art. 3 pkt 8
Prawa budowlanego. Taka definicja odróżnia remont od robót polegających na
modernizacji, rozbudowie, nadbudowie czy przebudowie obiektu budowlanego.
Dopuszcza się przy remoncie stosowanie innych wyrobów niż były użyte w
stanie pierwotnym. Bieżąca konserwacja nie jest remontem w rozumieniu prawa
budowlanego.[2],[3],
W budownictwie remonty dzielą się na:
•

•
•

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

Remonty kapitalne, zasadnicze przeprowadzane są w celu przywrócenia
pierwotnej wartości budynku lub budowli. Remonty kapitalne często
przeprowadza się równolegle z modernizacją, która polega na wykonaniu nie
istniejących wcześniej instalacji centralnego ogrzewania.[2],[3].Inne określenia
remontów to konserwacja zabytków, rekonstrukcja, adaptacja, restauracja,
naprawa, renowacja, modernizacja.
Roboty budowlane to zgodnie z Prawem Budowlanym, budowa, odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu,
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego (art. 3 pkt 7 Prawa Budowlanego,
Tekst Jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). Podstawowe
zasady dotyczące wykonywania robót budowlanych są unormowane w Ustawie
132

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Tekst Jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr
156, poz. 1118 z późn. zm.). Określa ona całe postępowania poprzedzające
rozpoczęcie robót budowlanych, zasady ich wykonywania i postępowania po
ich zakończeniu, oraz normuje działalność w tym zakresie. Ponadto istnieje
ogromna liczba przepisów prawnych, obowiązujących podczas wykonywania
robót budowlanych uczestników procesu budowlanego koniecznych do oceny
przez biegłego z zakresu budownictwa.
Do najważniejszych należą:
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1. przepisy techniczno-budowlane, warunki techniczne, jakim powinny
odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki techniczne
użytkowania obiektów budowlanych,
2. przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej,
3. 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 są tylko jednym z kilku etapów inwestycji budowlanej i procesu
budowlanego. Aby mogło nastąpić ich rozpoczęcie muszą być spełnione wymogi
określone w Prawie Budowlanym, a w szczególności musi zostać opracowany
projekt i inwestor musi uzyskać odpowiednią decyzję administracyjną (która
przed rozpoczęciem robót budowlanych musi stać się decyzją ostateczną) lub
dokonać stosowanego zgłoszenia.[6],[9]. Decyzja, o której mowa wyżej, to w
przypadku budowy, remontu, montażu – pozwolenie na budowę, w przypadku
rozbiórki, wyburzenia – pozwolenie na rozbiórkę.
Roboty budowlane realizowane są na zlecenie inwestora lub przez samego
inwestora, który zobowiązany jest na mocy art. 18 Prawa budowlanego
do zorganizowania całego procesu, w tym między innymi do zapewnienia
wykonywania i nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych, przez osoby
uprawnione do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
wymaganym zakresie i specjalności, czyli:
•
•

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

Oprócz wyżej wymienionych osób może okazać się niezbędnym włącznie innych
specjalistów z odpowiednimi uprawnieniami, geodety, geologa, archeologa i
innych jako specjalistów w postepowaniu sądowym. Ponieważ biegły sądowy
czy rzeczoznawca budowlany nie dysponuje uprawnieniami i możliwościami
wykonania badań o szerszym spektrum badawczym, w celu właściwej oceny
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problemu, koniecznym jest wykonanie badań z zakresu geologii, geotechniki,
hydrogeologii, specjalistycznych pomiarów geodezyjnych, badań laboratoryjnych
pobranych materiałów budowlanych,
czy też specjalistycznych badań
zarysowań,odkształceń,przemieszczeń konstrukcji z wykorzystaniem techniki
laserowej.[2},[4],[5].
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Rozpoczęcie robót budowlanych następuje z chwilą podjęcia prac
przygotowawczych zgodnie z art. 41 Prawa budowlanego, przy czym zwykle
wcześniej następuje przejęcie placu budowy, lub obiektu, w którym będą
prowadzone roboty budowlane, przez kierownika budowy. Roboty budowlane
są złożonym technicznie, organizacyjnie, a także finansowo zespołem działań
grupy ludzi, bardzo trudnym do oceny przez biegłego sądowego. 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 administracyjno-budowlanego, inspekcja pracy,
straż pożarna, straż miejska i inne, w zakresie ich kompetencji. W trakcie
prowadzenia robót kierownik budowy jest zobowiązany do prowadzenia
podstawowego dokumentu budowy, dziennika budowy lub dziennika rozbiórki
ewentualnie dziennika montażu, w którym dokumentuje się zdarzenia i przebieg
prowadzonych robót budowlanych.

Tabela. Porównanie rodzajów robót.

Porównanie rodzajów robót budowlanych dla budynku

Kryterium

Budowa

rozbudowa

Nadbudowa

Odbudowa

remont

przebudowa

Rozbiórka

nie istnieje

Istnieje

Istnieje

nie istnieje/
istnieje
częściowo

Istnieje

istnieje

istnieje/
istnieje
częściowo

obiekt po
zakończeniu robót

Istnieje

Istnieje

Istnieje

Istnieje

Istnieje

istnieje

nie istnieje/istnieje
częściowo

powierzchnia zabudowy

Większa

Większa

bez zmian

bez zmian

bez zmian

bez zmian

Mniejsza

Kubatura

Większa

Większa

Większa

Większa

bez zmian

bez zmian

Mniejsza

Wysokość

Większa

bez zmian

Większa

bez zmian

bez zmian

bez zmian

mniejsza/
bez zmian

powierzchnia użytkowa

Większa

Większa

Większa

bez zmian

bez zmian[t4]

bez zmian/
niewielka
zmiana[t5]

mniejsza

Obiekt
przed rozpoczęciem
robót
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Przypisy rzeczowe do tablicy:
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1. Przy rozbiórce całego obiektu budowlanego, pojęcie mniejszej powierzchni
użytkowej, powierzchni zabudowy i kubatury, oznacza oczywiście, że te
parametry obiektu całkowicie rozebranego, a więc już nieistniejącego, mają
wartość: zero
2. Rozbiórka obiektu może dotyczyć tylko jego części, po zakończeniu rozbiórki
części obiektu, zwykle wymagane będzie przeprowadzenie innych robót
budowlanych, które przystosują pozostałą część obiektu budowlanego do
eksploatacji
3. Przy rozbiórce wysokość może pozostać bez zmian przy rozbiórce części
obiektu budowlanego
4. Nie uwzględniono stosunkowo niewielkich zmian powierzchni jakie mogą
wyniknąć np. ze zmiany grubości ścianek działowych, okładzin ściennych
itp., co wynika z faktu dopuszczalności stosowania przy remontach
innych materiałów niż zastosowane pierwotnie dla wykonania określonych
elementów budynku
5. W wyniku przebudowy może nastąpić stosunkowo niewielka zmiana
powierzchni wynikająca, np. ze zmiany ilości ścian i innych elementów
budynku, oraz jak przy remoncie — ich grubości, grubości okładzin itp.

13.Biegły sądowy w zakresie budownictwa w postępowaniu
cywilnym.

Przedmiotem opinii biegłego są okoliczności dotyczące stanu faktycznego
rozpatrywanej sprawy. Wobec tego nie jest dopuszczalne powołanie biegłego
celem wykładni obowiązujących przepisów i stosowania prawa. Jednakże
dopuszczalne jest wyjaśnienie przy pomocy biegłego obowiązujących tradycji
lub miejscowych zwyczajów, jeżeli ustawa wiąże z takimi zwyczajami określone
skutki prawne, zaś ich ustalenie w inny sposób nie jest możliwe .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 wiadomości
fachowych i doświadczenia zawodowego, ułatwiając sądowi właściwą ocenę
faktów i rozstrzygnięcie sporu.
Zadaniem biegłego nie jest ustalanie stanu faktycznego ani stanu prawnego.
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W szeregu wypadków opinia sporządzana jest na wniosek stron postępowania,
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 zainteresowaną
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.
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Źródłem powołania biegłego nie jest stosunek cywilnoprawny dwóch
równoprawnych podmiotów; jest to stosunek o charakterze publicznoprawnym,
zawiązany na podstawie norm procesowych.
W sprawach budowlanych sąd zwykle oznacza, że opinia powinna być
sporządzona na piśmie, czy ustnie. Jednak z doświadczeń autora wynika,
że ustna opinia w zakresie budownictwa nie jest możliwa, gdyż ocena
zjawisk będących przedmiotem postepowania jest bardzo zróżnicowana
i skomplikowana, co powoduje konieczność dokładnej analizy akt, często
przeprowadzenia wizji, wykonania szeregu badań, co oczywiście powoduje
konieczność podania wszelkich ustaleń w formie pisemnej, często obszernej,
rozwiniętej, z uzasadnieniami prawno-technicznymi, co nie jest możliwe przy
przesłuchaniach ustnych. Sąd wysłuchuje wniosków stron co do liczby biegłych
i ich wyboru, ale nie jest związany wskazaniem konkretnej osoby.
Biegłym w sprawie może być zarówno osoba fizyczna wpisana na listę prezesa
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 uprawniają świadka do odmowy zeznań zgodnie
z art. 261 k.p.c. albo z powodu przeszkody, 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 zobowiązany do jej sporządzenia.
Jeżeli istnieją powody, uniemożliwiające sporządzenie opinii lub dotrzymanie
terminu, zakreślonego przez sąd, biegły winien poinformować niezwłocznie o
tym sąd.
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Istnieją przyczyny pozwalające na wyłączenie biegłego z postępowania zgodnie
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.
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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 zawodowej.
Zakres opinii biegłego określa treść postanowienia dowodowego, przesłanego
biegłemu w formie postanowienia czy odezwy sądowej, często uzupełniana w
odezwie do biegłego poprzez sformułowanie pytań lub zagadnień 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
przepisu prawa. Akta sprawy są wydawane lub przesyłane biegłemu, jeżeli
wymagają tego okoliczności sprawy, z jednoczesnym wskazaniem terminu, kiedy
powinny być zwrócone. Jeżeli biegły zbadał akta i nie są one mu już potrzebne,
powinien niezwłocznie zwrócić je sądowi. Niejednokrotnie w przypadku spraw
z zakresu budownictwa przygotowanie sądowi pytań do biegłego w odezwie
sprawia ogromną trudność .Aby przygotować zestaw specjalistycznych pytań
sąd powinien już na tym etapie posiadać wiedzę z zakresu budownictwa lub
konsultować te zagadnienia przed ich sformułowaniem w postaci konsultacji z
biegłym.[9].
Opinia powinna zawierać określone elementy, wskazanie nazwiska biegłego,
jego specjalności, podstawy prawnej opinii i jej zakresu wynikającego z
postanowienia dowodowego.
Biegły winien podać też stan faktyczny, na podstawie którego wydał opinię, opis
metody i sposobu przeprowadzenia badań, wykorzystane materiały naukowe.
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Po części opisowej winien zamieścić wnioski, które należy formułować jasno,
w sposób pozwalający sądowi na sprawdzenie logicznego toku rozumowania
zawartego w opinii.
Uzasadnienie opinii jest niezbędne po to, by sąd mógł dokonać jej oceny.
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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.
Po wykonaniu opinii biegły powinien stanąć przed sądem, aby strony mogły
zadawać mu pytania. 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.
Sąd może skazać biegłego na grzywnę w razie nieusprawiedliwionego
niestawiennictwa,
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 odpowiednim 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 ogłoszenia 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 przywrócenia terminu.
Wynagrodzenie biegłego zgodnie z art. 288 k.p.c jest przyznawane za wykonaną
pracę i stawiennictwo do sądu. Sąd wydaje w tej kwestii postanowienie, które
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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
rozstrzygnięcie zażalenia przez sąd odwoławczy, nawet, jeśli z uzasadnionych
przyczyn sąd odmówi wynagrodzenia, opinia sporządzona na potrzeby
postępowania pozostaje w aktach i nie podlega zwrotowi biegłemu.
W zakresie pełnienia obowiązków biegłego sądowego, postępowań poniżej
zamieszczono orzeczenia Sądu Najwyższego:
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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.

14. Opinia łączna, dodatkowa, opinia biegłego instytucjonalnego.
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 skomplikowanego
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 zaistnienia 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 zawartymi
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 zajmującego 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 naukowobadawczego, w sytuacji gdy opinie biegłych, powołanych wcześniej w sprawie
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są ze sobą zgodne w zasadniczych konkluzjach. Dowód z opinii instytutu ma
zastosowanie w sytuacjach, gdy wysoce wyspecjalizowana jednostka ma pełnić
funkcję eksperta w wyjaśnieniu wątpliwości i rozbieżności między stanowiskami
zajętymi przez biegłych.[9].

15. Swoboda oceny materiału dowodowego przez sąd.
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Zgodnie z art.233 par. 1 k.p.c. opinia biegłego tak jak inne środki dowodowe:
zeznania świadków, dowód z dokumentów, badania podlega swobodnej 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 na materiale dowodowym, w
sposób logiczny przedstawił w opinii tok swojego rozumowania, 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 motywowania
zawartego w niej stanowiska, a dodatkowo: zgodność z zasadami logiki i wiedzy
powszechnej jak 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].Generalnie w postępowaniu sądowym
organ orzekający nie jest związany opinią biegłego. Opinia oceniana jest
swobodnie, tak jak pozostałe dowody, a nadrzędnym jest oczywiście ustalenie
przez sąd prawdy obiektywnej.

16. Biegły sądowy z zakresu budownictwa w postępowaniu karnym.
W postępowaniu karnym zgodnie z art. 193 k.p.k., jeżeli stwierdzenie okoliczności
mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy wymaga wiadomości
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specjalnych, zasięga się opinii biegłego albo biegłych. W celu wydania opinii
można również też zwrócić się do instytucji naukowej lub specjalistycznej.
Natomiast 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. Zasięgnięcie
opinii biegłego jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy zachodzi potrzeba
stwierdzenia okoliczności mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia
sprawy i aby to ustalić, konieczne jest posiadanie wiadomości specjalnych.
Wiadomości, których może dostarczyć biegły, nie mogą być zastąpione przez
organ procesowy (wyr. SN z 19 VI 1980 r., I KR 118/80, nie publ.; wyr. SN z 25 VIII
1980 r., I KR 191/80, nie publ.). Trafne jest spostrzeżenie Sądu Najwyższego, że
gdyby więc nawet sąd posiadał wiadomości specjalne, to i tak - zgodnie z treścią
art. 176 § 1 [ob. 193 § 1] k.p.k. - powinien korzystać z opinii biegłego (wyr. SN z
3 V 1982 r., I KR 319/81, OSNPG 1982, nr 11, poz. 149).
Biegły wydając opinię w danej sprawie powinien opierać się na posiadanej wiedzy
fachowej i zdobytym doświadczeniu. Nie może przy wydawaniu opinii kierować
się interesem prywatnym, jego opinia w danej kwestii musi być obiektywna i
niezależna. Sąd może zarządzić oględziny z udziałem biegłych (art. 292 k.p.c.),
a także może zarządzić okazanie biegłemu akt sprawy i przedmiotu oględzin
oraz zarządzić aby brał udział w postępowaniu dowodowym (art. 284 k.p.c.). Tak
samo reguluje tą kwestię k.p.k. stanowiąc, że w miarę potrzeby udostępnia się
biegłemu akta sprawy w zakresie niezbędnym do wydania opinii i wzywa się
go do udziału w przeprowadzeniu dowodów (art. 198 k.p.k.). Biegły bez zgody
organu procesowego nie może sam żądać od stron dowodów.
Organ prowadzący postępowanie zakreśla każdorazowo termin do wydania
opinii, zawarty w postanowieniu o powołaniu biegłego (art. 194 pkt 3 k.p.k. i
art. 287 k.p.c.).Termin wyznaczony do sporządzenia opinii uzależniony jest od
zakresu, problematyki, a także zawiłości sprawy. Termin ten na uzasadniony
wniosek biegłego może być zmieniony. Biegły zobowiązany jest do wydania opinii
w terminie wyznaczonym przez odpowiedni organ procesowy. W przypadku,
gdyby biegły dopuścił się nieuzasadnionej zwłoki, w jakikolwiek sposób zaniedbał
swoje obowiązki, sąd skazuje biegłego na grzywnę (art. 287 k.p.c.).W przypadku
gdyby termin wyznaczony dla biegłego okazał się niewystarczający do wydania
opinii, organ procesowy może wyznaczyć kolejny termin do jej wydania (art. 285
§ 3 k.p.c.).
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 wymaga
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
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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:
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1. imię, nazwisko i specjalność biegłego lub biegłych a w wypadku opinii
instytucji, wrazie potrzeby, specjalność i kwalifikację osób, które powinny
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 realiów
to znaczy nie tylko obszerności koniecznej analizy materiału procesowego,
zakresu żądanej ekspertyzy, ale także i realnych możliwości wyznaczonego
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 przedłużenie 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 postępowania. Wstępne konsultacje
z biegłymi prowadzą do określenia bardzo odległych terminów przygotowania
opinii, a często zdarza się, że terminy te nie są dotrzymywane.

17. Wyłączenie biegłego sądowego z postępowania.

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
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mu wydanie opinii, powiązanie ze stroną postępowania, znajomość, stosunki
prywatne, zależności z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, zależności
służbowej.
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Istnieją uregulowania dotyczące wyłączenia biegłego ze sprawy na zasadach
zbliżonych do wyłączenia sędziów lub innych organów prowadzących
postępowanie; wyłączenie może na przykład nastąpić z przyczyn powiązań
rodzinnych ze stroną oraz prowadzenia wcześniej czynności w postępowaniach
jako organ, prowadzący w danej sprawie śledztwo policjant, prokurator, sąd
lub występowanie w nich w charakterze strony, podejrzany, oskarżony, powód,
pozwany, wnioskodawca lub pełnomocnika strony art. 281 Kodeks postępowania
cywilnego, 196 § 1 Kodeks postępowania karnego, art. 84 § 1 Kodeksu
postępowania cywilnego. Sąd lub inny organ procesowy powinien zatem
przy dokonaniu oceny przydatności powołania biegłego zweryfikować jego
zachowanie również pod kątem zachowania etycznego biegłego. Wymienione
kryterium powinno być oceniane przez te organy również w toku postępowania.
Strony postępowania bowiem mogą przed rozpoczęciem postępowania lub w
jego toku składać wnioski podważające etyczność biegłego co powinno być
zweryfikowane przez organ procesowy.
Biegli sądowi nie mają w postępowaniu sądowym takiego samego statusu
jak sędziowie, można ich wyłączyć z udziału w postępowaniu w przypadkach
określonych ustawą. Zgodnie z treścią art. 281 K.p.c., aż do ukończenia
czynności biegłego strona może żądać jego wyłączenia z przyczyn, z jakich
można żądać wyłączenia sędziego. Gdy strona zgłasza wniosek o wyłączenie
biegłego z postępowania po rozpoczęciu przez niego czynności, obowiązana
jest ona uprawdopodobnić, że przyczyna wyłączenia powstała później lub że
przedtem nie była jej znana.
Zgodnie z art. 281 k.p.c., stronie przysługuje uprawnienie do zgłoszenia żądania
o wyłączenie biegłego z przyczyn wskazanych w odpowiednio stosowanym,
na mocy odesłania, art. 49 k.p.c., w terminie prekluzyjnym, od chwili powzięcia
wiadomości przez stronę co do osoby wyznaczonej na biegłego, do czasu
ukończenia przez biegłego czynności, utożsamianego z chwilą złożenia przez
niego opinii lub żądanego ewentualnie przez sąd ustnego wyjaśnienia opinii art. 286 k.p.c.. Jednakże w przypadku zgłoszenia takiego wniosku dopiero po
rozpoczęciu przez biegłego czynności, a więc, jak przyjęto w praktyce, od podjęcia
pierwszej czynności przez biegłego - choćby o charakterze przygotowawczym,
o której strona wie lub wiedzieć powinna, na stronie spoczywa także obowiązek
uprawdopodobnienia przesłanek wskazanych w art. 281 zd. 2 k.p.c.
Według orzecznictwa, skutkiem niezachowania właściwego terminu lub braku
uprawdopodobnienia jest negatywne postanowienie w przedmiocie wyłączenia
biegłego. Pomimo braku wyraźnego unormowania w tej materii, powszechnie
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przyjmuje się konieczność wyłączenia biegłego z urzędu w każdym stanie
sprawy w razie zajścia przyczyn wskazanych w odpowiednio stosowanym art.
48 k.p.c. i to bez ograniczeń wskazanych dla wcześniejszych przypadków.
Biegły zgodnie z art. 48 k.p.c. może być wyłączony z mocy samej ustawy, tak
jak sędzia:w sprawach, w których sam jest stroną lub pozostaje z jedną ze stron
w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy mógłby mieć wpływ na jego prawa
lub obowiązki;w sprawach swego małżonka, krewnych lub powinowatych w linii
prostej, krewnych bocznych do czwartego stopnia i powinowatych bocznych do
drugiego stopnia;w sprawach osób związanych z nim z tytułu przysposobienia,
opieki lub kurateli;w sprawach, w których był lub jest jeszcze pełnomocnikiem
albo był radcą prawnym jednej ze stron.
Powody wyłączenia biegłego z postępowania trwają także po ustaniu
uzasadniającego je małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli.
W postępowaniu karnym w przypadku wyłączenia biegłego wydana przez niego
opinia nie stanowi dowodu, a na jego miejsce powołuje się innego biegłego (art.
195 § 2 k.p.k.).Postanowienie o wyłączeniu biegłego jest niezaskarżalne, ale
podlega ocenie przez sąd odwoławczy pod kątem czy nie miało pływu na wynik
sprawy.
Przyczyny wyłączenia biegłego z postępowania określone są w art. 195
k.p.k. Przyjmuje się, że opinia biegłego, który został w sprawie po złożeniu
opinii wyłączony, powinna zostać uznana za niebyłą na wzór dowodów
przeprowadzonych w postępowaniu następnie zniesionym. Zgodnie z art. 196
k.p.k. określa się podstawy wyłączenia biegłego oraz konsekwencje ujawnienia
się okoliczności stanowiących takie podstawy, a także konsekwencje ujawnienia
okoliczności osłabiających zaufanie do wiedzy lub bezstronności biegłego.

18. 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 procesowego
wiążące. Przeprowadzenie czynności należących do organów procesowych
przez samego biegłego jest niedopuszczalne. Podobnie jak samodzielne
„dodatkowe” przesłuchanie przez biegłego oskarżonego czy świadka na
okoliczności zdarzenia będącego przedmiotem postępowania. Jeżeli zachodzi
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konieczność uzyskania dodatkowych informacji od tych osób, to biegły powinien
zwrócić się do sądu o przesłuchanie ich na rozprawie z udziałem biegłego, który
wówczas 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.
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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 oskarżenie oraz stosunek do
stron.
Jeżeli zachodzi uzasadniona obawa użycia przemocy lub groźby bezprawnej
wobec biegłego lub osoby najbliższej w związku z jego czynnościami, może
on zastrzec dane dotyczące miejsca zamieszkania do wyłącznej wiadomości
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].
W przypadku wezwania i przesłuchania biegłego, należy odpowiednio stosować
w stosunku do niego przepisy o prawie odmowy zeznań i o prawie udzielenia
odpowiedzi na zadane pytania, które odnoszą się do świadków. Ponadto
biegłego obejmuje odpowiedzialność za fałszywe zeznania, określona w art.
233 Kodeksu karnego.

19. Odpowiedzialność za sporządzenie opinii przez biegłego.
Opinia biegłego jako szczególny środek dowodowy, stanowi ważny element
postępowania dowodowego, prowadzonego przez sąd. Z tego względu
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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.
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Zgodnie z art. 287 Kodeksu postępowania cywilnego k.p.c. za nie usprawiedliwione
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 obiektywny
uzasadnić przyczyny swojego niestawiennictwa na wezwanie sądu, wskazując
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 przewodniczącego.
Należy przy tym wskazać, iż nie można zarządzić przymusowego sprowadzenia
biegłego na salę sądową przez wzgląd na status biegłego.
Na podstawie art. 287 k.p.c. za nieuzasadnioną odmowę złożenia opinii, sąd
skaże biegłego na grzywnę. Odmowa złożenia opinii przez biegłego dotyczy
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 stopniu, 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 konkretnym 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
przyrzekam uroczyście, że powierzone mi obowiązki biegłego wykonam z całą
sumiennością i bezstronnością”.
Art. 287 k.p.c. stanowi ponadto, iż za nie usprawiedliwione opóźnienie
złożenia opinii sąd skaże biegłego na grzywnę. Biegły sądowy, w przypadku
146

o
w
ct
ni l
ow .p
ud com
I B r.
o kto
aw tru
Pr ns
o
w ko
ct ro
ni biu
aw w.
yd w
W w

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
okoliczności w postaci: nie usprawiedliwionego niestawiennictwa biegłego,
nieuzasadnionej 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.
Na biegłego, który bez należytego usprawiedliwienia nie stawił się na wezwanie
organu prowadzącego postępowanie albo bez zezwolenia tego organu wydalił
z miejsca czynności przed jej zakończeniem, można nałożyć karę porządkową
. Wyjątkowo można ponadto w takim wypadku zarządzić zatrzymanie 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].
W prawie polskim nie ma obecnie jakiegokolwiek aktu normatywnego,
który regulowałby postępowanie dyscyplinarne w stosunku do biegłych
sądowych. Biegli nadto nie są zorganizowani w samorząd, nie posiadają także
ogólnokrajowego stowarzyszenia, które wytyczyłoby standardy postępowania
dla wszystkich biegłych. Kwestie odpowiedzialności porządkowej regulują
poszczególne przepisy różnych aktów prawnych. I tak, zgodnie z art. 287 K.p.c.
za nie usprawiedliwione niestawiennictwo, za nieuzasadnioną odmowę złożenia
przyrzeczenia lub opinii albo za nie usprawiedliwione opóźnienie złożenia opinii
sąd skaże biegłego na grzywnę do 1000 PLN. Może także zażądać zwrotu
kosztów od biegłego przez niego niezasadnie spowodowanych, zgodnie z art. 110
k.p.c. Natomiast w myśl art. 285 k.p.k. na biegłego, który bez usprawiedliwienia
nie stawił się na wezwanie organu prowadzącego postępowanie albo wydalił się
bez zgody takiego organu z miejsca czynności przed jej zakończeniem, można
nałożyć karę pieniężną do 10.000 PLN, a wyjątkowo zarządzić przymusowe
zatrzymanie i doprowadzenie. Po wydaniu orzeczenia przez wspomniany
organ, prezes sądu okręgowego może zwolnić biegłego z funkcji. Z uwagi na
niewłaściwe wykonywanie obowiązków Sąd lub prokurator (w zależności na jakim
etapie jest postępowanie) - może skazać biegłego sądowego na karę grzywny
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Sąd może także ukarać biegłego karą porządkową na mocy art. 48 – 50 u.s.p.:
„Art. 48. § 1. Sędzia przewodniczący składowi sądu może upomnieć osobę,
która narusza powagę, spokój lub porządek czynności sądowych, a po
bezskutecznym upomnieniu może ją wydalić z sali rozpraw.§ 2. Sąd może wydalić
osobę biorącą udział w sprawie tylko wtedy, gdy mimo uprzedzenia o skutkach
prawnych jej nieobecności przy czynnościach sądowych nadal zachowuje się
w sposób określony w § 1.§ 3. Sąd może wydalić z sali rozpraw publiczność z
powodu jej niewłaściwego zachowania.Art. 49. § 1. W razie naruszenia powagi,
spokoju lub porządku czynności sądowych albo ubliżenia sądowi, innemu
organowi państwowemu lub osobom biorącym udział w sprawie, sąd może
ukarać winnego karą porządkową grzywny w wysokości do 10.000 złotych lub
karą pozbawienia wolności do czternastu dni; osobie pozbawionej wolności,
w tym także tymczasowo aresztowanej, można wymierzyć karę przewidzianą
w przepisach o wykonywaniu kary pozbawienia wolności albo w przepisach o
wykonywaniu tymczasowego aresztowania.
§ 2. Jeżeli czynu określonego w § 1 dopuścił się żołnierz w czynnej służbie
wojskowej, sąd - zamiast wymierzenia kary - zwraca się do właściwego
dowódcy jednostki wojskowej, który stosuje środki przewidziane w przepisach
dotyczących żołnierzy; przepis ten stosuje się odpowiednio do osoby odbywającej
zasadniczą służbę w obronie cywilnej.Art. 50. § 1. Postanowienie o ukaraniu
karą porządkową jest natychmiast wykonalne. Od postanowienia przysługuje
zażalenie do sądu bezpośrednio przełożonego, a gdy zostało wydane przez sąd
apelacyjny - do Sądu Najwyższego. Ponadto do zażalenia stosuje się przepisy
o postępowaniu właściwe w sprawie, w której zastosowano karę porządkową.
W razie wniesienia zażalenia sąd, który wydał zaskarżone postanowienie,
może wstrzymać wykonanie kary porządkowej.§ 2. Ukaranie karą porządkową
nie uchyla odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej za ten sam czyn.§ 2a. Do
wykonania kary porządkowej grzywny stosuje się odpowiednio art.206 § 1 i 2
Kodeksu karnego wykonawczego.§ 3. W razie nieuiszczenia kary porządkowej
grzywny, zamienia się ją na karę pozbawienia wolności do siedmiu dni, biorąc
pod uwagę rodzaj przewinienia, warunki osobiste ukaranego oraz stopień
jego winy. Od postanowienia przysługuje zażalenie. Przepis § 1 stosuje się
odpowiednio.“.Art. 88 k.p.a. przewiduje możliwość nałożenia grzywny do 50
zł wobec biegłego, który nie stawił się bez uzasadnionej przyczyny albo
bezzasadnie odmówił złożenia opinii. W razie ponownego niezastosowania
się do wezwania – grzywna może sięgnąć 200 zł. Z kolei maksymalna grzywna za
niestawiennictwo biegłego wymierzona w ramach postępowania cywilnego może
sięgać kwoty 5 000 zł. Tymczasem maksymalna kara porządkowa przewidziana
w postępowaniu karnym za podobną niesubordynację może wynieść nawet 10
000 zł (art. 287 § 1 w zw. 285 § 1 k.p.k.). Co więcej w postępowaniu tym sąd
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jest uprawniony, w wyjątkowych wypadkach, do zarządzenia przymusowego
doprowadzenie biegłego na rozprawę (art. 285 § 2 k.p.k.).
Przepis art. 280 k.p.c. stanowi, iż osoba wyznaczona na biegłego może nie
przyjąć włożonego na nią obowiązku z przyczyn, jakie uprawniają świadka
do odmowy zeznań, a ponadto z powodu przeszkody, która uniemożliwia jej
wydanie opinii. W świetle tego przepisu, osoba wyznaczona na biegłego (stałego
biegłego lub powołanego w trybie ad hoc) może odmówić przyjęcia obowiązków
z tym związanych bądź z przyczyn uprawniających świadka do odmowy zeznań
(ale również odmowy odpowiedzi na pytania, jak przyjmuje się w literaturze - por.
art. 261), bądź też z powodu przeszkody uniemożliwiającej wydanie opinii
(którą, zdaniem judykatury, należy wykazać). Do tych ostatnich zalicza się m.in.
długotrwałą chorobę, długoterminowy wyjazd, brak wiadomości specjalnych z
określonej dziedziny wiedzy, brak specjalistycznego sprzętu. Ocena zasadności
takiej odmowy należy do sądu orzekającego. Przyjmuje się również, że biegłemu
nie przysługuje zażalenie na postanowienie sądu odmawiające zwolnienia
z obowiązków biegłego (orzeczenie SN z dnia 15 lipca 1969 r., II CZ 78/69,
OSNCP 1970, nr 4, poz. 87; orzeczenie SN z dnia 8 lipca 1983 r., III CZP 29/83,
OSNCP 1984, nr 2-3, poz. 22).
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].
Biegli sądowi nie posiadają immunitetu materialnego, co oznaczałoby że
nie mogliby być pociągnięci do odpowiedzialności za działania wchodzące
bezpośrednio w zakres sprawowania funkcji biegłego, ani formalnego, co
oznaczałoby ograniczenie odpowiedzialności prawnej, w szczególności
odpowiedzialności karnej biegłego ze względu na pełnioną funkcję.

20. Kodeksowe wymogi formy opinii, jej treści, zakres kontroli przez
sad oraz w tym kontekście dorobek doktryny, orzecznictwa Sądu
Najwyższego oraz dostrzegane uchybienia.

Kwestię dotycząca wymogów, formy opinii biegłego sądowego w tym z zakresu
budownictwa, jej treści, zakres kontroli normuje przepis z art.200 § 2 pkt. 1-6
k.p.k. stanowiąc, że opinia powinna zawierać:
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1. imię, nazwisko, stopień i tytuł naukowy, specjalność i stanowisko zawodowe
biegłego
2. imiona i nazwiska oraz pozostałe dane innych osób, które uczestniczyły w
przeprowadzaniu ekspertyzy, ze wskazaniem czynności dokonanych przez
każdą z nich
3. wwypadku opinii instytucji - także pełną nazwę i siedzibę instytucji
4. czas przeprowadzenia 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
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Konstruując sprawozdanie z badań biegły powinien wskazać założenia
jakie przyjął oraz metody, którymi w badaniach się posłużył. Opinia powinna
być sporządzona zwięźle, jasno i w sposób zrozumiały dla sądu i stron. We
wnioskach należy sformułować odpowiedzi na pytania zawarte w postanowieniu
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. Do
takiej konfrontacji biegli musza przygotować się w należyty sposób . Niezbędna
jest wcześniejsza lektura akt i opinii drugiego biegłego. Często zdarza się
jednak, że biegli przychodzą 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 należy, że na wniosek dowodowy stron o ponowne
wezwanie tych samych biegłych w wypadku wskazania, że opinia zawiera
uchybienia 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 mniejszym doświadczeniu pokutuje
praktyka nieprecyzyjnego, niedokładnego udzielania odpowiedzi na pytania
sądu. W trakcie rozprawy sąd numeruje pytania szczegółowe, a biegły udziela
odpowiedzi w formie jednolitego wywodu. Wymaga to wyszukiwania w treści
opinii interesującego fragmentu pozwalającego uznać opinię za kompletną i
kompetentną i nie jest to kwestia braku wiedzy specjalistycznej .lecz chodzi o to
by biegły znał dotyczące go elementy procedury sądowej, a przede wszystkim,
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aby miał opanowaną techniczną stronę swojej pracy. Każde określenie
użyte w opinii sądowej musi znajdować swoje odzwierciedlenie w aktualnie
obowiązujących przepisach techniczno-prawnych.
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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

21. Przepisy dotyczące wynagrodzeń biegłych.

Podstawowa przepisy regulujące zasady dotyczące wynagrodzeń zawarte są w
następujących aktach prawnych:
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 niezbędnych 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 cywilnych
-Dz. U. Nr 167, poz. 1398 z późna. 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.
5. Informacji dotyczącej kwot w oparciu, o które biegli sądowi wystawiają
rachunki 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 ³0,8358 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 sferze
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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 stycznia 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 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 dotyczące specjalizacji.
Zgodnie z §15 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 24.01.2005r. w
sprawie biegłych sądowych (DZ.U.05.15.133), jednostkami uprawnionymi do
wydawania zleceń biegłym sądowym są wyłącznie sądy lub organy prowadzące
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
poniesionych przez niego w toku sporządzania opinii wydatków. Biegłemu
wezwanemu 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 grudnia 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 przeprowadzenia
dowodu z opinii biegłych obejmują:
1. wynagrodzenie biegłych za wykonaną pracę,
2. koszty zużytych materiałów,
3. inne wydatki niezbędne do wydania opinii.
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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
wynagrodzenie biegłych za wykonaną pracę wynosi, za godzinę pracy, od 1,2
% do 1,7 % podstawy obliczania ustalonej na podstawie ustawy budżetowej.
Powyższa stawka procentowa może zostać podwyższona w przypadku
złożonego charakteru 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 rzeczoznawcy 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 wynagrodzenie
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 opracowaniu opinii
lub w czynności sądowej, w przypadku gdy opinię wykonuje instytut naukowo badawczy, stopień złożoności problemu będącego przedmiotem 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 dokumentami,
biegły sądowy przedstawia dwa egzemplarze karty pracy. Przewodniczący
na rozprawie ustala należności przyznane biegłemu sądowemu za wykonaną
pracę, uwzględniając przy tym: koszty zużytych materiałów, 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 wykonana 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].
Rozporządzenie z 24 stycznia 2005 r. w § 11 stanowi, że biegłemu przysługuje
za wykonanie czynności wynagrodzenie w wysokości określonej odrębnymi
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przepisami. Tryb i zasady wynagradzania biegłych sądowych reguluje dekret z 26
października 1950 r. o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu
sądowym (Dz. U. Nr 49, poz. 445 z późn. zm.) oraz wydane na podstawie art.
10 ust. 3 i art. 16 tego dekretu – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 18
grudnia 1975 r. w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych
w postępowaniu sądowym (Dz. U. Nr 46, poz. 254 z późn. zm.).Zgodnie z § 10
Rozporządzenia z 18 grudnia 1975 r., jeżeli rozporządzenie ustala dolną i górną
granicę stawki wynagrodzenia, przy określaniu wynagrodzenia należy mieć na
uwadze w szczególności kwalifikacje biegłego lub innych osób biorących udział
w opracowaniu opinii lub w czynności sądowej, stopień złożoności problemu
będącego przedmiotem opinii oraz warunki, w jakich opracowano opinię
lub dokonano czynności sądowej. Wynagrodzenie może być, na wniosek
zainteresowanego, podwyższone w granicach do 50 % stawki, jedynie w sytuacji
złożonego charakteru problemu będącego przedmiotem opinii, a biegły posiada
dyplom ukończenia studiów wyższych lub dyplom mistrzowski oraz pełni
funkcję biegłego sądowego nie krócej niż jedną kadencję lub rzeczoznawcy
przez okres co najmniej pięciu lat (§ 2 ust. 3 rozporządzenia w sprawie kosztów
przeprowadzania dowodu z opinii biegłego w postępowaniu sądowym).
Podwyższenie wynagrodzenia, o nie więcej niż 50 %, przewiduje także
§ 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 31 października 1983 r. w sprawie
wynagradzania biegłych (tłumaczy) z zakresu daktylologii (Dz. U. z 1983 r. Nr 64,
poz. 292) w sytuacji przesłuchiwania przez biegłego osoby głuchej, niemej lub
głuchoniemej podczas badania jej stanu psychicznego albo przy udziale innych
biegłych. W tym przypadku, podwyższenie wynagrodzenie następuje także na
wniosek biegłego. Wysokość wynagrodzenia za czynności biegłych reguluje
dekret z 26 października 1950 r. o należnościach świadków, biegłych i stron
w postępowaniu sądowym (Dz. U. Nr 49, poz. 445 z późn. zm.) oraz wydane
na podstawie art. 10 ust. 3 i art. 16 tego dekretu – rozporządzenie Ministra
Sprawiedliwości z 18 grudnia 1975 r. w sprawie kosztów przeprowadzenia
dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym (Dz. U. Nr 46, poz. 254 z
późn. zm.).Za każdym razem przedstawiony przez biegłego rachunek podlega
ocenie sądu, który może nie zgodzić się z przedstawionym wyliczeniem i obniżyć
wynagrodzenie. Zatem opinia ma być wydana rzetelnie i w terminie zakreślonym
przez organ. Opóźnienie w jej sporządzeniu może obniżyć wynagrodzenie i
dodatkowo spowodować nałożenie kary pieniężnej.
Zgodnie z art. 10 ust. 1 dekretu z 26 października 1950 r. wysokość wynagrodzenia
biegłego za wykonaną pracę określa sąd, uwzględniając wymagane od biegłego
kwalifikacje, potrzebny do wydania opinii nakład pracy i poświęcony czas, a
także w miarę potrzeby pokrycie wydatków niezbędnych do wykonania zleconej
pracy.
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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 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej
sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz.
1255 z późn. zm.). Kwota bazowa jest to prognozowane wynagrodzenie w
sferze budżetowej na dany rok budżetowy, która na rok 2007 wynosi 1.795,80
zł. Zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia z 18 października 1975 r., jeżeli przepisy
inne nie stanowią inaczej, wynagrodzenie biegłych za wykonaną pracę wynosi
za godzinę pracy od 1,2 % do 1,7 % podstawy obliczenia, czyli w 2007 r. od 215
zł 50 gr. do 305 zł 29 gr. Dla biegłych posiadających tytuł naukowy lub stopień
naukowy, wynagrodzenie za godzinę pracy wynosi: dla profesorów 3,7%,dla
doktorów habilitowanych 2,9%, dla doktorów 2,4% kwoty bazowej.
Prawo polskie nie przewiduje możliwości zawierania bumów pomiędzy stroną
a biegłym sądowym o sporządzenie opinii lub ekspertyzy. W związku z tym
nie ma także możliwości porozumienia co do wysokości wynagrodzenia za
sporządzenie danej ekspertyzy. Stawki są ustalone w przepisach prawa i biegły
musi liczyć swoje wynagrodzenie według tych stawek oraz zasad wskazanych
w przepisach.
Zgodnie z art. 14 § 1 rozporządzenia z 1975 r. należność
biegłych ustala się i przyznaje na podstawie przedstawionych przez
biegłych rachunków, które realizowane są przez sąd lub prokuraturę, na których
zlecenie została sporządzona opinia. Budżet sądu, z którego wypłacane jest
wynagrodzenie dla biegłych sądowych jest pokrywany ze środków finansowych
Skarbu Państwa. W sprawach cywilnych zasadą jest, że strona lub strony (w
zależności od decyzji sądu) wpłacają zaliczkę na pokrycie kosztów biegłych,
która ostatecznie zostaje rozliczona w orzeczeniu kończącym postępowanie
w danej instancji. Natomiast w sprawach prowadzonych z urzędu i w
przypadku przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego z urzędu, Skarb Państwa
tymczasowo finansuje wydatki związane z powołaniem biegłego. W sprawach
cywilnych sąd w orzeczeniu kończącym postępowanie określa również
koszty biegłych (stanowią one część kosztów sądowych). Sąd decyduje
również, która ze stron ma pokryć koszty związane z czynnościami biegłych.
Jeżeli strony zostają zwolnione z kosztów, są one pokrywane ze środków
finansowych Skarbu Państwa. Po uprawomocnieniu się orzeczenia podmiot,
który uprzednio wpłacił zaliczkę na pokrycie kosztów biegłych i któremu
przyznano zwrot kosztów może egzekwować wpłaconą wcześniej kwotę.
W sprawach karnych natomiast w trakcie postępowania koszty opinii biegłych
pokrywane są przez Skarb Państwa. Jednakże w orzeczeniu kończącym
postępowanie w sprawie sąd ostatecznie decyduje, kto ma ponieść koszty
sporządzenia opinii, gdyż w przypadku skazania powinien to uczynić skazany,
chyba że został zwolniony od ponoszenia kosztów. W przypadku braku
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dobrowolnego uiszczenia kosztów Skarbowi Państwa, może nastąpić ich
przymusowa egzekucja.
Zgodnie z § 11 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1975
r. w sprawie kosztów przeprowadzania dowodu z opinii biegłego w postępowaniu
sądowym (Dz. U. z 1974 r. Nr 46, poz. 254 z późn. zm.), w sytuacji gdy biegły
wyda opinię ze znacznym, nieusprawiedliwionym opóźnieniem, wynagrodzenie
biegłego ulega odpowiedniemu obniżeniu. W ostateczności sąd może wystąpić
do prezesa sądu okręgowego o zwolnienie biegłego z funkcji z powodu
nierzetelnego jej wykonywania.
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22. Opinie cywilno-prawne w zakresie budownictwa wykonywane
przez rzeczoznawców budowlanych i uprawnionych inżynierów
budownictwa na potrzeby postępowań sądowych.

Skomplikowanie procesów inwestycyjnych i przepisów prawnych, budowlanych
technicznych oraz postęp nauki, techniki, technologii budowlanych spowodował,
że opinie biegłych z zakresu budownictwa stały się nieodzownym elementem
większości postępowań cywilnych dotyczących tych zagadnień. W postępowaniach
w zakresie budownictwa często pojawiające się opinie prywatne, wykonane
na zlecenie strony procesowej, nie zaś sądu, przez ekspertów budowlanych,
inżynierów budownictwa posiadających stosowne uprawnienia budowlane lub
stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie, rzeczoznawców budowlanych, rzeczoznawców
branżowych i instytucjonalnych. Opinie takie mimo, że nie stanowią dowodu w
postępowaniu, to w specyficznych przypadkach, jeżeli sąd uzna to za zgodne z
potrzebami i pragmatyką procesową, może powołać ich autorów na biegłych.
Powoływanie takich specjalistów w sprawach wymagających wiadomości
specjalnych przez strony postępowania, powodów, pozwanych, kancelarie
prawne, pełnomocników prawnych jest całkowicie uzasadnione i naturalne, gdyż
na etapie przygotowania wniosku procesowego koniecznym jest uzyskanie
informacji specjalistycznych, badań i wycen, kosztorysów budowlanych.
Opracowania techniczne i kosztorysowe w sprawach o roszczenia z zakresu
budownictwa stanowią wręcz podstawę do określenia tych roszczeń, ustalenia
ich zasadności i wartości.Jeżeli nawet opinie techniczne, prywatne nie
stanowią dowodu w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego,
to nie można pomijać ich znaczenia, szczególnie, że stanowią podstawę
prawną, techniczną i kosztową roszczeń lub też uzasadniają na gruncie
prawa budowlanego ich zasadność lub niezasadność. Opinie prywatne
wykonywane przez rzeczoznawców budowlanych lub branżowych, na przykład
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rzeczoznawców organizacyjnych czy też rzeczoznawców inspekcji handlowej
o ustalonym autorytecie i doświadczeniu mogą 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. W spraw cywilnych strony na
poparcie swoich twierdzeń przedstawiają opinie fachowców i rzeczoznawców
wydane na ich własne zlecenie, częstokroć przez osoby wpisane na listę
rzeczoznawców budowlanych, biegłych sądowych czy też rzeczoznawców
Polskiego Związku Inżynierów Budownictwa, Stowarzyszenia Kosztorysantów
Polskich, rzeczoznawców w zakresie mykologii, rzeczoznawców w zakresie
jakości, usług z zakresu budownictwa powołanych przez Państwową Inspekcję
Handlową, uprawnionych inżynierów budownictwa i innych.
Należy więc stwierdzić, że w większości przypadków w sprawach z zakresu
budownictwa opinie i ekspertyzy wykonują również osoby posiadające
uprawnienia budowlane, stowarzyszone w izbach inżynierów, rzeczoznawcy
budowlani, zatem osoby zaufania publicznego, wypełniające samodzielną funkcję
techniczną w budownictwie, wypełniając wymagania Prawa Budowlanego i
Zasad Etyki Zawodowej. Zatem zdaniem autora rzetelnie wykonane tego rodzaju
opinie posiadają wartość prawną i techniczną, więc winny być uwzględniane w
postępowaniach prawnych cywilnych, tak jak są uwzględniane w postępowaniach
administracyjnych związanych z Prawem budowlanym.
Opinią prywatną może być opinia sporządzona wręcz przez każdą osobę
niezależnie od statusu prawnego. Opinią prywatną czyli 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 organu
procesowego, lecz innych uczestników procesu, najczęściej stron postępowania.
Jak sama nazwa wskazuje, opinia prywatna nie jest opinią w rozumieniu
przepisów k.p.c., ponieważ nie spełnia podstawowych wymagań prawnych
odnoszonych do opinii biegłych. Dokument ten powstaje poza postępowaniem,
czasami nie dla jego celów, a czasami właśnie dla przedstawienia w toku
postępowania. Jeżeli jednak opinia sporządzona jest przez rzeczoznawcę
budowlanego w oparciu o zasady ich wykonywania , metodologię wykonywania
ekspertyz technicznych, budowlanych, w oparciu o aktualnie obowiązujące
przepisy techniczno-prawne i zasady etyki zawodowej, winna być przez sąd, a
w jego imieniu przez powołanego biegłego sądowego wzięta pod uwagę.
W przypadku wadliwie wykonanych robót budowlanych, ich złej jakości, wadliwego
prowadzenia robót budowlanych, krzywdzących decyzji organów administracji
budowlanej, Nadzoru Budowlanego, wadliwych decyzji podatkowych, towarzystw
ubezpieczeniowych, wadliwie wykonanych kosztorysów budowlanych opinie
biegłych rzeczoznawców budowlanych stały się nieodzownym elementem
większości postępowań cywilnych i administracyjnych. W celu obrony interesów
prywatnych inwestorów i właścicieli nieruchomości, stron postępowania tak
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zwane opinie, ekspertyzy prywatne wykonywane na zlecenie osób prywatnych
powodują dla sądu, przeciwnej strony konieczność wzięcia pod uwagę
wszystkich argumentów strony pokrzywdzonej. Na poparcie swoich twierdzeń
strony postepowania w sprawach cywilnych przedstawiają opinie fachowców
i rzeczoznawców wykonane na ich własne zlecenie, częstokroć przez osoby
wpisane na listę biegłych sądowych. Najistotniejszą cechą opinii prywatnej jest
sporządzenie nie na zlecenie organu procesowego, lecz innych uczestników
procesu, najczęściej stron postępowania. Wprawdzie opinie prywatne nie
stanowią dowodu w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego,
ale organy nie mogą pomijać ich znaczenia. W toku procesu spełniają one rolę
fachowego uzasadnienia stanowiska strony, środka uprawdopodobnienia oraz
przesłanki ułatwiającej weryfikację opinii biegłego sądowego. Przedstawianie
przez strony prywatnych opinii specjalistów i ekspertów może pozwolić uniknąć
sporu sądowego, powstrzymać powoda przed jego wytoczeniem lub pozwanego
skłonią do ugody przed sądowej.
Opiniami w rozumieniu art. 193 § 1 k.p.k. nie są ekspertyzy pozasądowe,
sporządzane na użytek procesu przez biegłego na zlecenie innych podmiotów niż
organ procesowy, głównie stron lub ich pełnomocników. Kodeks postępowania
karnego nie przewiduje opinii biegłego przedstawianej przez stronę . Biegłym
jest osoba powołana przez organ procesowy, ale nie wskazana przez stronę. Jak
słusznie zauważył Sąd Najwyższy: poza procesowa opinia biegłego zgodnie z
ustaloną praktyką nie może stanowić dowodu będącego podstawą oceny,dowód
ten bowiem nie został przeprowadzony w sposób przewidziany przez kodeks
postępowania karnego i strony nie miały możności ustosunkowania się do
tego dowodu. Nie można jednak takiego dokumentu pominąć w postępowaniu
odwoławczym, zawiera bowiem informację o dowodzie, który nie jest
pozbawiony znaczenia dla prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy (wyr. SN z 6
V 1985 r., I KR 105/85, OSNPG 1986, nr 6, poz. 66). Nie można aprobować
odmiennego stanowiska, opowiadającego się za dopuszczeniem takiej opinii,
lecz jednocześnie zobowiązującego organ procesowy do dokładnego jej
rozważenia. Samo posiadanie wiadomości specjalnych nie wystarcza, by
być dostarczycielem dowodu w postaci opinii biegłego, najpierw bowiem
trzeba uzyskać procesowy status biegłego, do czego potrzebna jest decyzja
kompetentnego organu procesowego.
Należy uznać za ugruntowany w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów
powszechnych oraz literaturze pogląd, że, co do zasady, prywatna opinia
„biegłego” lub instytutu naukowego nie stanowi dowodu wiadomości specjalnych
w rozumieniu art. 278 i 290 KPC. Charakter opinii prywatnej ma nawet ekspertyza
osoby, która jest biegłym sądowym, jeżeli sporządzona została na polecenie
strony. Mimo, że dokumenty takie nie mają wagi opinii biegłego sądowego,
znaczenie ich dostrzegł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 2 lutego 2011 r., w
sprawie o sygnaturze II CSK 323/10.
Nie budzi wątpliwości, że kluczowe znaczenie dla wydania przez sąd orzeczenia
prawidłowego, a zatem zgodnego nie tylko z przepisami prawa materialnego, ale
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przede wszystkim z rzeczywistym stanem rzeczy, ma poczynienie właściwych,
trafnych ustaleń faktycznych. Temu celowi służą przepisy prawa dowodowego,
które normują sposób przeprowadzania i oceny dowodów. Polskie prawo
procesowe stoi na gruncie zasady równorzędności środków dowodowych,
jednak nie można nie zauważyć, że w praktyce szczególne znaczenie przypada
opinii biegłego sądowego.
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, specjalisty
czy naukowca.
Oczywiście wykonywanie przez biegłego sądowego opinii na zlecenie prywatne
i jej sygnowanie pieczątką biegłego sądowego jest naruszeniem prawa, bowiem
biegły sądowy wpisany na listę sądu okręgowego, jako organ pomocniczy sądu
może występować jedynie na zlecenie organów procesowych. Dołączonego
do pisma procesowego fachowego badania obiektu na zlecenie jednej strony
nie można uznać za opinię biegłego w rozumieniu art. 278 k.p.c., lecz za
przedstawione profesjonalnie stanowisko procesowe w sprawie. Należy więc
stwierdzić że opinia prywatna nie ma waloru opinii biegłego w rozumieniu
przepisów kodeksu karnego. Rozwiązanie przyjęte w polskiej procedurze
cywilnej i karnej jest krańcowo odmienne od przyjętego w systemie anglosaskim,
w którym to strony są zmuszone do dużej aktywności tak na sali rozpraw, jak
i przy poszukiwaniu dowodów, stąd mogą powoływać własnych biegłych i
przedstawiać w sądzie ich opinię, a każdy z ekspertów w czasie postępowania
sądowego broni swojego stanowiska wyrażonego w opinii. W konsekwencji
przedłożona do akt przez stronę postępowania cywilnego opinia prywatna może
mieć dwojaki charakter. Z jednej strony, może stanowić tylko umotywowane z
punktu widzenia wiadomości specjalnych stanowisko strony, do którego sąd
powinien odnieść się w uzasadnieniu. Z drugiej natomiast, może być składana
przez stronę z wyraźnym dążeniem do przyznania jej waloru dowodowego.
W żadnej z tych sytuacji nie jest ona dowodem z opinii biegłego w rozumieniu
przepisów kpc: w pierwszym przypadku stanowi stanowisko strony, w drugim –
dowód z dokumentu prywatnego. W konsekwencji nigdy ekspertyza prywatna
nie może być podstawą wniosków sądu pozostających w opozycji do stanowiska
strony przeciwnej. W orzecznictwie Sądu Najwyższego wyrażono stanowisko,
że, gdyby ekspertyzę prywatną przyjęto za podstawę orzeczenia, stanowiłoby
to istotne uchybienie procesowe, które mogłoby być nawet podstawą skargi
kasacyjnej.
Znaczenie opinii prywatnej dla postępowania cywilnego nie jest tak duże, jak
oczekiwałaby tego strona taką opinię składająca do akt.Mimo, że dokumenty
takie nie mają wagi opinii biegłego sądowego, znaczenie ich dostrzegają
również sądy w procedurach procesowych. Istotnym w sprawie opinii prywatnych
jest orzeczenie Sądu Najwyższego wyrok z 2 lutego 2011 rok, w sprawie o
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sygnaturze II CSK 323/10 mówiące o doniosłości procesowej prywatnych opinii.
Sąd wskazał, że:
"Przedstawianie przez strony prywatnych opinii,(przyp.autora, w budownictwie
wykonywanych przez rzeczoznawców budowlanych, inżynierów budownictwa
posiadających stosowne uprawnienia budowlane), do których stosuje się art.
253 k.p.c. jest zjawiskiem procesowym coraz częstszym. Niewątpliwie nie będąc
dowodem z opinii biegłego stanowią one element materiału procesowego i
powinny być udostępnione stronie przeciwnej. Prywatne ekspertyzy opracowane
na zlecenie stron przed wszczęciem procesu, czy w jego toku są wyjaśnieniem, z
uwzględnieniem wiadomości specjalnych, ich stanowiska. Prywatna ekspertyza
może stanowić przesłankę przemawiającą za koniecznością dopuszczenia
przez sąd dowodu z opinii innego biegłego"
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 podlega 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 jakichkolwiek materiałów
potwierdzających ocenę zjawiska , bez prywatnej opinii, ekspertyzy w zakresie
budownictwa jest podstawowym błędem procesowym . Za stanowiskiem
prywatnym wynikającym z prywatnej opinii sporządzonej przez rzeczoznawcę
budowlanego, winien iść jeszcze dowód w postaci opinii biegłego sądowego,
wnioskowany przez stronę postępowania. Jednak taka opinia prywatna z punktu
widzenia pragmatyki procesowej jest niezbędna.
W orzeczeniu Sądu Najwyższego z 29 września 1956 r. (III CR 121/56)
stwierdzono, że:
"Nie może być traktowana jako dowód w procesie opinia biegłego, choćby nim
był stały biegły sądowy, sporządzona na piśmie na polecenie strony i złożona
do akt sądowych" bowiem "kodeks postępowania cywilnego nie zna dowodu
z pozasądowych oświadczeń znawców. Nie może zatem być traktowana
jako dowód w procesie opinia biegłego, choćby to był stały biegły sądowy,
sporządzona na piśmie na polecenie strony i złożona do akt sądowych".
Pojawia się również inna, istotna przesłanka wynikająca z cytowanego wcześniej
wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 sierpnia 1998 r. II SA
992/98, a mianowicie, że biegły sądowy jest tylko organem pomocniczym
wymiaru sprawiedliwości w przypadkach wymagających wiadomości
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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.
Zatem opinia wyrażona przez specjalistę jako biegłego sądowego na zlecenie
osoby czy instytucji prywatnej narusza w istotny sposób obowiązujący porządek
prawny i powoduje jej nieważność a biegłego sądowego naraża na poważne
konsekwencje prawne włącznie ze skreśleniem z listy biegłych sądowych.
W orzeczeniu Sądu Najwyższego z 11 grudnia 1997 r. ten sam Sąd Najwyższy
stwierdził, że "złożona przez skarżącego ekspertyza stanowiła tylko wyjaśnienie,
oparte na wiedzy specjalistycznej, stanowiska skarżącego w sprawie" I CKN
385/97, a zatem jakby sąd posłużył się nią jak dowodem w rozumieniu kodeksu
postępowania cywilnego, to "oparcie orzeczenia na tej ekspertyzie stanowiłoby
uchybienie temuż przepisowi mogące być podstawą apelacji czy też kasacji".

23. Procedury zabezpieczenia dowodów przez biegłego sądowego z
zakresu budownictwa w postępowaniach procesowych cywilnych,
karnych i administracyjnych.

Zabezpieczenie dowodu jest instytucją, która ma służy przede wszystkim
powodowi. Dotyczy ona sytuacji, gdy jeszcze przed wytoczeniem powództwa,
istnieje realne niebezpieczeństwo, iż dane dowody w związku z upływem czasu
będą niemożliwe do przeprowadzenia lub też będzie to znacznie utrudnione.
Taką możliwość wcześniejszego przeprowadzenia dowodu przed sądem daje
nam art. 310 Kodeksu postępowania cywilnego. Wniosek o zabezpieczenie
dowodu składa się w sądzie rejonowym, w którego okręgu dowód ma być
przeprowadzony. Zabezpieczenie materiału dowodowego może dojść zarówno
w sprawach cywilnych, karnych czy też administracyjnych.
Typową sytuacją jest spór z wykonawcą robót budowlanych gdzie z jednej
strony negocjacje w sprawie uznania reklamacji przedłużają się z drugiej strony
konieczne jest zabezpieczenie dowodu co do nieprawidłowości wykonanych
prac.Takie zabezpieczenie ze względu na posiadanie wiedzy specjalnej powinno
być wykonywane przez biegłego sądowego z zakresu budownictwa.
Zgodnie z art. 310 Kodeksu postępowania cywilnego przed wszczęciem
postępowania na wniosek, a w toku postępowania również z urzędu, można
zabezpieczyć dowód, gdy zachodzi obawa, że jego przeprowadzenie stanie się
niewykonalne lub zbyt utrudnione, albo gdy z innych przyczyn zachodzi potrzeba
stwierdzenia istniejącego stanu rzeczy. Instytucja zabezpieczenia dowodów, o
jakiej mowa w art. 310 nast. kpc, nie może służyć temu, aby przyszły powód miał
tą drogą upewnić się co do szans mającego się wytoczyć procesu.
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W szczególności nie można żądać w trybie art. 310 kpc przeprowadzenia
ekspertyzy sądowej w zakresie budownictwa celem ustalenia, czy wykonane
roboty budowlane były prawidłowe i czy mogłyby one uzasadnić roszczenie
odszkodowawcze.
Wniosek o zabezpieczenie dowodu składa się w sądzie właściwym do
rozpoznania sprawy, a w wypadkach nie cierpiących zwłoki lub gdy postępowanie
nie zostało jeszcze wszczęte, w sądzie rejonowym, w którego okręgu dowód ma
być przeprowadzony.
Wniosek o zabezpieczenie dowodu powinien zawierać oznaczenie
wnioskodawcy i przeciwnika oraz innych osób zainteresowanych, jeżeli są
znane; wskazanie faktów oraz dowodów; przyczyny uzasadniające potrzebę
zabezpieczenia dowodu. Zabezpieczenie dowodu może być dopuszczone
bez wezwania przeciwnika tylko w wypadkach nie cierpiących zwłoki albo gdy
przeciwnik nie może być wskazany lub gdy miejsce jego pobytu nie jest znane.
Sąd w postępowaniu o zabezpieczenie dowodu wzywa zainteresowanych na
termin wyznaczony do przeprowadzenia dowodu; jednakże w wypadkach nie
cierpiących zwłoki przeprowadzenie dowodu może być rozpoczęte nawet przed
doręczeniem wezwania przeciwnikowi.
Podobnie jak procedura cywilna również kodeks postępowania karnego
przewiduje możliwość zabezpieczenie dowodu. Zgodnie z treścią art. 488
Kodeksu postępowania karnego Policja na żądanie pokrzywdzonego przyjmuje
ustną lub pisemną skargę i w razie potrzeby zabezpiecza dowody, po czym
przesyła skargę do właściwego sądu. Na polecenie sądu Policja dokonuje
określonych przez sąd czynności dowodowych, po czym ich wyniki przekazuje
sądowi.
W granicach koniecznych dla zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa
przed ich utratą, zniekształceniem lub zniszczeniem, prokurator albo Policja
może w każdej sprawie, w wypadkach niecierpiących zwłoki, jeszcze przed
wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, przeprowadzić
w niezbędnym zakresie czynności procesowe, a zwłaszcza dokonać oględzin, w
razie potrzeby z udziałem biegłego, przeszukania lub czynności wymienionych w
art. 74 § 2 pkt 1 Kodeksu postępowania karnego w stosunku do osoby podejrzanej,
a także przedsięwziąć wobec niej inne niezbędne czynności. Po dokonaniu tych
czynności, w sprawach, w których prowadzenie śledztwa przez prokuratora
jest obowiązkowe, prowadzący postępowanie przekazuje sprawę niezwłocznie
prokuratorowi. W wypadkach niecierpiących zwłoki, w szczególności wtedy, gdy
mogłoby to spowodować zatarcie śladów lub dowodów przestępstwa, można w
toku czynności wymienionych w § 1 przesłuchać osobę podejrzaną o popełnienie
przestępstwa w charakterze podejrzanego przed wydaniem postanowienia
o przedstawieniu zarzutów, jeżeli zachodzą warunki do sporządzenia takiego
postanowienia. Przesłuchanie rozpoczyna się od informacji o treści zarzutu.
Oczywiście strona pokrzywdzona w zakresie zabezpieczenie dowodów można
składać stosowne wnioski w trakcie postępowania.
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W postępowaniu w sprawach z oskarżenia prywatnego Policja na żądanie
pokrzywdzonego przyjmuje ustną lub pisemną skargę i w razie potrzeby
zabezpiecza dowody, po czym przesyła skargę do właściwego sądu (art. 488 § 1
kpk). Funkcjonariusz Policji przyjmujący taką skargę powinien ograniczyć swoje
działanie do trybu przewidzianego wyżej wskazaną normą lub w przypadku
odmowy złożenia skargi fakt ten udokumentować.
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24. Wykonywanie opinii w zakresie podatku od nieruchomości oraz
na zlecenie innych organów .

Dowód z opinii biegłego sądowego z zakresu budownictwa, rzeczoznawcy
budowlanego, ze względu na komplikację zagadnień technicznych i prawnych,
stanowi bardzo ważny dowód w sprawie podatkowej. Stosowanie tego dowodu
obarczone było jednakże poważnymi wadami, jakimi było często przesunięcie
na biegłego roli podmiotu stosującego przepisy prawa materialnego oraz
dowodzenie okoliczności, które za prawotwórcze uznane zostają przez organ
finansowy w drodze przyjętej w danej sprawie interpretacji pojęcia budowla.
Oparcie sprawy podatkowej o dowód z opinii biegłego sądowego, rzeczoznawcy
tylko wtedy jest zasadne, gdy przedmiotem jego opinii jest ustalenie domniemań
z dokumentów organów budowlanych, natomiast nigdy samodzielnie. Biegły
sądowy z zakresu budownictwa jest pomocniczym organem procesowym, zatem
jego opinia jest wiążąca i nie stanowi opinii prywatnej w sensie procesowym,
jest obiektywnym dowodem „wyższego rzędu” w sprawie, uwiarygadniającym
postepowanie podatkowe i pozwalające na dojście do prawdy obiektywnej w
tym postępowaniu. .
Biegły z zakresu budownictwa, rzeczoznawca budowlany może być powoływany
w postępowaniu dotyczącym podatku od nieruchomości, gdyż sprawy z
zakresu opodatkowania budowli wymagają posiadania wiadomości specjalnych,
przepisy prawa budowlanego posługują się językiem specjalistycznym, co
powoduje konieczność powołania biegłego w celu rozstrzygnięcia o dowód z
opinii biegłego.
W opisach spraw prowadzonych w zakresie ustalenia wymiaru podatku w zakresie
budynków, budowli zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem powoływanie
innych osób poza biegłymi sądowymi z zakresu budownictwa powołanymi przez
prezesa sądu okręgowego wpisanymi na listę jest wadliwie prawne. Nie mogą w
tych sprawach powoływani rzeczoznawcy budowlani, branżowi czy organizacji
zawodowych gdyż ich opinia stanowi wyłącznie tzw. Opinię prywatna nie będącą
dowodem w postępowaniu sądowym.
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Podstawę proceduralną takiej formy dowodzenia stanowi art. 197 §1 o.p,
stanowiący, iż gdy w sprawie wymagane są wiadomości specjalne, organ
podatkowy może powołać na biegłego osobę dysponującą takimi wiadomościami,
w celu wydania opinii. Przyjmuje się, iż wiadomości specjalne oznaczają wiedzę
naukową z zakresu budownictwa zdobytą w wyniku specjalistycznych studiów
w danej dziedzinie, lecz także umiejętności praktyczne, oparte na długotrwałym,
wieloletnim doświadczeniu.[B1].
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W sprawach opodatkowania podatkiem od nieruchomości powstaje kwestia
wskazania podmiotu posiadającego taką wiedzę. Podmiotem takim jest osoba,
która posiada zdaniem autora :
uprawnienia budowlane, o jakich mowa w art. 14 ust.1 Prawa budowlanego,
uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego,
jest biegłym sądowym z zakresu budownictwa wpisanym na listę sądu
okręgowego
posiada przygotowanie naukowe, specjalistyczną wiedzę teoretyczną,
potwierdzoną opracowaniami naukowymi, wydawnictwami, artykułami,
uczestnictwem w konferencjach naukowych i szkoleniowych,
posiada wiedzę praktyczną w wykonywaniu opinii i ekspertyz dla celów
sądowych i prywatnych

Uprawnienia budowlane udzielane są w poszczególnych specjalnościach
wymienionych w tym przepisie ustawy, co nie pozostaje bez wpływu na wybór
biegłego rzeczoznawcy. Poważnym błędem w praktyce stosowania prawa
jest powoływanie przez organy gminy jako biegłego rzeczoznawcy, osoby
posiadającej uprawnienia z zakresu wyceny nieruchomości. Biegły o takie
specjalności nie może zostać co do zasady uznany za podmiot dysponujący
fachową wiedzą techniczno-budowlaną.
Opinia biegłego w rozumieniu art.197 Ordynacji podatkowej dotyczyć może
wyłącznie okoliczności faktycznych sprawy. Jako istotę dowodu z opinii
biegłego wskazuje się na konieczność powołania biegłego w przypadku,
gdy dla wyjaśnienia stanu faktycznego lub jego oceny nie jest wystarczająca
wiedza ogólna i doświadczenie życiowe pracownika organu, lecz konieczne są
wiadomości specjalne. Celem tego środka dowodowego jest zatem uzyskanie
opinii o faktach. Oznacza to tym samym, iż przedmiotem opinii biegłego nie może
być ustalenie obowiązującego prawa lub zasad jego wykładni lub stosowania.
Zadaniem biegłego jest dostarczenie organowi podatkowemu prowadzącemu
postępowanie w sprawie wiadomości specjalnych, w celu ułatwienia należytej
oceny przedstawionych mu do zaopiniowania okoliczności faktycznych,
mających wpływ na treść rozstrzygnięcia.[B2]. Biegły przeprowadza obserwację
określonego zjawiska materialnego (np. urządzenia pod kątem ustalenia
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czy dokonane nakłady można uznać za modernizację) lub niematerialnego
(np. autentyczności podpisu) związanego ze stanem faktycznym zaistniałym
w sprawie, bada to zjawisko, a następnie na podstawie posiadanej wiedzy
i doświadczenia naukowego wypowiada swoją opinię, czyli wysuwa wnioski.
[B3]. W związku z tak zakreśloną prawem rolą opinii biegłego jako środka
dowodowego, niezmiernie trudno określić co w sprawie opodatkowania budowli
podatkiem od nieruchomości stanowić miałoby przedmiot opinii biegłego, tak
aby opinia taka spełniała kryteria art. 197 o.p.. Opinia taka ma, jak wskazywano
wyżej, dotyczyć faktów, a więc stanu faktycznego. Wyjaśniania pojęć
specjalistycznych używanych w tekście przepisów prawa budowlanego, takich
jak „wolnostojące”, „trwale związany z gruntem”, „całość techniczno-użytkowa”,
nie można jednakże uznać wyłącznie za ustalanie faktów, ale już za wykładnię
przepisów prawa, gdyż są to pojęcia występujące w tekście aktu prawnego.
Dopuszczenie dowodu z opinii biegłego w zakresie wyjaśnienia specyficznego
terminu prawa budowlanego trudno byłoby uznać za opinię biegłego w rozumieniu
tego przepisu ordynacji podatkowej. Jednakże materia budowlana nie da się
wyłożyć bez sięgania do norm prawa budowlanego, bowiem tylko w granicach
przez nie wyznaczonych możliwe jest opiniowanie w przedmiocie cech budowli.
Kryteria przyjęte w opinii przez biegłego zawsze będą miały umocowanie w
przepisach prawa budowlanego. Jest to bowiem immanentna cecha budowli w
rozumieniu przepisów prawa budowlanego, że jej fizyczne cechy regulowane
są przepisami prawa, a także, co ma niebagatelne znaczenie w sprawach
podatkowych, z zasadami wiedzy technicznej, które pozostają całkowicie poza
systemem norm prawa stanowionego. Można śmiało powiedzieć, iż mamy do
czynienia z akademickim przykładem zachodzenia na siebie stanu faktycznego
i stanu prawnego. Warto podkreślić, iż taka właściwość prawa jest nie tylko
dostrzeżona w literaturze prawa administracyjnego, ale także przyjmowana jako
cecha prawa w ogóle. Należy stwierdzić, że nie jest możliwe ścisłe oddzielenie
od siebie etapu ustalania stanu faktycznego i stanu prawnego sprawy,
przeciwnie, procesy te następują równolegle, przenikają się nawzajem. Sprawy
i postepowania w zakresie budownictwa, określone w rozdziale dotyczącym
obszarów postępowań prawnych w tym zakresie są przykładem zachodzenia
na siebie stanu faktycznego i stanu prawnego. Ustalając stan faktyczny w
sprawie opodatkowania budowli należały ustalić fakty prawotwórcze, takie,
których wystąpienie w sprawie pociąga za sobą skutek w postaci stwierdzenia
istnienia budowli w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. Należy ustalić
fakty które świadczą o spełnieniu w danej sprawie przesłanek uzasadniających
uznanie danego przedmiotu za budowlę, i to niezależnie od tego, czy przyjmuje
się istnienie w sprawie formalnego reżimu dowodowego czy też nie.
Spory w zakresie interpretacji przepisów prawa i rozstrzygnięcia spornego
zagadnienia, co do opodatkowania środków trwałych, budynków, budowli
podatkiem od nieruchomości są niezwykle istotne w zakresie ordynacji
podatkowej. Bardzo trudno w przypadku obiektów budowlanych oddzielić ściśle
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stan faktyczny od stanu prawnego, a w praktyce sądowej można dostrzec
pomijanie w toku postępowania dowodowego istotnych faktów z zakresu prawa
budowlanego. Biegły z zakresu budownictwa przygotowując swoja opinię
posługuje się zapisami prawa budowlanego, aktami wykonawczymi i wszelkimi
warunkami technicznymi, normami w celu ustalenia prawdy obiektywnej i ocenie,
ustaleniu rodzaju, kategorii obiektu do celów podatkowych. Biegły dokonuje
również oceny zgodności powstałego w warunkach samowoli budowlanej
obiektu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, lub w przypadku budowy
obiektu niezgodnie z warunkami pozwolenia na budowę. Biegły w dziedzinie
budownictwa stosuje w procesie formułowania wniosków końcowych opinii
przepisy prawa budowlanego oraz zasady wiedzy technicznej. Opinia biegłego w
dziedzinie budownictwa jako jedyny dowód w sprawie ustalenia znaczeń prawa
budowlanego, musi odpowiadać standardom stawianym prawu podatkowemu.
Sądowa kontrola merytorycznego rozstrzygnięcia biegłego i jego subiektywnego
rozumienia pojęć prawa budowlanego jest oczywiście możliwa w przypadku
wątpliwości organu podatkowego, bowiem w toku postępowania sądowo
administracyjnego opinia taka podlega ocenie z punktu widzenia przepisów
prawa procedury podatkowej i jest samodzielnym środkiem dowodowym
mającym służyć ustaleniu, co jest obiektem budowlanym w rozumieniu
przepisów prawa budowlanego. Przyjmując dowód z opinii biegłego, do sprawy
podatkowej wchodzą w sposób pośredni, przez ten dokument, wszystkie
przepisy prawa budowlanego, ustawowe i wykonawcze, normy techniczne,
zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Opinia biegłego jest środkiem
dowodowym podstawowym, biegły sądowy z listy prezesa sądu okręgowego
jako specjalistyczny organ procesowy wprowadza ocenę przedmiotu sprawy na
podstawie jedynego obszaru,wykładni oceny w sprawie podatkowej przepisów
rozporządzeń wykonawczych do ustawy Prawo budowlane. Negatywne skutki
nie wykorzystania przez organ podatkowy możliwości powołania biegłego
sądowego z zakresu budownictwa w sprawie podatkowej musiałoby zostać
poprzedzone stwierdzeniem, iż w sprawie nie są wymagane wiadomości
specjalne, co jest stwierdzeniem wadliwym, zważając na budowlany, techniczny
charakter przedmiotu opodatkowania. W rozstrzygnięciach sądowych znajdują
się również stwierdzenia, że potwierdzeniem istnienia wybitnie technicznego
języka budownictwa, powoduje, że pojęcia techniczne stają się nieczytelne dla
osób bez stosownego przygotowania zawodowego.
Należy stwierdzić, że sprawie opodatkowania budowli dowód z opinii biegłego
z zakresu budownictwa okazuje się niezbędny, natomiast rolą stosujących
prawo jest zabezpieczenie interesów podatnika w taki sposób, by zachowane
zostały podstawowe gwarancje jego ochrony.
W przypadku, gdy to biegły sądowy z zakresu budownictwa dokonuje oceny,
czy dany przedmiot materialny stanowi w myśl przepisów prawa budowlanego
obiekt budowlany, a organy finansowe na tym dowodzie opierają rozstrzygnięcie
166

o
w
ct
ni l
ow .p
ud com
I B r.
o kto
aw tru
Pr ns
o
w ko
ct ro
ni biu
aw w.
yd w
W w

przyjmując, iż w sprawie ustalono istnienie przedmiotu opodatkowania.
Ustalenie, czy mamy do czynienia w określonej sytuacji z obiektem, który może
być uznany za budowlę, wymaga posiadania szczególnej wiedzy, a punktem
odniesienia muszą być przepisy prawa budowlanego. Opinia biegłego sądowego
z zakresu budownictwa nie może być sporządzona bez odniesienia się do
wszystkich przepisów prawa budowlanego, w tym techniczno-budowlanych
które jako jedyne decydują o cechach czysto fizycznych budowli, które w świetle
przepisów prawa budowlanego decydują o istnieniu obiektu budowlanego, takich
jak fakt trwałości związania konstrukcji z gruntem, posiadania fundamentów, czy
konieczność użycia do jego wykonania materiałów budowlanych w rozumieniu
prawa wyrobów budowlanych.
Opinia biegłego musi zawierać opis przeznaczenia obiektu, techniczny
przedmiotu oceny, fizyczny, opis konstrukcji, materiałów użytych do jego budowy,
instalacji, sposób wydzielenia z przestrzeni,inwentazryzację budowlaną oraz
ocenę rodzaju obiektu i kategorii obiektu zgodną z Klasyfikacją Obiektów
Budowlanych.
Ze względu na wysoce specjalistyczny charakter przedmiotów opodatkowania
zasadne jest powołanie biegłych w celu stwierdzenia, czy przedmioty noszą
cechy budowli w świetle definicji zawartych w przepisach prawa budowlanego.
Powołanie biegłych w sprawie jest każdorazowo zasadne z uwagi na charakter
przedmiotu opodatkowania i problem w ustaleniu, czy nosi on cechy budowli.
Naczelny Sąd Administracyjny w jednym ze swoich wyroków potwierdził
stanowisko sądu pierwszej instancji stwierdzając jednocześnie: przyjęcie, czy
sporny obiekt budowlany jest budowlą czy też nią nie jest, stanowi zagadnienie
ustalenia stanu faktycznego,
a nie wykładni prawa materialnego. Jest to
przykładowe orzeczenie sądowo-administracyjne w kwestii opodatkowania
budowli. Opinii biegłego ściśle wiąże się zagadnienie sformułowania przedmiotu
jego opinii. Zlecenie wykonania opinii musi posiadać zakreślony przedmiot, który
należy sprecyzować, samo zaś powołanie biegłego przez organ finansowy
następuje w formie postanowienia. W praktyce często przedmiot i zakres opinii
przybiera formę konkretnych pytań skierowanych do biegłego. Biegły sądowy w
zakresie budownictwa z racji swojej wiedzy posiada umiejętności dowodzenia
w sprawach opodatkowania budowli w sposób niezależny i obiektywny, a
podstawowym pytanie na które zwykle w opinii odpowiada biegły jest
„czy sporne obiekty noszą cechy budowli w świetle przepisów prawa
budowlanego”.
Tak zakreślony przedmiot opinii jest wolny jest od intencji pytającego i jego
subiektywnego nastawienia do wyników końcowych sformułowanych w opinii,
nie wprowadzając żadnych innych kryteriów cennych poza przepisami prawa.
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Typowy przykładem sporu z organem finansowym jest ustalenie czy budynek
produkcyjny z pomieszczeniami socjalno-biurowo-magazynowymi należy
uznać do kategorii budynków czy do budowli. Podstawa opinii są treści decyzji
administracyjnych wraz załączonym projektem budowlanym oraz wizja na
terenie obiektu .Typowe ustalenia to że sporny obiekt jest trwale związany z
gruntem, konstrukcja nośna jest stabilnie i pewnie przymocowana do istniejących
fundamentów, stóp fundamentowych, słupy stalowe jako główny element nośny
obiektu zostały przytwierdzone do fundamentów za pośrednictwem śrub
kotwiących, zastosowano powszechnie stosowane rozwiązanie konstrukcyjne
w budownictwie szkieletowym, pomieszczenia socjalno-biurowo-magazynowe
znajdują się w jednolitej przestrzeni obiektu w niczym nie zmieniają zwartej bryły
architektonicznej przedmiotowego budynku, można we wnętrzu dokonać łatwo
innego podziału w niczym nie naruszając konstrukcji hali.
Dowód z opinii biegłego, dysponującego fachową wiedzą techniczną i praktyką
zawodową, może ustalać inne istotne kwestie, takie jak przede wszystkim
pojęcie całości techniczno- użytkowej. Sposób uzasadnienia biegłego w jaki
sposób rozumie on te pojęcia na gruncie wiedzy technicznej pozwala odkryć
kontekst budowlany tych terminów jako kryterium wyprowadzone przez sąd z
przepisów prawa budowlanego, pozwalające na ustalenie czym jest budowla na
gruncie prawa budowlanego, co ma swe oparcie w ściśle technicznej wiedzy
budowlanej. Wymagania wprowadzone przez sądy administracyjne e, poparte
opinią biegłego z zakresu budownictwa, rzeczoznawcy budowlanego stanowić
musza istotne ograniczenie samowoli interpretacyjnej organów finansowych.
Związek techniczny rozumiany jest przez pryzmat wymogów konstrukcyjnych
danego przedmiotu, pozwalających łączyć poszczególne elementy w całość
techniczną, a konstrukcja obiektów budowlanych oceniana ze względu na
związek użytkowy wyróżnia to, czy związek ten jest jednostronny czy wzajemny.
Istotnym elementem opinii jest ocena związku opiniowanej budowli, budynku
z gruntem ze względu na trwałe lub nietrwałe z nim połączenie. W zależności
od tego, czy linie telekomunikacyjne zajmują samodzielnie grunt lub zajmują
przestrzeń na podbudowie ziemnej, podlegają reżimowi prawa budowlanego lub
nie. Przykład ten wskazuje, że „budowlane rozumienie” skupia się na cechach
czysto fizycznej konstrukcji danego obiektu, mającej spełnić określone prawem
wymogi, tzw. wymogi podstawowe bezpieczeństwa z art. 5 pr.bud., a nie kieruje
się rodzajem działalności przedsiębiorcy. Nie może oceniać części składowe
obiektu budowlanego, który w zakresie ustawodawstwa podlega prawu
budowlanemu związanymi z nim aktami wykonawczymi, gdyż przedmiotem
opodatkowania jest obiekt budowlany. Przywołanie jako środka dowodowego
opinii biegłego rzeczoznawcy budowlanego służy lepszemu zrozumieniu pojęć
z zakresu techniki i budownictwa w rozpatrywanych zagadnieniach prawa
podatkowego. Analiza orzecznictwa sądowo administracyjnego powoduje,
że problemy sformułowania pytań do biegłego zależy często od przyjętych
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założeń wyjściowych, do których zmierza albo organ finansowy albo sam
podatnik. Przedmiotami sporu w sprawie są obiekty budowlane przedsiębiorcy,
a więc jedne z najtrudniejszych dowodowo spraw, jakie stanowią istotę sporów
sądowych związanych z opodatkowaniem budowli. Obiekty te poddane są
regulacjom nie tylko prawa budowlanego, ale również górniczo-geologicznego,
energetycznego i innych związanych jednocześnie, a dla niektórych obiektów
nie wydano specjalnych regulacji wykonawczych do prawa związanych, co
zupełnie pozbawia przeciętnego interpretatora możliwości choćby ogólnego
rozeznania się w problematyce tego typu obiektów, a w szczególności granic
norm prawa budowlanego w inwestycji regulowanej normami innych praw.
Problem przeprowadzenia dowodów dla tych obiektów wymaga uczestnictwa
w postepowaniu biegłych nie tylko w specjalności konstrukcyjno- budowlanej,
ale również w zakresie instalacji i sieci zewnętrznych. Opinia biegłego w
uzasadnionych przypadkach winna wskazywać między innymi na konieczność
ustalenia, czy sporne urządzenia składające się budowlę stanowią element tej
budowli, przy czym ocenę należy dokonać pod kątem oceny funkcji użytkowych
poszczególnych elementów budowli. Przedmiotem opinii jest między innymi
ustalenie przez biegłego, czy zamontowane w istniejących budowlach
przykładowo urządzeń elektrycznych w rozdzielniach elektroenergetycznych
stanowią całość wraz z budowlą i czy bez ich istnienia budowle rozdzielni
mogłyby spełniać swoją funkcję, szczególnie istotne ze względu na o wątpliwości
interpretacyjne przepisu art. 3 Prawa
budowlanego w zakresie o jakim mowa o budowli i w żaden sposób nie sugeruje
odpowiedzi na to pytanie.
Należy też ustalić, czy odłączenie urządzeń zakłóci proces technologiczny
lub go uniemożliwi i całość inwestycji nie będzie mogła spełniać swojej funkcji.
Problem leży w odpowiedzi na pytanie, czy zasadne jest ocenianie faktu istnienia
budowli w rozumieniu przepisów prawa budowlanego poprzez pryzmat całości,
kompletności inwestycji i jej gospodarczego przeznaczenia, czy też wyłącznie
przez pryzmat cech prawa budowlanego, które gospodarczym przeznaczeniem
całego obiektu interesuje się wyłącznie w zakresie wynikającym z art. 5 ust.1
pkt.2 Prawa budowlanego. Przepis ten stanowi, iż obiekt budowlany wraz ze
związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy projektować i budować w
sposób zapewniający warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w
szczególności w zakresie zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną, cieplną,
paliwa, usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów. Przepis ten wskazuje
na znacznie mniejszy zakres spraw poddanych regulacji prawa budowlanego
w stosunku do zagadnień, jakie mogą powstawać w stosunku do całego
zamierzenia inwestycyjnego. W przypadku sieci zewnętrznych przedmioty
należące do majątku przedsiębiorcy, stanowiące budowle w rozumieniu
przepisów prawa budowlanego, muszą posiadać taką formę architektoniczną,
stabilność konstrukcji oraz inne cechy, by zapewnić warunki użytkowe zgodne
z przeznaczeniem obiektu. Skoro przeznaczeniem tym ma być przesył mediów
przykładowo wody, ścieków sanitarnych, wód deszczowych, ciepła, energii
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czy innych to budowla ma umożliwić wykonywanie takiej działalności i na tym
jej zakres pojęciowy się kończy. W pierwszym rzędzie dokonuje się wykładni
przykładowej budowli z art. 3 pkt.3 Prawa budowlanego, w tym przypadku
sieci technicznej, dopuszczając przy tym, iż w pojęciu tym mieści się
zdolność wszystkich elementów sieci do wykonywania działalności statutowej
przedsiębiorcy energetycznego, a następnie pod wysnutą tezę formułuje się
zapytanie do biegłego.
Opinia musi obejmować wszystkie elementy budowli, musi być oparta na
założeniu, że budowla musi być trwale związana z gruntem, a to co nie jest
bezpośrednio trwale związane z gruntem, stanowi również część budowli
jeżeli służy celowi dla jakiego została wzniesiona . Zgodnie z art.3.3 Prawa
budowlanego budowlą może być sieć jako struktura sama w sobie. Do
konkretnej budowli należy stosować wszelkie przepisy w tym szczegółowe nie
tylko zawężać opinie do zapisów prawa budowlanego. Problem dowodzenia
w oparciu o przesłankę funkcjonalnego związku wiąże się ściśle z wykładnią
pojęcia całości techniczno-użytkowej, o jakiej mowa w art. 3 pkt.1 lit. b. Prawa
budowalnego. Przykładowo po demontażu spornych urządzeń energetycznych
z przedmiotu stanowiącego w myśl prawa budowlanego budowlę, funkcja
danej budowli zostaje zachowana, bowiem jej funkcją w rozumieniu prawa
budowlanego jest stworzenie samej trwałej możliwości montażu tych urządzeń,
ich wymiany, zamiany i innych czynności niezbędnych przedsiębiorcy do
wykonywania działalności statutowej i wykorzystywania w niej wszystkich
elementów składających się na całą inwestycję, której tylko część stanowią
obiekty budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. Budowlany
charakter „użytkowości” danego obiektu budowlanego jest tak samo przez prawo
budowlane rozumiany. Z punktu widzenia praktyki rozumienie użytkowości na
gruncie prawa podatkowego jest często wypaczane w stosunku do rozumienia
tego stanu w prawie budowlanym. Prawo budowlane wymaga osiągnięcia
stanu całości techniczno-użytkowej budowli dużo wcześniej, niż obiekt zostanie
oddany do eksploatacji, bo już na etapie projektowania. Projekt budowlany jest
dokumentem, który świadczy o spełnieniu przez inwestora wymogów, od których
ustawodawca uzależnia udzielenie mu zgody na odstępstwo od generalnego
zakazu swobody zabudowy nieruchomości gruntowej a kategoria prawna obiektu
budowlanego jest kategorią stabilną od momentu uzyskania pozwolenia na
budowę, nie ulega pojęciowemu poszerzeniu na skutek faktycznych czynności
przedsiębiorcy w stosunku do obiektu budowlanego polegających na łączeniu
obiektu z innymi przedmiotami materialnymi, o ile oczywiście czynności te nie
będą stanowiły rozbudowy lub przebudowy obiektu budowlanego, wymagające
kolejnego pozwolenia na budowę.
Opinie dotyczące opodatkowania wynikają również z problemów oceny
skomplikowanych budowli i urządzeń technologicznych. Opinia biegłego
rzeczoznawcy zlecona przez organy gminy ma udzielać odpowiedzi na pytanie,
czy znajdujące się na terenie zakładu produkcyjnego przedmioty składające
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się na całość służącą pewnemu procesowi technologicznemu są na tyle
powiązane ze sobą, że łącznie pozwalają na realizację celu gospodarczego.
Założeniem organów w tego rodzaju sprawach jest przyjęcie, iż pojęcie całości
techniczno-użytkowej, o jakim mowa w art. 3pkt. 1 lit. b Prawa budowlanego,
należy rozumieć w taki sposób, iż każdy z elementów jest konieczny do realizacji
funkcji, do jakiej cały obiekt został przeznaczony. Dowód z opinii biegłego,
jak każdy inny dowód w postępowaniu podatkowym, jest przeprowadzany
na określoną okoliczność, w tym jaki ma być związek wszystkich elementów
składających się na całość technologiczną, czy związek ten występuje, czy
brak pewnych elementów w całości zakłóca proces, jaki jest wykonywany przy
użyciu wszystkich elementów całości. Wnioski takie zdaniem autora wymagają
wiedzy specjalistycznej, nie zaś jako ustalenia, interpretacje urzędników
podatkowych
w oparciu o zasady wiedzy i doświadczenia życiowego
przeciętnego interpretatora, szeroko stosowane w postepowaniach podatkowych.
Okoliczność ustalana w postępowaniu dowodowym zależy od wykładni przepisu
prawa materialnego, czyli prawa budowlanego .Prawidłowa wykładnia prawa
budowlanego stanowi jeden z elementów etapu załatwiania sprawy podatkowej.
Opinia biegłego rzeczoznawcy budowlanego jest niezbędne, gdyż wymaga
interpretacji i ostatecznego ustalenia jako środka pomocnego w zrozumieniu
norm materialnego prawa budowlanego, jego charakteru, zakresu odziaływania
i innych istotnych jego cech, których nie da się odczytać z wykazu budowli
zamieszczonych w art.3 pkt.3 Prawa budowlanego.
W przypadku, gdy nie da się ustalić pojęcia całości techniczno-użytkowej należy
posługiwać się teorią funkcjonalną budowli, czyli przeznaczeniem budowli, czemu
ona służy. W opiniach konieczne jest określenie rodzaju budynku czy budowli,
nie potoczne, zwyczajowe, lecz wynikające bezpośrednio z zapisów przepisów
technicznych i budowlanych,jednakże nie znajduje oparcia w przepisach prawa
budowlanego. Obiekt budowlany rozważany może być również, przez kryterium
„bezużyteczności” po odłączeniu elementów nie objętych reglamentacją prawa
budowlanego, pozostaje nadal użyteczny w rozumieniu prawa budowlanego.
Biegły z zakresu budownictwa powołany przez prezesa sądu okręgowego
ze względu na posiadanie specjalistycznej wiedzy z zakresu procesów
inwestycyjnych w uzasadnionych przypadkach może wykonywać opinie
na zlecenie innych organów procesowych niż sądy. W procedurze karnej
postanowienie o powołaniu biegłego, w przedmiocie zasięgnięcia opinii biegłego,
co do zasady, może wydać każdy organ prowadzący postępowanie karne jak
prokuratura, policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro
Śledcze i inne instytucje w zakresie prawa karnego.
Naturalnym zjawiskiem jest powoływanie biegłych sądowych w sytuacjach
kryzysowych, zagrożenia życia, mienia, bezpieczeństwa, katastrof, awarii
budowlanych, wypadków związanych z prowadzeniem robót budowlanych.
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Przykładem są sytuacje zawalenia się budynków i budowli, stropów, deskowani,
wybuchów gazu, butli gazowych i innych niebezpiecznych środków, wypadków
komunikacyjnych, których wynikiem są uszkodzenia budynków i budowli,
wypadków na budowie, zawalenie rusztowań budowlanych, zasyp pracowników
w głębokich wykopach, wypadki śmiertelne na budowach czy inne nagłe
zdarzenia wynikające z warunków atmosferycznych.

25. Kryteria oceny projektów, robót budowlanych, inwestycji
budowlanych i osób w nich uczestniczących.
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Podstawowe kryteria, które w przeważającej części są istotą opinii sądowych z
zakresu budownictwa to:
•
•
•
•
•

jakość robót budowlanych
zachowanie należytej staranności w procesach budowlanych
niedbalstwo w robotach budowlanych
zgodność z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i warunkami
technicznymi
zgodność z zasadami sztuki budowlanej

Jakość (gr. poiotes, łac. qualitas) to pojęcie filozoficzne zdefiniowane przez
Platona jako "pewien stopień doskonałości". Nazwę łacińską, która zachowała
się w językach romańskich utworzył Cyceron tłumacząc termin grecki.
Należy odróżnić ocenę jakościową od oceny jakości. Ocena jakościowa jest
przeciwieństwem oceny ilościowej i polega na oszacowaniu własności dowolnego
zdarzenia, procesu lub systemu w skalach relatywnych, na przykład duży, mały,
zawsze, często, czasem, rzadko, nigdy, bardzo dobrze, dobrze, wystarczająco,
niewystarczająco. Jest powszechnie używanym pojęciem w życiu codziennym,
naukach społecznych i w innych dziedzinach, w tym w zakresie budownictwa
przez ekspertów, biegłych sądowych, kiedy ich wiedza wynika z doświadczenia
trudnego do liczbowego oszacowania, w opiniach uznanych autorytetów.
Jakościowa ilustracja przebiegu procesów jest też wstępną hipotezą dla
przeprowadzenia badania lub eksperymentu .W współczesnym społeczeństwie
przemysłowym, liczne nowe definicje kładą większy nacisk na jakość produktów
określonych przez ich wartość użytkową, czyli w konsekwencji na społeczne
aspekty użyteczności technologii i usług, gdzie jakość eksploatacyjna jako
zespół właściwości i charakterystyk wyrobu, określa rzeczywisty stopień
spełnienia aktualnych wymagań użytkownika, zawartych w normy ISO .
W zakresie jakości produktu
technologicznej:
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najczęściej wymieniane są cechy jakości

•
•
•
•
•

funkcjonalność: stopień i zakres realizacji oczekiwanych funkcji
praktyczność: komfort użytkowania, łatwość obsługi i konserwacji i ich
ergonomiczność
niezawodność: zdolność do pracy bezusterkowej
trwałość: okres zachowania cech użytkowych
bezpieczeństwo użytkowania.

Jakość produktu jest związana z takimi jego własnościami handlowymi (jakość
rynkowa), jak:

•
•
•
•
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•
•
•

stopień zgodności z wzorcem lub wyspecyfikowanymi wymaganiami
widoczność zespołu cech istotnych dla produktu
ekskluzywność: prestiż nabywcy związany z posiadaniem produktu lub jego
marką
estetyczność: pozytywne odczucia osobiste
prezentacja: forma zaoferowania (warunki sprzedaży: otoczenie, obsługa,
sposób dostawy, opakowanie, certyfikaty, referencje
koszt nabycia
usatysfakcjonowanie użytkownika: zaspokojenie potrzeb i oczekiwań
nabywcy.

Są to cechy istotne z punktu widzenia konsumenta. Producent musi oprócz tego
brać pod uwagę zyskowność i działalność konkurencji, co często jest w konflikcie
z jakością technologiczną produktu. Jakość produktu to również w innym
ujęciu wymagania, standardy, normy, kontrola jakości, kontrola techniczna,,
samokontrola, wadliwość, wada nieistotna, istotna, krytyczna, brak naprawialny,
nienaprawialny. Do oceny jakości robót budowlanych służą warunki i wytyczne
techniczne, normy techniczne, instrukcje branżowe, szczegółowe opisy robót
podane w katalogach, kosztorysach i specyfikacjach technicznych.
Należyta staranność to obowiązek stron stosunków umownych do staranności
ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju. Nadmierna, przesadna
staranność jest przekroczeniem ogólnie przyjętych wymogów należytej
staranności, która jest jednocześnie starannością optymalną i normalną.
Krańcowym przeciwieństwem nadmiernej staranności jest rażące i świadome
niedbalstwo. Pojęcie należytej staranności zostało użyte w kodeksie cywilnym,
w Kodeksie Etyki Inżyniera Budownictwa do określenia jakości świadczonej
pracy, często używany w ofertach, umowach i deklaracjach co do świadczonych
usług. Należy stwierdzić dalece często właśnie brak staranności zawodowej jest
przedmiotem opinii w aspekcie robót budowlanych i art.355 Kodeksu Cywilnego
.Za miernik należytej staranności uznaje się miernik obiektywny, odnoszący się
do każdego, kto znajdzie się w określonej sytuacji, formułowany na podstawie
takich dotyczących ich reguł, jak: zasady współżycia społecznego, szczegółowe
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normy prawne, techniczne, pragmatyka zawodowe, zwyczaje, zasady wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej.
Roboty budowlane są złożonym technicznie, organizacyjnie, a także finansowo
zespołem działań grupy ludzi. Nadzór i odpowiedzialność za ten proces
spoczywa na wszystkich uczestnikach procesu inwestycyjnego, głównie na
kierowniku budowy i bezpośrednim wykonawcy danego typu robót. Podlega on
także kontroli ze strony wielu urzędów i instytucji takich jak nadzór budowlany,
organa nadzoru administracyjno-budowlanego, inspekcja pracy, straż pożarna,
straż miejska i inne, w zakresie ich kompetencji. W trakcie prowadzenia robót
kierownik budowy jest zobowiązany do prowadzenia dziennika budowy lub
dziennika rozbiórki ewentualnie dziennika montażu, w którym dokumentuje się
zdarzenia i przebieg prowadzonych robót budowlanych dbając o zachowanie
należytej staranności w całym procesie budowy.
Przypisanie określonej osobie rażącego niedbalstwa uznaje się za uzasadnione
wtedy, gdy osoba ta zachowała się w określonym miejscu i czasie w sposób
odbiegający od właściwego dla niej miernika należytej staranności. Należyta
staranność w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej,
którą określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności,
nie oznacza staranności wyjątkowej, lecz dostosowanej do działającej osoby,
przedmiotu, jakiego działanie dotyczy, oraz okoliczności w jakich działanie to
następuje.
Należyta staranność podmiotu gospodarczego jest zachowana, jeśli wykaże,
że powierzył wykonanie określonych czynności dotyczących dostaw towarów
i świadczonych usług, innemu podmiotowi, którego profesjonalizm i jakość
świadczonych czynności budziła zaufanie. Należyta staranność pełni istotną
rolę dla klauzuli dobrej wiary. W stanie dobrej wiary jest osoba, która pomimo
dołożenia należytej staranności nie mogła dowiedzieć się o rzeczywistym stanie
prawnym,
a jeśli nie dołożyła należytej staranności, to jest w złej wierze. Należyta staranność
polega na działaniu, które świadczy o tym, że ktoś zrobił wszystko, aby wykonać
swoje zadanie jak najlepiej. Dochowania takiej należytej staranności wymaga
nie tylko dobry obyczaj, ale również polskie prawo.
Kodeks cywilny wręcz nakłada obowiązek dochowania staranności ogólnie
wymaganej w stosunkach danego rodzaju – jest to sformułowanie ogólne, ale
wyraźnie sugeruje, że czyjąś staranność ocenia się zależnie od tego, co się
robi w danej chwili – czy to w stosunkach prywatnych czy zawodowych. Czego
innego klient oczekuje od sprzedawcy butów, a czego innego od szewca, ale
od obu wymaga, aby wykonali swoją pracę właściwie. Każde zobowiązanie
powinno być wykonane jak najstaranniej, z wykorzystaniem niezbędnej wiedzy,
umiejętności, doświadczenia. W konsekwencji, jeśli firma wykonuje określone
zlecenie, musi je zrealizować tak, jak wymaga tego charakter prowadzonej przez
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tę firmę działalności. Ten obowiązek wynika z art. 355 par. 2 k.c., w którym
czytamy, że należytą starannością dłużnika w zakresie prowadzonej przez
niego działalności gospodarczej określa się przy uwzględnianiu zawodowego
charakteru tej działalności. Osoba czy firma, która podjęła się jakiegoś zadania
na rzecz innej osoby czy firmy, a zatem jest komuś winna to zadanie wykonać,
powinna należytą staranność pojmować jako działanie rzetelne, przezorne,
zgodne z przepisami, terminowe i prowadzące do uzyskania jak najlepszego
efektu.
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Zaniedbanie zasady należytej staranności może mieć poważne konsekwencje i
być nawet powodem pociągnięcia do odpowiedzialności tego, kto tej staranności
nie dochował. Pośrednio więc w przepisach prawa, w tym Prawa Budowlanego
znaleźć można wiele wymagań, które można uznać za normy staranności. Do
nich można zaliczyć określone w prawie wymagania techniczne, jakościowe,
normy, instrukcje, standardy postępowania, zasady wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej. Niezastosowanie się do tego jest niewątpliwie naruszeniem prawa,
zasady należytej staranności, co może skutkować pozwaniem do sądu, na
podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz.U. nr 16, poz.
93 z późn. zm..
Niedbalstwo (łac. negligentia, culpa) jest to pojęcie z zakresu teorii prawa
oznaczające nieumyślne spowodowanie szkody lub czynu zabronionego. W
zależności od epoki, gałęzi prawa i przedstawicieli doktryny bywa ujmowana
jako nadrzędna w stosunku do lekkomyślności. Przeciwieństwem niedbalstwa
jest diligentia (łac. staranność, troska, delikatność) omówiona wcześniej.
Prawo rzymskie prywatne wskazywało na trzy postacie niedbalstwa,
utożsamianego z winą w znaczeniu właściwym: culpa lata, culpa levis i culpa
levis in concreto.
W pierwszej postaci, w tzw. grubym niedbalstwie, miarą wymaganej staranności
była taka, jaką zachowywał przeciętny człowiek w normalnych sytuacjach. Drugą
postacią, tzw. winą lekką (a ściślej: culpa levis in abstracto) było niezachowanie
staranności człowieka sumiennego i zapobiegliwego, idealnego ojca rodziny
(tzw. diligentia diligentis patris familias). Trzecia postać niedbalstwa oznaczała
niezachowanie staranności, którą dana osoba stosowała zwykle we własnych
sprawach.
Według polskiego prawa cywilnego niedbalstwo jest nieumyślnym stopniem
winy. W odróżnieniu od prawa karnego, prawo cywilne nie skupiając się na
elemencie psychologicznym, nie rozróżnia lekkomyślności i niedbalstwa
właściwego. Nieumyślność w prawie cywilnym polega na niezachowaniu
należytej staranności.

175

W prawie karnym niedbalstwo jest formą winy nieumyślnej i polega na tym, że
gdy sprawca nie miał zamiaru popełnienia czynu zabronionego i następnie nie był
też świadomy zaistnienia czynu zabronionego, to popełnił go mimo, że powinien
był dołożyć staranności, by zachować się z należytą ostrożnością i mimo, że
mógł przewidzieć, że jego zachowanie nosi znamiona czynu zabronionego.
Powinność zachowania staranności powinna być oceniana wspólnie dla osób
znajdujących się w zbliżonych sytuacjach, natomiast możność przewidywania
oceniana być powinna indywidualnie, w zależności od poziomu wiedzy, cech
osobowości i inteligencji konkretnego sprawcy.
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Zgodność z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i warunkami
technicznymi –ta definicja pozwala na właściwa ocenę przez biegłego sądowego
wszelkich zagadnień z zakresu budownictwa, ponieważ wszelkie te zasady
prawne, techniczne, normowe, ściśle określone znajdują się w wydawnictwach
stanowiących podstawę wszelkich procesów inwestycyjnych. Wiedza,
doświadczenie i znajomość wszelkich podstawowych elementów budynku,
budowli elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych, technologii robót i
organizacji procesów budowlanych na każdym etapie ich realizacji umożliwia
biegłemu prawidłowe ocenę jakości wykonania robót budowlanych.
Sztuka budowlana to w ogólnym i potocznym pojęciu wykonanie inwestycji
zgodnie z zasadami współczesnej, najlepszej, profesjonalnej wiedzy prawnej,
technicznej i budowlanej oraz ze wszelkimi normami prawnymi i technicznymi
mającymi zastosowanie w budownictwie, przy dochowaniu należytej staranności,
w oparciu o zasady etyki zawodowej. Kodeks etyki zawodowej inżyniera
budownictwa zawiera stwierdzenie odnoszące się do sztuki, a mianowicie , że
działalność inżynierska jest sztuką, a zawód inżyniera członka izby jest zawodem
zaufania publicznego. Podana wyżej definicja sztuki budowlanej wyczerpuje
wszelkie elementy tego pojęcia i może wraz z uzasadnieniami filozoficznymi,
historycznymi, prawnymi, technicznymi, omówieniami zamieszczonymi w
książkach „Sztuka budowlana” i „Podstawy budowania. Trwałość, użyteczność
i piękno konstrukcji budowlanych „ stanowić podstawę do przyjęcia tej definicji
w podanej formie jako wystarczającą do cytowania, używania, posługiwania się
w opracowaniach prawnych i technicznych, a szczególnie w opiniach sądowych,
bez dodatkowych komentarzy.
Sztuka budowlana to sztuka najprostszych elementów budowlanych, jak
również najbardziej skomplikowanych i spektakularnych, sztuka projektowania,
konstrukcyjna inżynierska, technologiczna, inżynierii materiałowej, mechaniki,
ciesielska, stolarska, kamieniarska, tynkarska, posadzkarska. Sztuka budowlana
ewoluowała z potrzeb i znaczenia. Z czasem, gdy kultura ludzka rozwijała się i
wiedza była formalizowana przez tradycje i zwyczaje, sztuka budowania stała się
w części rzemiosłem. Początkowo metodą prób i błędów, później improwizowano
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lub powtarzano udane próby, dochodzono do nienaruszalnych zasad mechaniki
budowli,wytrzymałości materiałów i zasad technologii budowlanych .Traktaty
i kodyfikacje budowlane są uniwersalnym dziełem, drogowskazem i źródłem
inspiracji dla wszystkich współczesnych konstruktorów i inżynierów. Mimo, że
współczesne obiekty i konstrukcje są niewiarygodnie skomplikowane,, niezwykłe
w kształtach, wysokościach, rozpiętościach, niespotykanych obciążeniach
zasady trwałości, użyteczności i piękna są podstawowymi kanonami wiedzy w
zakresie inżynierii lądowej. Powstają konstrukcje, które według wielu inżynierów
nie można było zbudować, jednak współcześni konstruktorzy, budowniczowie,
technolodzy budowlani i inżynierowie potrafią takie konstrukcje zaprojektować i
wykonać. Mimo istnienia wielu praw, kanonów, zasad, norm i wytycznych, technik,
technologii metod obliczeniowych, programów komputerowych nadrzędną
pozostaje Sztuka Budowlana, stanowiąca uniwersalną wiedzę teoretyczną i
praktyczną pozwalającą biegłemu z zakresu budownictwa wydawać opinię i
dokonywać ocen wielu skomplikowanych inwestycji budowlanych we wszelkich
ich aspektach.
Mimo, że nie istnieje ustawowa definicja sztuki budowlanej, wykonania robót
budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, prawidłowego ich
ukończenia, oczywiste jest, że wykonywanie prawidłowe oznacza także, że
roboty muszą być wykonywane zgodnie z przepisami prawa, a podana definicja
wyczerpuje wszelkie jej aspekty, jest właściwie uzasadniona i omówiona i może
być stosowana w praktyce budowlanej. Istnieją skomplikowane, szczegółowe
definicje i opisy wykonania robót budowlanych zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, prawidłowego ich ukończenia i odbioru, a oczywiste jest, że
wykonywanie prawidłowe, staranne zgodne wymaganiami jakościowymi
oznacza także, że roboty muszą być wykonywane zgodnie z przepisami
prawa. W przeciwnym razie jest to samowola budowlana oraz przestępstwo,
o którym mowa w art. 90 ustawy Prawo budowlane, jak orzekła Krajowa Izba
Odwoławcza w wyroku z 1 marca 2013 r. (KIO 363/13). Roboty budowlane
muszą zostać prawidłowo ukończone. Po pierwsze zgodnie z umową zawartą
z inwestorem, a po drugie należy wziąć pod uwagę, kiedy zgodnie z umową,
zwyczajem budowlanym i przepisami prawa, roboty uważa się za zakończone.
Takim punktem w czasie jest niewątpliwie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
obiektu, gdyż do tego momentu kwestia prawidłowego ukończenia robót
pozostaje otwarta. Nawet odbiór przez samego inwestora może być wątpliwy
jako zakończenie robót, ponieważ inwestor nie musi posiadać profesjonalnej
wiedzy z zakresu budownictwa pozwalającej ocenić jakość tego wykonania, a
już niewątpliwie jego opinia w tej kwestii nie ma tej mocy, co opinia inspektora
nadzoru budowlanego. Zatem, co do zasady, prawidłowe ukończenie robót
można stwierdzić tylko, gdy zostanie wydane pozwolenie na użytkowanie
obiektu, jeśli takie pozwolenie danego obiektu dotyczy. Zamawiający może w
warunku określić też inny moment, który uzna za zakończenie prac, jak wydanie
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świadectwa przejęcia przy kontraktach wg FIDIC, lecz powinno to być określone
w tym warunku.

26. Diagnostyka budowlana w opiniach sądowych.
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Diagnostyka jest elementem podstawowym w naukach sądowych, pozwala na
wyjaśnianie wielu skomplikowanych zagadnień i problemów dzięki zastosowaniu
w naukach sądowych, oprócz tradycyjnych metod oceny, diagnostyki zjawisk
budowlanych również nowoczesnej techniki i urządzenia diagnostyczne jak
akustyczne, ultra-infradżwiekowe, rentgenowskie, termowizyjne, elektroniczne,
komputerowe, a w zależności od wymagań procesowych dalece bardziej
szczegółowe.
Termin diagnostyka pochodzi z języka greckiego, gdzie „diagnosis” oznacza
rozpoznanie, rozróżnianie, osądzanie, a „diagnostike techne” oznacza sztukę
rozróżniania, rozpoznania, osądzania i stawiania diagnozy. Diagnostyka budowlana
jest częścią fizyki budowli, która ma na celu zbadanie, ocenę, udokumentowanie
i odpowiednie zaklasyfikowanie, określenie stanu rzeczywistego obiektu,
elementów obiektu budowlanego, elementów konstrukcyjnych i parametrów
technicznych materiałowych poprzez przeprowadzenie badań struktury i
stanu materiałów budowlanych i konstrukcyjnych nowoczesnymi metodami
pomiarowymi i badawczymi, w tym ustalenia podstawowych parametrów
technicznych wilgotnościowych, zawartości i rozkładu agresywnych związków
chemicznych, porowatości, właściwości materiałów budowlanych, parametrów
wytrzymałościowych materiałów budowlanych, nośności elementów konstrukcji.
Diagnostyka budowlana to również szereg czynności zmierzających do
oceny bezpieczeństwa i niezawodności istniejących konstrukcji budowlanych
i przydatności do dalszego użytkowania. Pojawienie się uszkodzeń obiektu
w postaci rys, zarysowań, defektów i uszkodzeń pogarsza estetykę i działa
niekorzystnie na poczucie bezpieczeństwa użytkowników. Inwentaryzacja
uszkodzeń pozwala na określenie mechanizmów uszkodzeń i ich zapobieganiu,
prowadzi do diagnozy czyli oceny stanu technicznego. Bezpieczeństwo i
niezawodność są określone przez przeznaczenie obiektu i miejsce, w którym
ten obiekt się znajduje. Bezpieczeństwo i niezawodność w teorii stanów
granicznych oznacza nie przekroczenie stanów granicznych nośności(SGN)
i stanów granicznych użytkowalności (SGU) w określonych warunkach i
zamierzonym czasie użytkowania. Ocena niezawodności i bezpieczeństwa
istniejących konstrukcji wykonywana w sposób odbiegający od zasad podanych
w normach, powinna być uzasadniona naukowo.[1].
Diagnostyka budowlana zajmuje się oceną stanu technicznego budynków,
budowli i obiektów budowlanych poprzez badanie własności obiektów na etapie
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ich wznoszenia, budowy, i użytkowania. Efektem badania diagnostycznego
jest ocena stanu technicznego budynku, która w zależności od jej złożoności
może mieć formę opinii bądź ekspertyzy technicznej. Diagnostyka techniczna
to ocena stanu budynku sporządzona na podstawie wizji, przeglądu, oględzin,
pomiarów kontrolnych, dostępnej dokumentacji projektowej i technicznej,
oceny elementów konstrukcji, elewacji, dachu i innych elementów obiektu. O
szczegółowości badań diagnostycznych budynku decyduje konkretna sytuacja.
W diagnostyce budowlanej
badawczego:

•
•
•
•
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•
•

należy wyróżnić etap projektowania problemu

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

W zależności od zakresu badań diagnostycznych, analiz, obliczeń
sprawdzających w zakresie statyczno- wytrzymałościowym mamy do czynienia
z dwoma pojęciami ekspertyzą budowlaną i opinią techniczną. Elementem
diagnostyki są szczegółowe oględziny obiektu, ocena, diagnostyka wizualna,
czego efektem jest opinia techniczna wydawana przez specjalistę . Diagnoza
jest zwykle stawiana na podstawie doświadczenia eksperta, może być opinią
niezwykle subiektywną, nie zawsze może być jednoznaczna i w tym przypadku
konieczna jest pogłębiona diagnostyka budowlana, która może umożliwić
postawienie właściwej diagnozy. Diagnostyka poparta analizami dokumentacji
technicznej, pogłębionymi, kompleksowymi, badaniami i wyliczeniami
wytrzymałości wątpliwych elementów konstrukcji fundamentów, ścian, stropów,
konstrukcji nośnej, elewacji, dachu i innych elementów, jest opracowaniem
zwykle szerszym, w którym oprócz zaangażowania wiedzy i doświadczenia
eksperta występują elementy obiektywnych badań materiałów, pomiary ugięć,
przemieszczeń konstrukcji,
koniecznych obliczeń. Postawiona diagnoza
jest w ten sposób uwiarygodniona obiektywnymi badaniami, pomiarami czy
obliczeniami, które są sprawdzalne na każdym etapie analizy, a wnioski są
opiniami obiektywnymi, zgodnymi z rzeczywistym stanem obiektu.
Jeśli podczas badania akt sprawy, przeglądów doraźnych, informacji od
użytkowników, obserwacji
budynku pojawiają się niepokojące zjawiska,
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spękania, zarysowania ścian, widoczne rysy na stropach, przemieszczenia,
odkształcenia, problemy ze stolarką okienną i drzwiową, nadmierne zużycie,
uszkodzenia elementów wykończeniowych to niezbędne jest wykonanie
diagnostyki doraźnej .
Ogólny zakres diagnozy może dotyczyć:
oceny stanu technicznego
prognozy rozwoju lub zmian stanu
przyczyny rozwoju lub zmian stanu
łączenie wszystkich wymienionych
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•
•
•
•

W celu właściwej oceny stanu technicznego należy stosować nowoczesne
metody analityczne w oparciu o diagnostykę budowlaną i nowoczesne
współczesne, kompleksowe metody pomiarowe.
Podstawowym zadaniem diagnostyki budowlanej jest ocena stanu technicznego
w aspekcie bezpieczeństwa, niezawodności konstrukcji ze względu na nośność
i stateczność konstrukcji.[1].
Przeglądy obiektów budowlanych są podstawowym elementem oceny ich dalszej
przydatności do użytkowania. wymagającym zastosowania w uzasadnionych
przypadkach kompleksowej analizy technicznej obiektu i diagnostyki budowlanej
. Zapewnienie właściwego stanu technicznego obiektów jest ściśle określona
w przepisach techniczno-prawnych obowiązujących w Polsce i nakładają na
właścicieli i użytkowników szereg obowiązków w zakresie utrzymania obiektów.
Stan techniczny budynków obiektów jest niezwykle zróżnicowany, a problemy
remontów, renowacji, modernizacji budynków niezwykle skomplikowane i
wymagające specjalistycznej wiedzy z różnych dziedzin budownictwa. Podstawą
w zakresie ustalania stanu technicznego budynków jest rzecz jasna diagnostyka
budowlana uproszczona, a w konieczności w uzasadnionych przypadkach,
pogłębiona i kierunkowa . Diagnostykę budowlaną należy stosować w oparciu
głęboką znajomość teorii konstrukcji, technologii budowlanych, drewna, stali,
żelbetu, konstrukcji zespolonych, szczegółowych rozwiązań konstrukcyjnych,
znajomości słabych miejsc w budynkach, uszkodzeń, niszczeniu, korozji
elementów konstrukcyjnych, właściwości materiałów budowlanych.
Diagnostykę można podzielić na :
•
•
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prostą jednoetapową, doraźna zakończona przeglądem technicznym, opinią
techniczną
okresową zakończona przeglądem technicznym, opinią techniczną z wpisem
do książki obiektu

•
•

złożoną, wieloetapową zakończoną ekspertyzą techniczną wykonywaną
przez rzeczoznawcę budowlanego
docelową, zakończoną ekspertyzą techniczną wykonywaną przez
rzeczoznawcę budowlanego
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W przypadku pogłębionej diagnozy o zróżnicowane charakterystyce badań
należy powoływać do oceny zespoły specjalistów, rzeczoznawców budowlanych
z różnych specjalizacji i dziedzin związanych z konstrukcjami i budownictwem.
W oparciu o obowiązujące normy, dokumenty, publikacje, wytyczne, normy
europejskie w zakresie zasad projektowania, konstruowania, warunków
geotechnicznych, obciążeń, materiałów konstrukcyjnych, metod diagnostycznych
należy dokonywać okresowych technicznych przeglądów obiektów budowlanych.
Konieczność wykonywania przeglądów okresowych, ocen stanu technicznego,
przydatności do użytkowania,, ekspertyz budynków i obiektów budowlanych
wynika wprost z zapisów ustawy Prawo Budowlane, art.61 i 62 rozdz. 6
Utrzymanie obiektów budowlanych. Ponieważ trwałość budynków zależy od
wielu czynników, zachowanie właściwości użytkowych obiektów spoczywa
na właścicielu nieruchomości Obiekt budowlany jako substancja techniczna
niezwykle skomplikowana ze względu na swoją charakterystykę, trwałość,
charakter eksploatacji, jakość, technologię wykonania oraz niekorzystne
oddziaływania zewnętrzne, atmosferyczne wymaga okresowej oceny stanu
technicznego z zastosowanie nowoczesnych metod diagnostyki budowlanej .
Przeglądy obiektów budowlanych mogą wykonywać wyłącznie uprawnione osoby
pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zgodnie z art. 12 pkt
1 ust. 5 ustawy Prawo Budowlane(PB) i posiadające właściwe i odpowiednie
uprawnienia budowlane zgodnie z art. 12 p.2 ustawy PB mogą to być wyłącznie
osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. Ustaw a określa
jednoznacznie, że przegląd obiektu budowlanego powinien być wykonany
rzetelnie, ponieważ ma to istotny wpływ na jego trwałość i przydatność do
dalszego użytkowania, zarówno w zakresie przeglądów doraźnych, półrocznych,
rocznych, czy pięcioletnich. Konieczne jest zatem stosowanie odpowiednich
metod badawczych poszerzonych w przypadku przeglądów pięcioletnich oraz
w przypadku awarii dobranie metod diagnostycznych do zakresu i właściwości
badania .
Zastosowanie metod diagnostyki elektronicznej termowizyjnej, wideo,
endoskopowej,
pomiaru wilgotności, pirometrycznej i sklerometrycznej i
innych prostych badań nieniszczących wydaje się niezbędne w celu prawidłowej
oceny stanu technicznego budynku. Można więc stwierdzić, że podstawowe
działania diagnostyczne oparte na art. 5 ustawy Prawo Budowlane w
zakresie wymagań podstawowych, które musi spełniać obiekt budowlany wraz
ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi dotyczą bezpieczeństwa
obiektu w różnych jego aspektach. Na każdym z pół obserwacji budynku można
zastosować szereg urządzeń elektronicznych służących do pomiarów stanu
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technicznego i oceny warunków określonych art.5 Prawa Budowlanego. W
celu zapewnienia bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych trzeba wykonać
wiele działań diagnostycznych niemal we wszystkich fazach cyklu eksploatacji
obiektu budowlanego. Dodatkowym elementem badania jest diagnostyka
geotechniczna która warunkuje uzyskanie podstawowych danych o warunkach
posadowienia, niezbędnych do oceny warunków posadowienia, zmiany tych
warunków podczas eksploatacji budynków szczególnie przy stwierdzeniu
uszkodzeń charakterystycznych dla uszkodzeń wynikających z osłabienia gruntu
w poziomie posadowienia lub innych związanych z fundamentami obiektu.
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Przy badaniu, diagnostyce budynków i opracowywaniu technologii prac
renowacyjno-naprawczych każdy budynek należy traktować indywidualnie.
Konieczne więc jest dokonanie pełnej diagnostyki, wykonania odkrywek,
inwentaryzacji budowlanej, konstrukcyjnej, badań nieniszczących, częściowo
niszczących, badań laboratoryjnych, obliczeniowej analizy statycznowytrzymałościowej, ekspertyzy i analizy technicznej, projektu wzmocnień,
programu naprawczego i prac remontowych. W połączeniu ze znajomością
dostępnych technologii pozwala to na dobór optymalnej metody wzmocnienia
i naprawy obiektu oraz osuszania, renowacji elementów konstrukcyjnych
.Konieczne jest również renowacja ścian i murów przez na trwałe zmniejszenie
wilgotności co pozwoli po dokonaniu również niezbędnych napraw i remontów,
dalszą eksploatację obiektu.
Podstawą diagnostyki budowlanej jest między innymi prawidłowy dobór pomiarów
i badań fizyczno-chemicznych materiałów konstrukcji murowych, żelbetowych,
stalowych i drewnianych. Problemy degradacji i uszkodzeń budynków i budowli
wymagają pogłębionych badań i diagnostyki oraz kompleksowych rozwiązań
projektowych. W celu wykonania właściwych pomiarów należy wykorzystywać
atestowane przyrządy i urządzenia pomiarowe przeznaczone do pomiarów i
badań konstrukcji budowlanych.
Kolejną przesłanką do wykonywania badań diagnostycznych jest opracowanie
skutecznego programu prac remontowym. Diagnostyka budowlana budynku
i poszczególnych elementów wykończeniowych i konstrukcyjnych pozwala
na właściwą ocenę uszkodzeń . Na podstawie pomiarów, badań, analizy
uszkodzeń można określić kolejność, sposób postępowania i zastosowanie
działań remontowych i renowacyjnych. Skuteczna i kompleksowa diagnostyka
budowlana prowadzi od ustalenia przyczyn uszkodzenia budynku, co pozwala
na prawidłowe wykonanie planu skutecznych napraw, remontu, modernizacji
obiektu.
Analiza techniczna budynku określana jako szereg czynności zmierzających
do prawidłowego zaplanowania prac remontowych wymaga kompleksowej
diagnostyki budowlanej i jest nieodzowną częścią procesu renowacji,
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remontu, a czasem wzmocnienia, odbudowy budynków szczególnie na terenach
zagrożonych oddziaływaniami górniczymi. Działania profilaktyczne, stały
monitoring obiektów, diagnostyka doraźna, wyprzedzająca, zapewnia ciągłość
prac remontowych i unikanie problemów technicznych w budynkach, zapewnia
komfort ich użytkowania.
Diagnostyce podlegają wszelkie budynki, obiekty budowlane i inżynieryjne
w zakresie konstrukcji i technologii murowych, drewnianych, betonowych,
żelbetowych, stalowych, ziemnych.
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Diagnostyka budowlana w opiniach sądowych w skomplikowanych sprawach
jest podstawowym narzędziem biegłego sądowego z zakresu budownictwa
i wymaga posiadania przez biegłego przynajmniej podstawowego zestawu
narzędzi i urządzeń diagnostycznych oraz umiejętności prowadzenia badań
porównywalnych z badaniami naukowymi.

27. Ustalanie wartości robót budowlanych.

Jednym z celów opinii sądowych jest ustalenie wartości robót inwestycji
budowlanych, ich podstawowych elementów w postaci robót montażowych,
budowlanych, remontowych, rozbiórkowych,
towarzyszących na etapie
oceny zaawansowania, robót, prawidłowości wykonania, obniżonej jakości,
wartości robót poprawkowych, naprawczych . Kosztorysowanie budowlane
jest bezpośrednio związane z aktualnie obowiązującym ustawodawstwem,
aktami prawnymi rozporządzeniami wykonawczymi w tym w ustawach o
cenach, o zamówieniach publicznych, o rachunkowości, a w szczególności
Międzynarodowych Standardach Rachunkowości (MSR), które w art. 11 traktują
o cenach i składowych elementach rachunku kosztów i kosztorysowania.
Historia ustalania wartości robót budowlanych sięga czasów starożytnych,
bowiem przywołany w rozdziale I „Kodeks Hammurabiego” zwierał zapisy
związane z prawnym, sądowym ustalaniem wartości robót budowlanych i
odszkodowania za wadliwie wykonane prace budowlane. W § 228.” Jeśli
murarz, budowniczy dom obywatelowi zbudował i wykończył go, za 1sar (mira
powierzchni budynku ) domu 2 szekle srebra jako wynagrodzenie jego zostanie
dane mu.”Sumeryjskie sar to jednostka miary powierzchni gdzie 1 sar równy
jest około 35 m2.W § 232 również znajdujemy zapis dotyczący odszkodowania
za wadliwie wykonane prace budowlane :
” Jeżeli spowodował utratę dobytku, wszystko z tego, co zostało utracone
zwróci, a ponieważ domu, który zbudował, nie umocnił i (ten) zawalił się, ze
środków swoich własnych dom zawalony odbuduje.”, a w § 233.” Jeśli murarz
dom obywatelowi zbudował, a pracy swej nie sprawdził i mur się pochylił, murarz
ten za srebro swoje własne mur ten umocni.”
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Rzymski budowniczy i teoretyk budownictwa i inżynierii Witruwiusz żyjący za
czasów Juliusza Cezara i Augusta również odnosi się do ustalania wartości
robót budowlanych , pisze w jednej ze swoich ksiąg traktatu „Dziesięć ksiąg o
budownictwie”:
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„budowniczy, podejmując się zamówienia państwowego, określa z góry,
za jaką cenę je wykona. Po złożeniu kosztorysu, majątek jego przejmuje w
zastaw państwo, dopóki robota nie zostanie wykonana, po czym, o ile wydatki
odpowiadają kosztorysowi, architekt otrzymuje pochwalne dekrety i wyróżnienia.
Również jeśli nie przekroczył kosztorysu powyżej jednej czwartej, pokrywa to
skarb państwa, a budowniczego nie czeka żadna kara”
„Oby bogowie nieśmiertelni byli sprawili, żeby takie prawo obowiązywało
także lud rzymski ... Nie grasowaliby wtedy bezkarnie nieucy, lecz bez wahania
zajmowaliby się budownictwem ci, którzy zdobyli wiedzę przez gruntowne
studia. ... A sami budowniczowie pod groźbą kary opracowywaliby sumienniej
kosztorysy.”
Ustalanie wartości elementów inwestycji różnymi metodami w tym przez
ich szczegółową identyfikację i kosztorysowanie stanowi podstawę w
postępowaniach ugodowych, przygotowawczych i sądowych. Koniecznym
jest aby biegły sądowy z zakresu budownictwa posiadał wyjątkową wiedzę w
zakresie kosztorysowania, wyceny inwestycji budowlanych, szacowania robót
budowlanych jako podstawy do rozliczenia robót budowlanych we wszelkich
fazach realizacyjnych. Wycena robót budowlanych znajduje swoje umocowanie
w art. 385 Kodeksu cywilnego, a procedury w zakresie kosztorysowania są
w znaczącej części dostosowane do charakterystyki, specyfiki i poziomu
polskich rozwiązań w sferze cen i kosztorysowania, norm i standardów Unii
Europejskiej. Praktyka w zakresie normowania, nakładów pracy, maszyn,
urządzeń, materiałów i innych elementów procesu jednostkowej oceny procesu
inwestycyjnego jest niezwykle rozległa i wymaga od biegłego sądowego
doświadczenia zawodowego w zakresie realizacji obiektów budowlanych,
wiedzy technicznej, konstrukcyjnej, technologicznej i organizacyjnej . Wycena i
kosztorysowanie robót budowlanych jest procesem niezwykle skomplikowanym,
wymagającym wiedzy, doświadczenia w zakresie znajomości podstawowych
elementów procesu inwestycyjnego. Kosztorysowanie robót budowlanych jest
procesem złożonym tak pod względem struktury robót jak i organizacji czasowoprzestrzennej. Ocena i identyfikacja robót wymaga wielopłaszczyznowej
wiedzy z zakresu budownictwa oraz znajomości szeregu interdyscyplinarnych
zagadnień z dziedziny ekonomiki procesów budowlanych, konstrukcji,
technologii i organizacji robót budowlanych. Ustalenie prawidłowej wartości
to kompleks czynności i operacji rachunkowych o charakterze badawczym,
opartych o podstawy techniczne, rzeczowe i finansowe przy uwzględnieniu
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trendów przewidywanych w okresie realizacji zadań i elementów budowlanych,
prowadzących do ustalenia jego sumarycznej wartości.
Precyzja, doświadczenie i znajomość podstawowych elementów budynku,
budowli elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych, technologii robót i
organizacji procesów budowlanych w każdej fazie ich realizacji umożliwia na
etapie postępowania sądowego prawidłową ocenę wartości robót budowlanych.
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W postepowaniach sądowych konieczne jest
ustalanie wartości robót
budowlanych, wykonywania różnych szacunków dla potrzeb procesowych w
różnych fazach, dotyczących budynków, budowli, elementów budowlanych
wykonywania szacunków procesie inwestycyjnym .Kosztorys przygotowuje
biegły sądowy w celu uzyskania informacji o planowanych, stwierdzonych
kosztach inwestycji. Przygotowuje go również strona postepowania w celu
uzyskania wartości danej roboty określającej opłacalność jej realizacji. Kosztorys
towarzyszy w postępowaniach sądowych procesom inwestycyjnym w różnych
jego fazach. Dla inwestora i wykonawcy jest on podstawą zawarcia umowy,
przygotowania harmonogramu robót, zaplanowania realizacji robót, wyliczenia
wartości inwestycji, pozwala określić wydatki poniesione na technologię robót,
ustala zużycie nakładów RMS (robocizny, materiałów i sprzętu) w oparciu
o katalogi lub analizę indywidualną, na koniec jest podstawą rozliczenia
zakończenia inwestycji. W 1983 r. wprowadzono metodę kosztorysowania
szczegółowego opartą na Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a podstawą
do kosztorysowania są również Katalogi Scalonych Nakładów Rzeczowych
(KSNR) oraz Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych (KNNR).
W praktyce inwestycyjne rozróżnia się następujące rodzaje kosztorysów
budowlanych, które podlegają wykonaniu, weryfikacji, sprawdzeniu przez
biegłego sądowego w zakresie budownictwa:
•
•
•
•
•

kosztorys inwestorski
kosztorys ofertowy
kosztorys zamienny
kosztorys powykonawczy
kosztorys na roboty różnicowe, naprawcze,remontowe,odszkodowania

Te rodzaje kosztorysów wyczerpują obecnie całkowicie potrzeby ustalania
wartości zamówienia i kalkulacji cen za roboty budowlane. W kosztorysowaniu
uproszczonym cena kosztorysowania jest iloczynem ilości scalonych
jednorodnych robót (np. 1 m² wykonanej nawierzchni betonowej, 1 m ułożenia
przewodu wodociągowego itp.) oraz cen jednostkowych, a także ewentualnie
podatku od towarów i usług VAT.
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Najczęściej stosowaną metodą w kosztorysowaniu jest metoda kalkulacji
szczegółowej, gdzie przy ustaleniu cen kosztorysowych robót należy posługiwać
się następującą formułą kalkulacyjną:
Ck = R + M + Kz + S+ Kp + Z + Pv
gdzie:
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Ck – cena kosztorysowa określonego zakresu rzeczowego robót, obiektu,
wydzielonego elementu, obiektu branżowego rodzaju robót lub wyodrębnionej
w kosztorysie pozycji kalkulacyjnej,
R – koszty robocizny bezpośredniej,
M – koszty materiałów bezpośrednich,
Kz – koszty zakupu materiałów obejmujące również koszty ich transportu
zewnętrznego,
S – koszty pracy sprzętu oraz środków transportu technologicznego,
Kp – koszty pośrednie,
Z – zysk kalkulacyjny,
Pv - podatek VAT,
Ogólnie stosowanym kryterium w zakresie podziału kosztorysów jest podział
według kryterium zakresu rzeczowego. Możemy więc rozróżnić następujące
kosztorysy:
•
•
•
•
•
•

kosztorysy inwestycji
kosztorysy obiektów
kosztorysy robót
kosztorys powykonawczy
kosztorys dodatkowy
kosztorys nakładczy

W zakresie układu kosztorysu można stwierdzic,że kosztorys składa się z kilku
części, a niektóre z nich są opcjonalne i mogą nie stanowić części danego
kosztorysu. Kosztorys sporządzany jest w postepowaniu sądowym jest biegły
sądowy. W kosztorysach stosuje się różne podejścia, metody i techniki
szacowania nieruchomości w tym w podejściu kosztowym przy zastosowaniu
metod odtworzenia i zastąpienia można stosować techniki: szczegółową,
scalonych elementów i wskaźnikową, a w metodzie kosztów likwidacji technikę
szczegółową. Jednym z elementów operatu opartego na tych technikach oraz
czasem przy podejściu mieszanym, jest kosztorys jako sposób określenia ceny
kosztorysowej.
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W wycenie robót budowlanych korzysta się najczęściej z gotowych cenników o
różnym stopniu scalenia elementów i zakresie. W pewnych sytuacjach oczywiście
wykonuje się kalkulacje oparte na katalogach KNR, KNNR, KSNR i innych.
Kosztorys inwestorski to dokument kosztowy, którego celem jest szczegółowe
ustalenie kosztów danego rodzaju robót, pojedynczego obiektu lub części
obiektu. Kosztorys inwestorski jest punktem odniesienia podczas porównywania
ofert potencjalnych wykonawców robót budowlanych w toku postępowania
przetargowego lub konkursu ofert. Podstawą do sporządzenia kosztorysu
inwestorskiego są projekty przetargowe, projekty wykonawcze, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, założenia wyjściowe do
kosztorysowania oraz ceny jednostkowe robót podstawowych. Kosztorys
ofertowy to dokument kosztowy, którego celem jest przedstawienie oferty
cenowej wykonania robót budowlanych. Kosztorys ofertowy opracowywany
jest na potrzeby przetargu (lub negocjacji) na wykonanie robót budowlanych
przez każdego z uczestników przetargu (negocjacji) i zawiera informacje o cenie
robót budowlanych, których wykonania chce się podjąć uczestnik przetargu.
Podstawą do sporządzenia kosztorysu ofertowego są projekty wykonawcze
oraz przedmiary robót. W kosztorysowaniu należy uwzględniać uznać również
konieczność wykorzystania podstawowych elementów dokumentacji technicznej
oraz zasad technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, które winny
być opracowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
2 września 2004 r.w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst pierwotny: Dz. U. 2004 r. Nr 202
poz. 2027),(tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1129 na podstawie art. 31 ust. 4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013
r. poz. 907, 984 i 1047) .
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz program funkcjonalno-użytkowy są odrębnymi opracowaniami,
w których wydziela się tomy zgodnie z przyjętą systematyką podziału robót
budowlanych. Zakres dokumentacji projektowej ustala
zamawiający, biorąc
pod uwagę tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz wymagania dotyczące
postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych wynikające z
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z późn. zm.). Dokumentacja projektowa, służąca do opisu przedmiotu
zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane
uzyskanie pozwolenia na budowę, składa się w szczególności z: projektu
budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych;
projektów wykonawczych ; przedmiaru robót ; informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest
wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Dokumentacja projektowa,
służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych,
dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, składa się
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w szczególności z planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających
jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych
oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania; przedmiaru robót;
projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami.
Jeśli zamówienie na roboty budowlane, o których mowa w ust. 1 i 2, jest udzielane
w trybie zamówienia z wolnej ręki lub w istotnych postanowieniach umowy
przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, dokumentacja projektowa może
nie obejmować przedmiaru robót. Projekty wykonawcze powinny uzupełniać i
uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym
do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania
oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych.
Projekty wykonawcze zawierają rysunki w skali uwzględniającej specyfikę
zamawianych robót i zastosowanych skał rysunków w projekcie budowlanym
wraz z wyjaśnieniami opisowymi, które dotyczą: części obiektu, rozwiązań
budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych, detali architektonicznych oraz
urządzeń budowlanych, instalacji i wyposażenia technicznego, których
odzwierciedlenie na rysunkach projektu budowlanego nie jest wystarczające.
Projekty wykonawcze, w zależności od zakresu i rodzaju robót budowlanych
stanowiących przedmiot zamówienia, dotyczą: przygotowania terenu pod
budowę; robót budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz robót w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,
włącznie z robotami wykończeniowymi w zakresie obiektów budowlanych; robót
w zakresie instalacji budowlanych; robót związanych z zagospodarowaniem
terenu. Wymagania dotyczące formy projektów wykonawczych przyjmuje się
odpowiednio jak dla projektu budowlanego.
Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania
robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich
szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy
opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek
przedmiarowych robót podstawowych.
Opracowanie przedmiaru robót składa się z: karty tytułowej; spisu działów
przedmiaru robót; tabeli przedmiaru robót. Karta tytułowa przedmiaru
robót zawiera następujące informacje: nazwę nadaną zamówieniu przez
zamawiającego; w zależności od zakresu robót budowlanych objętych
przedmiotem zamówienia - nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót;
adres obiektu budowlanego; nazwę i adres zamawiającego; datę opracowania
przedmiaru robót. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać
podział wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie na grupy robót według
Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru robót należy
opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie
systematyki stosowanej w publikacjach zawierających kosztorysowe normy
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nakładów rzeczowych. W przypadku robót budowlanych dotyczących wielu
obiektów, spisem działów należy objąć dodatkowo podział całej inwestycji
na obiekty budowlane. Grupa robót dotycząca przygotowania terenu
powinna stanowić odrębny dział przedmiaru dla wszystkich obiektów. Tabele
przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające
robotom podstawowym. W tabelach przedmiaru robót nie uwzględnia się robót
tymczasowych, robót, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do
wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i
są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, z wyłączeniem przypadków,
gdy istnieją uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczania. Dla każdej
pozycji przedmiaru robót należy podać następujące informacje: numer pozycji
przedmiaru; kod pozycji przedmiaru, określony zgodnie z ustaloną indywidualnie
systematyką robót lub na podstawie wskazanych publikacji zawierających
kosztorysowe normy nakładów rzeczowych; numer specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierającej wymagania dla danej
pozycji przedmiaru; nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości
jednostek miary dla pozycji przedmiarowej; jednostkę miary, której dotyczy
pozycja przedmiaru; ilość jednostek miary pozycji przedmiaru.
Ilości jednostek miary podane w przedmiarze powinny być wyliczone na
podstawie rysunków w dokumentacji projektowej, wyłącznie w sposób zgodny z
zasadami podanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych.
Strona tytułowa dokumentacji projektowej, bez względu na tryb udzielenia
zamówienia publicznego oraz obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę,
zawiera w szczególności:nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego; adres
obiektu budowlanego, którego dotyczy dokumentacja projektowa; w zależności
od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia - nazwy i
kody: grup robót, klas robót, kategorii robót; nazwę i adres zamawiającego; spis
zawartości dokumentacji projektowej; nazwę i adres podmiotu, wraz z imionami
i nazwiskami osób opracowujących części składowe dokumentacji projektowej,
oraz datę opracowania.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią
opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są
niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie
sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych
oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, w zależności od stopnia
skomplikowania robót budowlanych, składają się ze specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót podstawowych, rodzajów robót według przyjętej
systematyki lub grup robót. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych, dla budowy w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane, należy opracować z uwzględnieniem podziału szczegółowego
według Wspólnego Słownika Zamówień, określając w nich co najmniej: roboty
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budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę; roboty budowlane
w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej; roboty w zakresie instalacji
budowlanych; roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.
Wspólne wymagania dotyczące robót budowlanych objętych przedmiotem
zamówienia mogą być ujęte w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót budowlanych. Układ grup robót, o którym mowa w ust. 2, stosuje
się odpowiednio do robót budowlanych polegających na remoncie obiektu
budowlanego.
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zawierają co
najmniej:
1. część ogólną, która powinna obejmować: nazwę nadaną zamówieniu przez
zamawiającego, przedmiot i zakres robót budowlanych, wyszczególnienie
i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, informacje o terenie
budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu
widzenia: organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów
osób trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy,
zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunków dotyczących organizacji
ruchu,ogrodzenia,zabezpieczenia chodników i jezdni, w zależności od
zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia - nazwy
i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót, określenia podstawowe,
zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezdefiniowanych,
a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót budowlanych;
2. wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne
wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami
dostawy, składowaniem i kontrolą jakości - poszczególne wymagania odnosi
się do postanowień norm;
3. wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do
wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością;
4. wymagania dotyczące środków transportu;
5. wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu
wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych,
szczegółów technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące
odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania
specjalne;
6. opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i
robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia;
7. wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót;
8. opis sposobu odbioru robót budowlanych;
9. opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących;
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10. dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania robót
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy,
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.
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Prace towarzyszące są to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych
niezaliczane do robót tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i
inwentaryzacja powykonawcza. Program funkcjonalno-użytkowy służy do
ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych,
przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz
wykonania prac projektowych. Program funkcjonalno-użytkowy powinien
zawierać: stronę tytułową; cześć opisową; część informacyjną. Strona tytułowa
programu funkcjonalno-użytkowego obejmuje: nazwę nadaną zamówieniu
przez zamawiającego; adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program
funkcjonalno-użytkowy; w zależności od zakresu robót budowlanych objętych
przedmiotem zamówienia - nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót;
imię i nazwisko lub nazwę zamawiającego oraz jego adres; imiona i nazwiska
osób opracowujących program funkcjonalno-użytkowy; spis zawartości programu
funkcjonalno-użytkowego. Cześć opisowa programu funkcjonalno-użytkowego
obejmuje: opis ogólny przedmiotu zamówienia; opis wymagań zamawiającego
w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Opis ogólny przedmiotu zamówienia obejmuje: charakterystyczne parametry
określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych; aktualne
uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia; ogólne właściwości
funkcjonalno-użytkowe; szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe
wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie
z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie.
Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”, jeśli wymaga tego
specyfika obiektu budowlanego, w szczególności: powierzchnie użytkowe
poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji, wskaźniki
powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział powierzchni
ruchu w powierzchni netto, inne powierzchnie, jeśli nie są pochodną powierzchni
użytkowej opisanych wcześniej wskaźników, określenie wielkości możliwych
przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni i kubatur
lub wskaźników. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu
zamówienia należy określić, podając, odpowiednio w zależności od specyfiki
obiektu budowlanego, wymagania dotyczące: przygotowania terenu budowy;
architektury; konstrukcji; instalacji; wykończenia; zagospodarowania terenu.
Opis wymagań obejmuje cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlanokonstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych, warunki wykonania i odbioru
robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych. Część informacyjna programu
funkcjonalno-użytkowego obejmuje dokumenty potwierdzające zgodność
zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów,
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oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane, przepisy prawne i normy związane z
projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego, inne posiadane
informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, w
szczególności: kopię mapy zasadniczej, wyniki badań gruntowo-wodnych na
terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów, zalecenia konserwatorskie
konserwatora zabytków, inwentaryzację zieleni, dane dotyczące zanieczyszczeń
atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub
ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska, pomiary ruchu drogowego, hałasu
i innych uciążliwości, inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych,
jeżeli podlegają one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie,
rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń
technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące zachowania
urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i
ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek, porozumienia, zgody lub pozwolenia
oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do
istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych,
energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych
lub wodnych, dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z
budową i jej przeprowadzeniem. Szczegółowe podstawy i zasady wykonywania
kosztorysów podano w opracowaniu „Kosztorysowanie w budownictwie”.

28.Etyka zawodowa.

Proces sądowy charakteryzuje się podatnością na konflikty etyczne i prawne,
przy czym wiele z nich dotyka opinii biegłych. Rozporządzenie w sprawie biegłych
nie stawia kandydatom na biegłych wymogu „nieskazitelnego charakteru”, a
stanowi jedynie, że mają dawać rękojmię należytego wykonywania zawodu.
O sferze etyki wspomina ono tylko w treści ślubowania, zobowiązującego do
wykonywania funkcji biegłego:„z całą sumiennością i bezstronnością”. W sferze
etyki należy mieć na względzie, że biegli bardzo często wykonują zawody,
w których wypracowano swoiste reguły deontologii zawodowej, chronionej
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przy użyciu różnorodnych instrumentów od odpowiedzialności dyscyplinarnej i
zawodowej.
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Pojęcie etyki zawodowej odnosi się przede wszystkim do norm postępowania
danej grupy zawodowej dla której tworzy się odpowiednie profile, poznawczy,
osobowościowy i moralny .Dla osób związanych z budownictwem, pełniących
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, posiadających uprawnienia
budowlane zgodnie z Prawem Budowlanym istnieje obowiązek przynależności
do Izby Inżynierów Budownictwa oraz przestrzegania zapisów Kodeksu Etyki
Zawodowej Inżyniera Budownictwa .Bowiem działalność inżynierska jest sztuką,
a zawód inżyniera członka izby jest zawodem zaufania publicznego. W tym sensie
etyka zawodowa jest etyką normatywną, starającą się opisać wzór osobowy
inżyniera, cele etyczne zawodu, normy postępowania w praktyce inżynierskiej
i typowe konflikty etyczne mogące się pojawić w praktyce zawodowej. Zatem
biegły sądowy z zakresu budownictwa, jako osoba czynna zawodowo z mocy
prawa musi wykazać się przynależnością do izby, jest zobowiązana jest do
przestrzegania ściśle określonych zasad etyki zawodowej. Niestety ze względu
na niejednoznaczność przepisów w zakresie powoływania biegłych egzystuje
grupa biegłych z zakresu budownictwa nie związanych z Izbą Inżynierów, co
wydaje się całkowicie wadliwe. Jedną z podstaw powołania biegłego winna być
przynależność do izby.
Biegli sądowi ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną za postępowanie
sprzeczne z zasadami wykonywania zawodu lub zasadami etyki zawodowej danej
grupy zawodowej, określonymi w regulaminach postępowań dyscyplinarnych,
uchwalanych przez stowarzyszenia, skupiające dane grupy biegłych sądowych.
Naruszenie zasad etyki zawodowej potwierdzone orzeczeniem dyscyplinarnym
może stanowić podstawę do zwolnienia biegłego z jego funkcji przez prezesa
sądu okręgowego. W stosowaniu sankcji w sytuacji niewłaściwego wykonywania
zawodu, właściwe jest przede wszystkim ciało kompetentne przewidziane przez
przepisy regulujące wykonywanie zawodu przez osobę, będącą jednocześnie
biegłym sądowym.
Biegłym może zostać ustanowiona osoba, która spełnia kryteria etyczne.
Wymienione standardy etyczne zostały ujęte przez ustawodawcę w § 12 pkt.
4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie biegłych sądowych.
Przepis ten wymaga by biegły w czasie wykonywania powierzonej mu funkcji,
dawał rękojmię należytego wykonywania obowiązków”. Pojęcie to nie jest
wprost zdefiniowane w aktach normatywnych w prawie polskim. Istnieje
natomiast wykładnia tego pojęcia w literaturze prawniczej jak również zostało
ono ukształtowane przez orzecznictwo sądowe. Pojęcie „należytej staranności”
omówiono w poprzednich rozdziałach. Prezes właściwego sądu, przy którym
ma być ustanowiony biegły ma obowiązek dokonania oceny kandydata na
powyższe stanowisko m.in. w oparciu o powyższe kryterium. Jednocześnie
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prezes ten sprawuje nadzór na pracą biegłego i weryfikuje jego zachowanie
również pod kątem dotrzymywania standardów etycznych. Wskazane
kryterium stanowi zatem jedną z przesłanek umożliwiającą wpis biegłego na
listę biegłych. Należy podkreślić, że przepisy proceduralne poszczególnych
gałęzi prawa polskiego nie zawierają wprost tożsamego zapisu mającego wpływ
na nie powoływanie biegłego w toku postępowania. Natomiast uregulowania te
odnoszą się do wątpliwości co do rzetelności sporządzonej przez niego opinii i
jej przydatności. W oparciu o te przepisy biegły zobowiązany jest wykonać opinię
posiadającą cechy spójności i rzetelności (np. art. 201 Kodeksu postępowania
karnego, orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 6 stycznia
2000 r. o sygn. IV SA/Wa Nr 1697/05).
Przepis § 12 ust 1 pkt 4 rozporządzenia z 24 stycznia 2005 r. stanowi, że biegłym
sądowym może być osoba, która daje rękojmię należytego wykonywania
obowiązków biegłego. Osoba biegłego nie może nasuwać jakichkolwiek
podejrzeń nierzetelności czy stronniczości, dlatego też każde podejrzenie
nierzetelności czy też stronniczości w wykonywaniu obowiązków biegłego
uprawnia do uznania, że biegły nie spełnia podstawowego warunku rękojmi
należytego wykonywania obowiązku biegłego. Pojęcie „rękojmi należytego
wykonywania obowiązków biegłego” było wielokrotnie definiowane i określane
w orzecznictwie Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego jako
całość cech, zdarzeń i okoliczności dotyczących osoby biegłego sądowego,
składających się na jego wizerunek jako osoby zaufania publicznego. Na
wizerunek osoby zaufania publicznego składają się takie cechy charakteru jak
szlachetność, prawość, sumienność i bezstronność łącznie (wyrok NSA z dnia
11.01.1993 r. sygn. akt. II SA 390/92).Biorąc powyższe pod uwagę, należy uznać
każde zachowanie biegłego, w tym używanie tytułu biegłego sądowego w innych
działaniach, poza opiniami na zlecenie sądu lub innych podmiotów uprawnionych
za bezprawne, §15 rozporządzenia z 24 stycznia 2005 i dyskryminujące daną
osobę w stopniu pozwalającym uznać, iż nie daje ona rękojmi należytego
wykonywania obowiązków biegłego. Osoby, które utraciły rękojmię należytego
wykonywania zawodu, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia z 24 stycznia
2005 r., prezes sądu okręgowego zwalnia z funkcji biegłego, jeżeli utraciły one
warunki do pełnienia tej funkcji, albo, gdy zostanie stwierdzone, że w chwili
ustanowienia warunkom tym nie odpowiadały i nadal im nie odpowiadają.
W Polsce nie ma centralnego zrzeszenia biegłych sądowych. Biegli nie
tworzą również samorządu. Istnieją stowarzyszenia skupiające biegłych z
poszczególnych dziedzin. Biegli tworzą sekcje w ramach swoich stowarzyszeń
zawodowych . Stowarzyszenia biegłych sądowych poszczególnych specjalizacji
działają na podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
dz.U.01.79.855 ze zm..Ponadto działalność każdego stowarzyszenia regulowana
jest statutem tego stowarzyszenia. Statut stowarzyszenia określa przeważnie:
cele i sposoby działania stowarzyszenia, sposób nabycia członkostwa, organy
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stowarzyszenia, oddziały stowarzyszenia, czy też jego majątek. Wstępując do
organizacji zawodowej skupiającej daną grupę zawodową biegłych sądowych,
biegły ten przyjmuje na siebie zobowiązanie skrupulatnego przestrzegania
zasad Kodeksu Etyczno-Zawodowego tego stowarzyszenia. Postępowanie
członka stowarzyszenia sprzeczne z Kodeksem Etyczno-Zawodowym pociąga
za sobą sankcje, o których orzeka Sąd Koleżeński. Przykładem kodeksu
etycznego jest Kodeks Zasad Etyki Zawodowej członków Państwowej Izby
Inżynierów Budownictwa. Kodeks ten reguluje wszelkie aspekty działalności
w tym cele działalności inżynierskiej, udoskonalanie warunków życia ludzi
drogą kształtowania środowiska naturalnego z poszanowaniem jego wartości
dla ludzkich potrzeb, zdrowia, rozwoju społecznego i indywidualnego. Określa
działalność inżynierską jako usługową dla społeczeństwa, nośnika rozwoju
cywilizacyjnego, zaspokajania bieżących potrzeb społecznych, uwzględniając
przy tym doświadczenia przeszłości, przewidywane kierunki rozwoju oraz ich
skutki, dbać o bezpieczeństwo budowli i procesów budowlanych. Kodeks nakazuje
członkowi izby, aby kierował się dobrem publicznym, zasadami uczciwości
zawodowej i osobistej, pamiętał o konsekwencjach swojej działalności licząc się
z zagrożeniami bezpieczeństwa, życia, zdrowia i dobra ludzi. Powinien również
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. Kodeks stwierdza, że
członek izby powinien podejmować tylko takie zadania, do których wykonania
jest teoretycznie oraz praktycznie przygotowany i przekonany, że uzyska
założony rezultat, nie może narażać swego zleceniodawcy lub pracodawcy
na podejmowanie przedsięwzięć z góry skazanych na niepowodzenie,
powinien postępować otwarcie i bezstronnie, zachować w tajemnicy poufne
informacje i sprawy związane z realizowanym zadaniem, informować swojego
zleceniodawcę lub pracodawcę o każdej okoliczności, jaka mogłaby stanowić
przeszkodę lub zagrożenie w realizacji powierzonego mu zadania, samodzielną
funkcję techniczną w budownictwie sprawuje osobiście, jest niezawisły w
wydawaniu decyzji i opinii związanych z fachową oceną zjawisk technicznych
lub rozwiązaniami budowlanych zagadnień techniczno-organizacyjnych, a za
uchybienia w tym względzie członek izby ponosi odpowiedzialność zawodową
i dyscyplinarną. Członek Izby ma obowiązek posiadać ważne ubezpieczenie
od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z
wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, obowiązany
jest przy sporządzaniu opinii opierać się na dokumentach, znanych mu faktach
oraz zachować obiektywizm i rzeczowość.[zał. nr 3].
Na straży etyki biegłych sądowych stoją także przepisy procedur karnej i cywilnej
dotyczące wyłączenia biegłego. Wydaje się, że kwestia odpowiedzialności
zawodowej i dyscyplinarnej biegłych sądowych z zakresu budownictwa oprócz
prezesów sądów okregowych,powinna być rozstrzygana przez odpowiednie
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komisje Izby Inżynierskiej. Pełny tekst Kodeksu Etyki Zawodowej Inżyniera
członka Izby Inżynierów Budownictwa zamieszono w załączniku nr 3.
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Biegły zobowiązany jest do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, gdyż po
upływie 5 letniej kadencji, kiedy ubiega się o ponowne ustanowienie go biegłym,
powinien wykazać spełnienie wszystkich stawianych biegłym wymagań, w tym
również spełniać kryterium posiadania najwyższych kwalifikacji. Przynależność
rzeczoznawców budowlanych, ekspertów, inżynierów budownictwa powoduje
obowiązek I konieczność stałego szkolenia I podnoszenia kwalifikacji. Ze
względu na specyfikę nauk sądowych, w tym niezwykłej komplikacji zagadnień
z zakresu budownictwa, dla kandydatów na biegłych sądowych, biegłych
sądowych Izba Inżynierów stworzyła możliwość podnoszenia kwalifikacji
zawodowych przez uczestniczenie w konferencjach naukowych, szkoleniowych
z tego zakresu z udziałem wysokiej klasy prawników, specjalistów, naukowców,
autorów artykułów, książek i wydawnictw.

29.Stan prawny w innych krajach Unii Europejskiej.

Przegląd stanu prawnego w zakresie biegłych sądowych w innych krajach
Unii Europejskiej opracowano na podstawie raportu Twinning Light Project:
“Strengthening the Polish Justice System” Twinning Reference Number:
PL/06/IB/JH/02/TL „Analiza porównawcza przepisów dotyczących biegłych w
państwach Austrii, Francji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii oraz analiza polskich
regulacji dotyczących biegłych (I), analiza odpowiedzi polskich sądów na
pytania zawarte w ankiecie (II) oraz ogólne zdefiniowanie zakresu rekomendacji
mających na celu poprawę systemu obowiązującego w Polsce (III) (Sub-activity
1.5)”[A2].Większość zapisów tego rozdziału jest dosłownym cytatem z raportu.
[A1].
W Republice Austrii źródłami prawa są: Ustawa o biegłych i tłumaczach
przysięgłych (SDG) 1975 Ustawa o prawie do wynagrodzenia (GebAG) 1975,
Przepisy prawnoprocesowe dla postępowania cywilnego i karnego w kodeksie
postępowania cywilnego (ZPO) i kodeksie postępowania karnego (StPO)
W Internecie wolny dostęp pod adresem www.bka.ris.gv.at na stronie Prawo
Federalne "Bundesrecht”.
Biegli sądowi (zwani dalej „biegłymi“) są niezależnymi środkami dowodowymi,
których czynności podlegają ocenie dowodów przez sąd.Biegli pełnią funkcję
niezależnego, bezstronnego eksperta; W przypadku bliskiego związku z jedną
ze stron postępowania są tak jak sędziowie wyłączeni z postępowania oraz
w przypadku obaw o stronniczość mogą zostać wyłączeni z prowadzenia
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czynności. Ich zadaniem jest wydawanie szczegółowych orzeczeń na konkretne
zlecenia sądu oraz wyciąganie z nich wniosków (opinie w ścisłym tego słowa
znaczeniu).O tym czy istnieją obawy co do stronniczości lub inne powody,
aby wyłączyć biegłego z postępowania jak również w przypadku wniosków o
wyłączenie biegłego z powodu niewystarczającej wiedzy fachowej decyduje
sąd orzekający w sprawie. Wobec decyzji sądu nie dopuszcza się odrębnych
środków prawnych (podważenie decyzji tylko w związku z decyzją w sprawie).
Praca w charakterze biegłego sądowego nie jest pracą pełnoetatową,
wedle woli ustawodawcy powinna być ona wykonywana jako praca dodatkowa
obok pracy zawodowej.
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Na biegłych sądowych powoływane są osoby, które zostały wpisane na
prowadzone przez sądy listy zaprzysiężonych sądownie i certyfikowanych
biegłych (elektroniczna lista biegłych sądowych "SDG-Liste”, w Internecie
wolny dostęp pod adresem www.justiz.sdgliste.gv.at).Biegli ci musieli poddać
się uregulowanej ustawowo procedurze wpisywania biegłych na listę. W
celu umieszczenia biegłego na liście konieczne jest spełnienie wymogów
bliżej określonych w punkcie 3a).Biegłych obowiązuje kodeks honorowy
(zasady postępowania Centralnego Zrzeszenia Biegłych Sądowych Austrii),
którego naruszenie może skutkować nałożeniem kary dyscyplinarnej na
członków Zrzeszeń Biegłych. Biegli muszą zawrzeć oraz cały czas posiadać
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na ustawowo określoną kwotę
minimalną 400.000,-- Euro na każdy wypadek objęty ubezpieczeniem w razie
ewentualnych roszczeń odszkodowawczych.
Powoływanie osób z list biegłych sądowych stanowi regułę. Wszystkie inne
odpowiednie, znające się na rzeczy osoby – powoływanie „ad hoc“, tryb
ten stanowi wyjątek. Dla biegłych powoływanych „ad hoc“ nie ma ogólnie
obowiązujących kryteriów powoływania ich przez sądy. Biegli muszą posiadać
konieczne kwalifikacje, aby zrealizować zlecenie sporządzenia opinii i są w
danym wypadku zaprzysięgani.
Listą biegłych sądowych administrują prezesi Sądów Krajowych. Listę prowadzi
Ministerstwo Sprawiedliwości centralnie dla całego kraju w formie elektronicznej
i jest ona dostępna dla każdego zainteresowanego przez Internet. Biegli mogą
przy pomocy wystawionej dla nich specjalnej karty identyfikacyjnej (która jest
jednocześnie kartą chipową z podpisem elektronicznym) w stopniu ograniczonym
sami wprowadzać zmiany na liście oraz uzupełniać informacje dotyczące ich
wpisu na liście (dane dotyczące adresu oraz możliwości kontaktu, biegli mogą
w ten sposób samodzielnie zarządzać swoimi numerami telefonu i adresami
mailowymi).Prezesi Sądów Krajowych decydują o umieszczeniu biegłego
na liście według procedury określonej w Ustawie o biegłych i tłumaczach
przysięgłych (SDG).
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Nie istnieje roszczenie prawne do umieszczenia na liście biegłych. Poprzez
wpis na listę biegły nie uzyskuje uprawnień do wydawania orzeczeń. Lista pełni
jedynie funkcję spisu adresów wykwalifikowanych biegłych w myśl Ustawy o
biegłych i tłumaczach przysięgłych (SDG) dla sądów i subsydiarnie dla opinii
publicznej. Potwierdzenie statusu biegłego lub funkcji jako biegły sądowy (karta
identyfikacyjna i pieczęć) przewidziane jest jedynie dla biegłych sądowych
wpisanych na listę biegłych. W celu odwołania (skreślenia) biegłego z listy
biegłych sądowych przewidziana jest również procedura w Ustawie o biegłych
i tłumaczach przysięgłych (procedura pozbawienia biegłego funkcji). Wobec
takiej decyzji biegły ma prawo do wniesienia odwołania do Wyższego Sądu
Krajowego. Wobec decyzji tego sądu dopuszczalne jest odwołanie do Trybunału
Administracyjnego (Sądu Najwyższego w sprawach administracyjnych).
Aby wpisać biegłego na listę biegłych sądowych muszą być spełnione
następujące przesłanki:znajomość rzeczy oraz znajomość najważniejszych
przepisów materialnego i formalnego prawa w zakresie wymiaru sprawiedliwości,
potwierdzenie określonego czasowo doświadczenia zawodowego na
odpowiedzialnym stanowisku (zazwyczaj 5 lub 10 lat bezpośrednio przed wpisem
na listę), osobno potwierdzenie spełnionej przesłanki odnośnie wykształcenia,
pełna zdolność do czynności prawnych, zdatność umysłowa i fizyczna, godność
zaufania, obywatelstwo austriackie lub obywatelstwo innego państwa UE – lub
państwa EOG lub Szwajcarii, uregulowana sytuacja finansowa, potwierdzenie,
że biegły dysponuje koniecznymi pomieszczeniami, sprzętem, laboratorium,
personelem etc., które konieczne są do wykonywania czynności biegłego,
zapotrzebowanie sądów na biegłych sądowych w dziedzinie, którą reprezentuje
kandydat. Wymagane są:wniosek kandydata o wpisanie go na listę biegłych w
konkretnej, dokładnie określonej dziedzinie, potwierdzenie, że kandydat spełnia
wymagania stawiane kandydatom ubiegającym się o wpisanie na listę biegłych,
Przed dokonaniem wpisu należy przedłożyć potwierdzenie o zawarciu
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w wysokości € 400.000,-- dla
każdego wypadku przewidzianego w umowie ubezpieczenia. Ubezpieczenie
należy utrzymać w czasie trwania wpisu. Ograniczenie czasowe ubezpieczenia
oraz wyłączenie od odpowiedzialności po zakończeniu czynności jako biegły
sądowy jest niedopuszczalne oraz złożenie egzaminu przed komisją. Komisja
składa się z przewodniczącego sędziego i przynajmniej 2 egzaminatorów
fachowców, którzy sami powinni być biegłymi. Jeden z egzaminatorów
wyznaczany jest przez Centralne Zrzeszenie Biegłych Sądowych, drugiego
wyznacza ustawowa reprezentacja zawodu, który reprezentuje kandydat na
biegłego. Komisja samodzielnie podejmuje decyzję o tym, czy kandydat nadaje
się do wpisu na listę biegłych. Wobec tej decyzji nie dopuszcza się żadnych
środków prawnych. Decyzja komisji stanowi podstawę dla decyzji prezesa Sądu
Krajowego odnośnie wpisu na listę biegłych. Termin wpisu na listę upływa po
pięciu latach kalendarzowych, licząc od roku, w którym biegły został wpisany na
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listę biegłych. Można złożyć wniosek o przedłużenie wpisu każdorazowo o kolejne
10 lat. Przed podjęciem decyzji o przedłużeniu wpisu prezes Sądu Krajowego ma
za zadanie sprawdzić czy w dalszym ciągu spełnione są wszystkie przesłanki
związane z wpisem na listę (za wyjątkiem przesłanki zapotrzebowania). Prezes
zasięga przy tym opinii sędziów, na których zlecenie pracował biegły, na temat
jakości orzeczeń oraz innych czynności wykonywanych przez biegłego. Wobec
decyzji odrzucającej wniosek o przedłużenie wpisu nie ma środków prawnych.
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Status biegłego wygasa w momencie skreślenia z listy biegłych sądowych
(skreślenie następuje w drodze decyzji, którą można zaskarżyć). Skreślenie
następuje:w przypadku rezygnacji biegłego z wykonywania czynności, w
przypadku gdy nie podjęto wymaganej certyfikacji, w przypadku pozbawienia
statusu biegłego sądowego, w przypadku śmierci biegłego. Prezes Sądu
Krajowego pozbawia biegłego statusu biegłego sądowego w przypadku
gdy:okaże się, że biegły nigdy nie spełniał wymagań stawianych kandydatom
na biegłych lub później przestał spełniać te wymagania, biegły bez przyczyny
ustawowej odmawia powołania go w danym przypadku na biegłego, powtarza
się, że biegły niestosownie zbyt długo przeciąga wydanie orzeczenia i/lub
opinii, biegły uporczywie narusza
zakaz umieszczania, określonych
niedopuszczalnych adnotacji na liście biegłych sądowych.
Wyboru biegłego dokonuje sędzia. W postępowaniach karnych na etapie
postępowania przygotowawczego
decyzję
podejmuje
prokurator, w
postępowaniu głównym sąd może przejąć tego samego biegłego lub powołać
innego biegłego. Sędzia powinien w pierwszej kolejności powoływać biegłego z
listy biegłych sądowych. W razie potrzeby można jednak w trybie ad hoc powołać
na biegłego oraz zaprzysiąc fachowca, który nie jest wpisany na listę biegłych.
Przed powołaniem biegłego strony postępowania powinny zostać wysłuchane
co do osoby biegłego; strony mogą przy tym odrzucić osobę, która miałaby być
powołana na biegłego; wobec decyzji w sprawie wniosku o odrzucenie biegłego
nie jest przewidziany żaden szczególny środek prawny.
Sądowne powołanie na biegłego jest aktem niezależnego orzecznictwa; nie
istnieje roszczenie prawne stron postępowania do powołania konkretnego
biegłego, nawet w przypadku zgodności wniosków stron postępowania co do
powołania biegłego. Strony nie mogą również uniemożliwić powołanie biegłego
(brak środków prawnych).Powołanie biegłego następuje albo na wniosek
uczestników postępowania albo z urzędu na każdym etapie postępowania, w
przypadku gdy sąd nie posiada koniecznej wiedzy w danej dziedzinie. Sąd ma
za zadanie zlecić biegłemu wykonanie konkretnych czynności oraz wyznaczyć
mu stosowny termin na sporządzenie orzeczenia oraz wydanie opinii. Termin
ten może też zostać przedłużony. Ustawowe terminy na wykonanie zleconych
przez sąd czynności nie są przewidziane.
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Jeżeli czynności biegłego wymagają współdziałania uczestników postępowania
lub osób trzecich a te nie zostały mu natychmiast zagwarantowane, ma
powiadomić o tym sąd. Sąd da stronom konieczne zlecenia wyznaczając termin
ich realizacji. Jeżeli zlecenia te nie zostaną wykonane biegły, o ile jest w stanie
to uczynić, ma wydać opinię bez owego współdziałania uczestników lub osób
trzecich.
W postępowaniu karnym konieczne dokumenty i środki dowodowe mogą
być udostępnione biegłemu za sprawą sądu poprzez zastosowanie środków
przymusu (przeszukanie domu, zajęcie).
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Dotrzymywanie terminów przez biegłego w razie konieczności może być
wymuszone poprzez nałożenie grzywny. W przypadku przekroczenia terminu
możliwe jest odwołanie biegłego i powołanie innego biegłego. Opóźnienia
spowodowane przez biegłego mogą być przyczyną umniejszenia jego
honorarium o do 25%.Jeżeli czynność biegłego nie została zakończona,
biegły, w przypadku gdy ponosi on winę za ten stan rzeczy, w ogóle nie ma
prawa do roszczeń o zapłatę. W innych przypadkach może otrzymać zapłatę
tylko w wielkości odpowiadającej zakresowi wykonanej przez niego czynności.
Dodatkowo strony mogą w przypadku opóźnień spowodowanych przez biegłego
dochodzić roszczeń odszkodowawczych. Sąd sprawdza opinie pod kątem ich
kompletności, zasadności i logiczności w ramach niezależnej oceny dowodów.
W przypadku niedociągnięć sąd lub uczestnicy postępowania mogą zażądać
wyjaśnienia i uzupełnienia orzeczenia i opinii. Jeżeli nie jest to możliwe, można
powołać innego biegłego lub kilku innych biegłych. Nie jest przewidziany
żaden szczególny środek prawny wobec decyzji sądu. Biegły jest zobowiązany
do wyjaśnienia i uzupełnienia wydanego przez siebie orzeczenia i opinii.
Pozycja prywatnego rzeczoznawcy w postępowaniu sądowym, cywilny jest
ściśle określona .W związku z kontrolą merytoryczną opinii sporządzonej
przez biegłego uczestnicy postępowania jeszcze przed decyzją sądu zlecają
prywatnym rzeczoznawcom sporządzenie opinii. Opinie te przedkłada się
sądowi w celu zwalczania nieprawidłowości w opiniach sądowych. Sąd nie
może zamiast na opinii sądowej oprzeć swojej decyzji na takiej opinii prywatnej,
skorzysta z niej jednak w przypadku gdy w opiniach będą występować znaczne
rozbieżności. Opinia prywatna posłuży wtedy jako podstawa do zwrócenia się
do biegłego sądowego celem wyjaśnienia. W przypadku gdy biegły sądowy nie
jest w stanie wyjaśnić tych rozbieżności, sąd może powołać innego biegłego
sądowego w celu sprawdzenia pierwszej opinii (wykonania super ekspertyzy) lub
w celu dokonania ponownej oceny stanu rzeczy. W takim przypadku pierwszy
biegły sądowy nie traci prawa do wynagrodzenia.
Prywatny rzeczoznawca może na wniosek swojego zleceniodawcy zostać
przesłuchany, w charakterze świadka rzeczoznawcy, odnośnie treści
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sporządzonego przez siebie orzeczenia. Nie wolno zadawać mu pytań co do
treści jego wniosków (opinii w ścisłym tego słowa znaczeniu).Bezpośrednie
pytania prywatnego rzeczoznawcy do biegłego sądowego podczas rozprawy
ustnej nie są dopuszczalne.
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W postępowaniu karnym Sąd nie musi brać pod uwagę opinii prywatnej. Na
rozprawie głównej podczas przedstawiania opinii przez biegłego sądowego
należy stworzyć możliwość prywatnemu rzeczoznawcy, aby zajmował on
miejsce koło obrońcy w celu wspierania go przy zadawaniu pytań biegłemu
sądowemu. Prywatny rzeczoznawca nie ma jednak prawa do samodzielnego
zadawania pytań.
Czynności biegłego przed sądem, jego zachowanie zgodne z kodeksem
zachowania oraz godność zaufania, również poza działalnością sądową,
nadzorowane są przez prezesa właściwego Sądu Krajowego (konkretnie przez
prezesa tego sądu krajowego, we właściwości którego biegły wykonuje pracę
zawodową lub ma miejsce zamieszkania). Do prowadzenia listy i nadzoru
nad biegłymi zawsze powołany jest tylko jeden sąd krajowy. Informacje na
temat naruszenia wyżej wymienionych zasad przez biegłego w przypadku
odpowiedniego ciężaru przewinienia są podstawą dla prezesa Sądu Krajowego
do wszczęcia postępowania o pozbawienia biegłego jego statusu biegłego
sądowego. Biegli, którzy są członkami Centralnego Zrzeszenia Biegłych
Sądowych Austrii, podlegają również odpowiedzialności dyscyplinarnej
Krajowych Zrzeszeń Biegłych Sądowych (które to wchodzą w skład Centralnego
Zrzeszenia).Naruszenie zasad zawodowego Kodeksu Zachowania przez
biegłych sądowych może również stać się podstawą wszczęcia postępowania o
pozbawienia biegłego statusu biegłego sądowego. Obciążenie pracą biegłego
odnotowane jest na - dostępnej tylko wewnętrznie - elektronicznej liście biegłych
sądowych i może w danym przypadku być przyczyną powołania przez sąd
innego biegłego sądowego.
Powołanie biegłego przez sąd jest aktem władczym. Dlatego prawo biegłego do
wynagrodzenia jest ustawowo uregulowane. (Ustawa o prawie do wynagrodzenia
(GebAG) 1975).Biegłemu przysługuje prawo do wynagrodzenia w zależności od
rodzaju i zakresu zleconych mu przez sąd czynności.
Ustawowe prawo do wynagrodzenia obejmuje:zwrot kosztów podróży oraz pobytu
w miejscu wykonywania czynności, zwrot kosztów poniesionych w związku z
zatrudnieniem niezbędnych pomocników w zakresie, w jakim jest to konieczne,
zwrot wydatków gotówkowych (np. za zużyte materiały, koszty sporządzenia
kopii, koszty druku etc),odszkodowanie za stracony czas (rekompensata
za utracony zarobek spowodowany nieobecnością w pracy zawodowej do
momentu podjęcia czynności dla sądu),honorarium za przestudiowanie akt
oraz sporządzenie orzeczenia i wydanie opinii, zapłata za poniesiony trud”.
201

Przewidziane są w ustawie stałe kwoty zwrotu dla wszystkich biegłych,
niezależnie od ich specjalności. W odniesieniu do zapłaty za poniesiony trud w
ustawie przyjęto następujące założenia:
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Sąd występując z zamiarem powołania biegłego stanowi konkurencję dla
zleceniodawców na wolnym rynku, ponieważ biegli sądowi wykonują czynności
przede wszystkim nie dla sądów. Aby móc wytrwać w tej pozycji konkurenta sąd
musi zapewnić biegłemu wynagrodzenie za wykonywane przez niego czynności
w takim samym zakresie jak prywatni zleceniodawcy. Jeżeli nie byłoby to możliwe
istniało by niebezpieczeństwo selekcji negatywnej i nie można by było znaleźć
„dobrych” biegłych. Ustawa przewiduje dlatego tak zwany „splitting opłat”.
Zasadniczo biegłemu przysługuje oprócz opłaty za poświęcony na sporządzenie
orzeczenia i wydanie opinii „czas i trud“ prawo do takiego samego wynagrodzenia,
jakie mógłby otrzymać w swoim pozasądowym życiu zawodowym wykonując te
same czynności. W przypadku gdy uczestnicy postępowania nie mogą ponosić
kosztów biegłego (np. w postępowaniu karnym, w przypadku przyznania
pomocy procesowej w postępowaniu cywilnym etc.) biegli muszą zasadniczo
liczyć się z niższym honorarium, które ze względu na interes opieki prawnej
będzie jedynie przybliżone do ich pozasądowych dochodów. Ponadto w takich
przypadkach ustawa przewiduje również dla określonych grup zawodowych
(lekarze, chemicy, biegli w zakresie ruchu drogowego, biegli w zakresie wyceny
zabudowanych nieruchomości etc.) zróżnicowane taryfy w zależności od zakresu
wykonywanych czynności. Do tego dochodzi jeszcze fakt, iż we wszystkich
postępowaniach, w których strony postępowania muszą (i też mogą) ponosić
koszty wynagrodzenia biegłego, strony postępowania mogą zgodzić się na
ryczałtowe wynagrodzenie biegłego również w zakresie przewyższającym
zapisy ustawowe, jeśli wpłaciły one odpowiednią, wyznaczoną przez sąd
zaliczkę na poczet kosztów. Ze względu na uproszczony tryb wyznaczenia
wynagrodzenia w postępowaniach cywilnych bardzo często robi się użytek
z tej regulacji.
Interesy austriackich biegłych sądowych są reprezentowane głównie
przez Centralne Zrzeszenie Biegłych Sądowych Austrii. Zrzeszenie to
nie jest ustawowym reprezentantem interesów jakiejś grupy zawodowej;
Centralne Zrzeszenie Biegłych jest zorganizowane na zasadach prywatnego
stowarzyszenia Krajowych Zrzeszeń Biegłych Sądowych, członkostwo zarówno
w nim jak i w Zrzeszeniach Krajowych jest dobrowolne. Pomimo tego Centralne
Zrzeszenie reprezentuje około 80% wszystkich biegłych sądowych Austrii (ci są
dobrowolnymi członkami poszczególnych organizacji krajowych).
Centralne Zrzeszenie Biegłych reprezentuje zarówno interesy materialne biegłych
(na przykład wobec Ministerstwa Sprawiedliwości przy ustalaniu wysokości opłat
za czynności oraz innych procedurach ustawodawczych), jak również troszczy
się o kształcenie i dalsze doskonalenie biegłych. I tak zrzeszenie organizuje
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między innymi seminaria dokształcające oraz wystawia dla swoich członków
tzw. indeks biegłego. Zrzeszenie deleguje również egzaminatorów do komisji
egzaminacyjnych na potrzeby procedury wpisywania biegłych na listę biegłych
sądowych.
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Centralne Zrzeszenie Biegłych ustaliło dla członków swoich Zrzeszeń
Krajowych szczegółowe zasady postępowania, które to zostały uznane przez
Ministerstwo Sprawiedliwości oraz w orzecznictwie Sądu Najwyższego za
obowiązujące dla wszystkich biegłych sądowych. Naruszenie przez członków
zrzeszenia zasad zawartych w kodeksie zachowania jest karane przez komisję
dyscyplinarną w ramach Krajowych Zrzeszeń Biegłych; biegli, którzy nie są
członkami zrzeszenia, nie podlegają temu sądownictwu dyscyplinarnemu, grozi
im jednakże skreślenie z listy, kara, która w zasadzie może dotknąć wszystkich
biegłych sądowych. Centralne Zrzeszenie Biegłych Sądowych Austrii jest
członkiem Ogólnoeuropejskiego Zrzeszenia Organizacji Biegłych (Euro-Expert),
do którego należą obecnie zrzeszenia ośmiu państw europejskich. Organizacja
ta wypracowuje międzynarodowe standardy etyczne dla działalności biegłych
(Code of Practice for Experts within EuroExpert).
Biegli sądowi odpowiadają wobec uczestników postępowania zgodnie z
przepisami powszechnego kodeksu cywilnego (§ 1299, 1300 ABGB) za zawinione
wydanie nieprawidłowej opinii, przy czym jako forma przewinienia wystarczy
(lekkie) niedbalstwo (culpa levissima). Ponadto biegłego dotyczą roszczenia
odszkodowawcze w przypadku zawinionego opóźnienia w sporządzeniu
opinii. Kwestie dotyczące zasadności roszczeń osób trzecich, które twierdzą,
że poniosły szkodę, rozstrzyga się zgodnie z ogólnymi przepisami prawa
odszkodowawczego . Nie ma możliwości, aby rzeczoznawca sądowy został
wyłączony od odpowiedzialności lub odpowiadał w stopniu ograniczonym .
Stąd bierze się obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia od ponoszenia
odpowiedzialności cywilnej dla biegłych sądowych wpisanych na listę biegłych.
Czynności biegłego w postępowaniu sądowym nie powodują przeniesienia
odpowiedzialności cywilnej na państwo.
W przypadku umyślnego sporządzenia fałszywego orzeczenia i/lub wydania
fałszywej opinii przed sądem, policją lub prokuraturą grozi kara do 3 lat
pozbawienia wolności. W przypadku umyślnego sporządzenia fałszywego
orzeczenia i wydania fałszywej opinii przed organem administracyjnym grozi
kara do jednego roku pozbawienia wolności. Biegłemu, który żąda lub przyjmuje
korzyść albo obietnicę korzyści za sporządzenie fałszywej opinii grozi kara do
3 lat pozbawienia wolności. Za ujawnienie lub wykorzystanie tajemnicy, która
została mu powierzona lub do której miał dostęp wyłącznie na mocy czynności
wykonywanych jako biegły i w przypadku gdy zostały przez to naruszone
czyjeś interesy grozi kara grzywny do 360 stawek dziennych lub jednego roku
pozbawienia wolności.
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W Republice Francuskiej źródła prawa to Kodeks postępowania karnego (Code
de procédure pénale): Art. 156 i nast., D 37 i nast. Nowy kodeks postępowania
cywilnego (nouveau code de procédure civile): Art. 263 i nast.,Ustawa o
organizacji sądów (code de l’organisation judiciaire): Art. R. 121-7 i nast., R. 2252 i nast.,Kodeks sądownictwa administracyjnego (code de justice administrative):
Art. R. 621-1 i nast. Ustawa o bezpieczeństwie społecznym (code de la sécurité
sociale): Art. R. 142-24-1 i nast.,Ustawa nr 71-498 z 29 czerwca 1971 o biegłych
sądowych (Loi n° 71-489 du 29 juin 1971 rélative aux experts judiciaires),Ustawa
nr 2004-130 z 11 lutego 2004 o zmianie ststusu określonych zawodów sądowych
lub prawniczych, biegłych sądowych, rzeczników patentowych i biegłych ds.
zamówień publicznych (Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réf ormant le statut
de certaines professions judiciaires ou juridiques, des expertes judiciaires,
des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères
publiques) Titr VII Art. 46 bis 56, 79,Dekret nr 2004-1463 z 23 grudnia 2004
o biegłych sądowych (décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 rélatif aux
experts judiciaires) art. 21 do 40 w wersji nowel z dnia 30 października 2006
i 19 lipca 2007,Postanowienie 10. Juni 2005 o nomenklaturze zgodnie z art.
1 dekretu nr. 2004-1463 z 23 grudnia 2004 (arrêté du 10 juin 2005 relatif à la
nomenclature prévue à l’article 1er du décret n°2004-1463 du 23 décembre
2004) w wersji nowel z dnia 22 lutego 2006 i 12 maja 2006.
Biegli sądowi są niezależni w wykonywaniu zlecenia, ich opinia służy sądowi
do wyrobienia sobie poglądu w kwestiach technicznych, o których sąd nie
posiada stosownej wiedzy merytorycznej. Strony mają prawo wypowiedzieć
się w kwestii powołania biegłego, udzielenia mu zlecenia sporządzenia opinii
oraz co do samej opinii (mogą wnosić o jej zmianę lub uzupełnienie), a biegli
zobowiązani są odnieść się do stanowisk stron. Strony mogą też same wnosić o
powołanie kolejnego biegłego z listy, w postępowaniu karnym lub o zasięgnięcie
opinii przeciwnej, zwykle dwóch biegłych w postępowaniu cywilnym. W sprawach
cywilnych strony ponoszą koszty opinii.Zgodnie z procedurą wzywa się jednego
biegłego, który w celu wydania opinii może wezwać dalszych biegłych innych
specjalności, a także posłużyć się osobami pomocniczymi ze swojej specjalności,
którzy działają pod jego kontrolą i na jego odpowiedzialność. Jeżeli pozwano
kilku biegłych, to wydają oni wspólna opinię. Jeżeli są innego zdania, to pogląd
odmienny należy wyrazić w tej opinii.
Biegli pełnią funkcję niezależnych, bezstronnych ekspertów; którzy tak jak
sędziowie w przypadku bliższych związków podlegają wyłączeniu, jeżeli wcześniej
się daną sprawą zajmowali. Są zobowiązani do natychmiastowego ujawnienia
tego faktu i mogą być odrzuceni ze względu na stronniczość. Ich zadanie polega
na kompleksowym ustaleniu faktów w kwestiach technicznych i na wyciagnięciu
i przedstawieniu sądowi wniosków. O odrzuceniu bądź wyłączeniu biegłego ze
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względu na stronniczość oraz o wnioskach o nieprzyjęcie zlecenia z powodu
braku stosownych kompetencji decyduje sąd rozpoznający daną sprawę.
Od postanowienia o powołaniu biegłego przysługują
odrębne środki
odwoławcze do sądu apelacyjnego, który również z urzędu może wskazać
na brak kompetencji biegłego. Zarzuty podnoszone po terminie zawitym nie są
rozpatrywane, chyba że dotyczą nowych faktów w sprawie.
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Działalność biegłych nie jest pomyślana jako praca w pełnym wymiarze godzin,
zgodnie z wolą ustawodawcy ma być wykonywana obok działalności zawodowej.
W przypadku osób prawnych wydawanie opinii nie może być ani celem
statutowym spółki ani żadnym celem dodatkowym.
Na biegłych powoływane są osoby fizyczne albo prawne, które są wpisane
albo na krajową listę biegłych Trybunału Kasacyjnego prowadzoną w celach
informacyjnych dla sądów, aktualizowaną na początku roku albo na lokalnie
prowadzonych, corocznie aktualizowanych listach sądów apelacyjnych biegłych
dla danego okręgu w sprawach cywilnych i karnych. Osoby te ze względu na swe
kwalifikacje podlegają ochronie karno-prawnej odnośnie stosowanego tytułu i
jego nadużywania. W przypadku osób prawnych osoby je reprezentujące
muszą, obok samej osoby prawnej, spełniać wszystkie warunki.
Biegli podlegają uregulowanemu ustawowo postępowaniu o wpis na listę
biegłych. W celu wpisania na listę wymagane jest przedłożenie odpowiednich
dokumentów . Obowiązują ich stosowne reguły zawodowe, kodeks honorowy,
dobre obyczaje oraz obowiązek sumiennego wykonywania zleceń sądowych,
przy czym naruszenie każdego z tych obowiązków może w zależności od wagi
naruszenia, mieć konsekwencje dyscyplinarne. Biegli ponoszą odpowiedzialność
odszkodowawczą i zwracają koszty w przypadku naruszenia obowiązku. Regułą
jest powoływanie biegłych z listy. Tylko w procesie karnym, w przypadku gdy
zachodzą nadzwyczajne okoliczności, można powołać innego biegłego, którzy
zaprzysięgani są ad hoc w każdym postępowaniu, co jednak należy szczegółowo
uzasadnić. Każde inne powołanie, powołanie ad hoc, stanowi wyjątek i jest
możliwe tylko, gdy wymagają tego szczególne okoliczności. Nie ma przy tym
wiążących kryteriów powoływania biegłych ad hoc, muszą oni jednak posiadać
porównywalne kwalifikacje merytoryczne.
Krajowa lista biegłych sądowych jest prowadzona przez sąd kasacyjny, w
pierwszej instancji przez biuro sądu kasacyjnego, bureau de la Cour de
cassation, oraz przez prokuratora generalnego przy tym sądzie ze stosownym
podziałem zadań, natomiast w drugiej instancji przez Trybunał. Lista jest
publicznie dostępna. Listy biegłych sądowych dla okręgów sądów apelacyjnych
prowadzone są przez te sądy,
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w pierwszej instancji przez pierwszego prezesa oraz przez prokuratora
generalnego przy tym sądzie ze stosownym podziałem zadań, natomiast w
drugiej instancji przez Trybunał. Listy są publicznie dostępne. Każdy z biegłych
może być wpisany tylko na jedną listę. Równolegle możliwy jest wpis na listę
krajową.
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Generalne Zgromadzenie Radców Sądowych w Siedzibie Sądu Apelacyjnego
(assemblée générale des magistrats du siège de la Cour d’appel) decyduje o
prowizorycznym wpisie na listę na dwa lata, oraz po zasięgnięciu uzasadnionej
opinii komisji składającej się z innych sędziów i biegłych danego okręgu
sądowego, o wpisie na 5 lat kandydata na biegłego sądowego na daną listę
zgodnie z postępowaniem przeprowadzonym na podstawie ustawy, dekretu
premiera i postanowienia ministra sprawiedliwości. O wpisie na krajową listę
biegłych sądowych na 7 lat, bezpośrednio po trzyletnim wpisie na liście sądu
apelacyjnego, który nie traci ważności, decyduje biuro sądu kasacyjnego
(bureau de la Cour de cassation).Zażalenie na decyzję o wniosku o wpis na listy
można składać przed sądem kasacyjnym. Wpis na listę nie oznacza prawa do
otrzymywania zleceń sądowych na sporządzanie opinii, gdzie nie stosuje się
zasady rotacji. Listy mają jedynie funkcję informatorów dla sądów i stron, które
są zupełnie swobodne w wyborze biegłego. Dowód na sprawowanie funkcji
biegłego wynika bezpośrednio z wpisu na jedną z list biegłych dostępnych
również w Internecie.
Odwołanie, skreślenie biegłego z list jest przewidziane w normach regulujących
wyżej wymienione postępowania. Do przyjęcia dymisji biegłego uprawniony
jest przewodniczący trybunału, przez który dana lista jest prowadzona;
decyzję o skreśleniu podejmuje gremium decydujące również o wpisaniu na
listę, w przypadku postępowań dyscyplinarnych komisja dyscyplinarna danego
trybunału. Od tych decyzji przysługuje odwołanie do sądu apelacyjnego
względnie kasacyjnego. W trakcie trwania postępowania w przypadkach
niecierpiących zwłoki prezes sądu prowadzącego listę może tymczasowo
zawiesić biegłego do zakończenia postępowania. Również w tych przypadkach
przysługuje odwołanie do trybunału prowadzącego listę.
Ubiegając się o wpis na listę należy spełniać następujące warunki co do osoby
kandydata:dowód wykonywania wystarczająco długo działalności zawodowej
w związku ze specjalizacją, która ma być przedmiotem wpisu w warunkach
wykazujących wystarczająca kwalifikację, wykazanie, że nie jest wykonywana
żadna działalność nie dająca się pogodzić z działalnością sądową (np.
wykonywanie opinii dla towarzystw ubezpieczeniowych), pełna zdolność do
czynności prawnych oraz sprawność fizyczna i umysłowa, wiek poniżej 70
roku życia, wykazanie, że kandydat nigdy nie dopuścił się naruszenia honoru,
zaufania i dobrych obyczajów, nie popełnił błędu w zawodzie, nie naruszył reguł
zawodowych oraz nigdy nie został skreślony, odwołany czy zdymisjonowany
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w postępowaniu dyscyplinarnym, zaświadczenie o wykonywaniu działalności
zarobkowej, a w przypadku niewykonywania zaświadczenie o miejscu
zamieszkania w okręgu danego sądu apelacyjnego. Dodatkowo w przypadku
osób prawnych wykazanie, że osoby nimi kierujące spełniają wymogi osobowe,
że posiadają wystarczające wyposażenie techniczne i stosowny personel oraz
że ich siedziba lub urządzenia techniczne znajdują się w okręgu danego sądu,
ponadto wymóg ujawnienia statutu oraz wszystkich wspólników posiadających
co najmniej 10 % udziałów w kapitale spółki oraz wykazanie, że celem spółki
nie jest wydawanie opinii sądowych, za wyjątkiem spółek medycyny sadowej
i badań genetycznych. Do wpisu na listę krajową wymagany jest dowód co
najmniej trzyletniego definitywnego wpisu na listę sądu apelacyjnego, który ma
nadal pozostać w mocy.
Wniosek kandydata na biegłego o wpis na listę zawiera dokładnie określoną
specjalizacją zgodnie nomenklaturą ustaloną z postanowieniem ministra
sprawiedliwości na czas ograniczony do 1 marca każdego roku kalendarzowego
z wykazaniem spełnienia warunków wpisu poprzez przedłożenie wszystkich
dokumentów poświadczających kwalifikacje łącznie z podaniem wszystkich
dotychczasowych zleceniodawców i specjalizacji, podanie, jakimi środkami
i urządzeniami kandydat dysponuje, sprawdzanie spełnienia przesłanek i
przeszkód do wpisu przez prokuratora z Tribunal de Grande Instance, w
którego okręgu kandydat wykonuje działalność, a w przypadku niewykonywania
działalności, w którym mieszka. Następnie we wrześniu przełożenie wniosku do
prokuratora generalnego przy danym sądzie apelacyjnym łącznie z uzyskanymi
wynikami egzaminu
W przypadku pierwszego wpisu na dwuletni okres próby: przedłożenie sprawy
pierwszemu przewodniczącego sądu apelacyjnego oraz weryfikacja przez
Generalne Zgromadzenie Radców Sądowych w Siedzibie Sądu Apelacyjnego
(Assemblee Generale des Magistrats du siege de la Cour d’appel) oraz decyzja
w listopadzie. W przypadku wpisu definitywnego oraz ponownego na kolejne
5 lat: wykazanie doświadczenia zdobytego przez kandydata zarówno w danej
dziedzinie jak i w praktyce jako biegły sądowy oraz uzyskanej wiedzy z zakresu
norm prawa formalnego i zawodu biegłego. Przedłożenie sprawy komisji
opiniującej przy właściwym sądzie apelacyjnym przez prokuratora z Tribunal de
Grande Instance. Gremium to składa się z jednego sędziego przewodniczącego
i sędziów członków (których zmienia się zależnie od wielkości i składu sądu
apelacyjnego) oraz 5 biegłych sądowych z różnych dziedzin ustalonych w
nomenklaturze, którzy działają jako biegli od co najmniej 5 lat i zostali powołani
zgodnie przez pierwszego prezesa i prokuratora generalnego sądu apelacyjnego
z rekomendacji związków i zrzeszeń biegłych sądowych. Wszyscy członkowie
komisji są powołani na trzy lata i mogą być powołani na ponowną kadencję.
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Komisja swobodnie wydaje opinię na temat spełniania przez kandydata wymogów
i może kandydata również wezwać i przesłuchać. W przypadku rożności głosów
rozstrzyga głos przewodniczącego, następnie we wrześniu: przedłożenie sprawy
pierwszemu prezesowi sądu apelacyjnego oraz weryfikacja przez Generalne
Zgromadzenie Radców Sądowych w Siedzibie Sądu Apelacyjnego (Assemblee
Generale des Magistrats du siege de la Cour d’appel) oraz decyzja w listopadzie.
Od decyzji przysługuje odwołanie do sądu kasacyjnego.
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Wnioski o wpis na krajową listę biegłych sadowych należy kierować do
prokuratora generalnego przy sądzie kasacyjnym do 1 marca danego roku.
Ten po weryfikacji przedkłada sprawę pierwszemu przewodniczącemu i
prokuratorowi generalnemu sądu apelacyjnego a następnie przedkłada wniosek
w biurze sądu kasacyjnego w celu podjęcia decyzji, którą biuro podejmuje
w grudniu. Od decyzji przysługuje odwołanie do sądu kasacyjnego. Wpis
następuje początkowo na dwuletni okres próby i kończy się z upływem 2 roku
kalendarzowego, a następnie jest w sądzie apelacyjnym ograniczony na okres
5 lat, w sądzie kasacyjnym okres ten wynosi 7 lat. Przed podjęciem decyzji o
przedłużeniu wpisu należy sprawdzić, czy warunki nadal są spełnione i czy nie
występują żadne przeszkody. Przy tej okazji dokonuje się oceny obowiązkowych
corocznych raportów biegłych o ilości wydanych przez nich opinii z podaniem
sygnatury akt sprawy, datą postanowień o powołaniu oraz z wyznaczonymi
przez sąd terminami. Od odmowy dokonania wpisu przysługują wymienione już
możliwości odwołania się do sądu kasacyjnego.
Właściwość wygasa wraz z dymisją biegłego z ważnej przyczyny, z upływem
okresu, na który biegły został powołany, w przypadku śmierci biegłego, w
przypadku skreślenia z listy w związku z niezdolnością prawną oraz w wyniku
orzeczenia kary dyscyplinarnej. Ważnymi powodami dymisji są tylko trwała
nieobecność, choroba i ciężkie przewlekłe upośledzenie. Niezdolność prawna
następuje w przypadku popełnienia poważnego błędu zawodowego albo w
przypadku skazania biegłego za czyny, które naruszają honor, zaufania lub
dobre obyczaje. Skreślenia jako kara dyscyplinarna można orzec na okres 3
lat albo dożywotnio. Postępowania dyscyplinarne może być także wszczęte
już po utracie właściwości biegłego przez daną osobę w przypadku działań
lub zaniechań, których biegły sądowy dopuścił się w trakcie sprawowania swej
funkcji. Skreślenie z listy sądu apelacyjnego pociąga za sobą skreślenie z listy
krajowej. To samo dotyczy odwrotnego przypadku.
Statusu biegłego pozbawia organ właściwy do dokonania wpisu biegłego, gdy
się okaże, że nastąpiła niezdolność prawna, gdy biegły odmawia przyjęcia
zlecenia wykonania opinii albo lub stwierdzenia faktów lub wykonania opinii
albo jeżeli wykonuje opinię nie w terminie. Statusu biegłego pozbawia się w
drodze postępowania dyscyplinarnego z reguły w ustnym jawnym postępowaniu
przed właściwą komisją dyscyplinarną sądu apelacyjnego albo kasacyjnego
i stanowi to karę dyscyplinarną na czas ograniczony albo dożywotnio, gdy
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biegły w znacznym stopniu naruszy prawa zawodowe lub warunki zlecenia,
gdy wykazuje brak honoru, zaufania i dobrych obyczajów, nawet jeśli chodzi o
sprawy, które nie są związane ze zleceniem sądowym. Od decyzji przysługuje
środek odwoławczy do sądu kasacyjnego.
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Powołania biegłego i czynności biegłego sądowego na potrzeby konkretnego
postępowania wyboru biegłego dokonuje sąd, sędzia śledczy, przewodniczący
w postępowaniu karnym, względnie również strony. Sąd w pierwszej kolejności
powinien powołać biegłego z list sądowych, odmienną decyzję należy uzasadnić
a w postępowaniu karnym wymagane są nadzwyczajne okoliczności. W razie
potrzeby można jednak powołać na biegłego „ad hoc” eksperta nie wpisanego
na listę, którego przy powołaniu należy zaprzysiąc. W przypadku powołania
biegłego należy wysłuchać zdania stron o konieczności samego powołania,
co do osoby biegłego, jego kwalifikacji i zlecenia sporządzenia opinii. Strony
mogą zakwestionować konieczność powołania biegłego oraz odrzucić biegłego
ze względu na stronniczość lub brak wymaganych kwalifikacji wnosząc o
poprawienie lub uzupełnienie postanowienia o powołaniu biegłego. Od decyzji
przysługuje odrębny środek prawny, przy czym sąd odwoławczy zobowiązany
jest do sprawdzenia kwalifikacji biegłego z urzędu.
Sądowe powołanie biegłego stanowi jest aktem niezawisłego sądownictwa.
Strony maja prawo do powołania kolejnego wybranego przez nich biegłego, w
procesie karnym oraz zasięgnięcie opinii przez, zwykle dwóch kolejnych biegłych,
w postępowaniu cywilnym, jest to również możliwe w przypadku niezgodnych
wniosków stron. Koszty zawsze ponoszą strony, wyjątek stanowi zwolnienie z
kosztów tak zwana pomoc proceduralna i częściowo w postępowaniu karnym.
Powołanie biegłego należy do uznania sądu, który poprzez wnioski stron lub
działając z urzędu dba o ustalenie prawdy w każdym stadium postępowania.
Sąd już w postanowieniu o powołaniu biegłego udziela konkretnych zleceń oraz
wyznacza stosowny termin na ustalenie faktów i sporządzenie opinii, którego
prolongata może nastąpić tylko na obszerny uzasadniony wniosek, również
biegłego, który jednak powinien być dotrzymany pod rygorem surowej sankcji
dyscyplinarnej.
Postępowanie dyscyplinarne prowadzi prokurator przy sądzie prowadzącym
listę, o ile dowie się o naruszeniu. Może się przy tym posługiwać możliwościami
dochodzeniowymi wynikającymi z funkcji prokuratora. Postępowanie
dyscyplinarne jako postępowanie karne odbywa się na posiedzeniu jawnym,
a wyłączenie jawności jest możliwe z ważnych powodów podsądnego. Tym
samym przewidziane są ustawowe terminy wykonania zlecenia. To samo
dotyczy wysokości przewidzianego wynagrodzenia, które należy ustalić już w
postanowieniu o powołaniu biegłego. Strony płacą w kasie sądów zaliczkę na
wynagrodzenie biegłego. Biegli muszą przyjąć zlecenie, jest to sankcjonowany
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dyscyplinarnie obowiązek, przysługuje im jednak odwołanie od postanowienia o
powołaniu, w szczególności w odniesieniu do ustalonego wynagrodzenia.
Jeżeli biegły potrzebuje współdziałania uczestników postępowania lub osób
trzecich, to może je wezwać i udzielić zlecenia. Jeżeli to nie jest wystarczające,
to powinien niezwłocznie poinformować o tym sąd, który wówczas sam udziela
zlecenia i zarówno w postępowaniu cywilnym jak i karnym ma możliwość do
zmuszenia do ich wykonania, stanowi przesłankę , powód do przedłużenia
terminu dla biegłego.
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Dochowanie terminu przez biegłych, którzy w określonych sytuacjach
(jeżeli powołano kilku biegłych albo gdy jeden biegły powołał dodatkowych
biegłych, ponieważ jego wiedza merytoryczna nie była wystarczająca)
muszą wykonać wspólną opinię, jest obowiązkiem zawodowym. Naruszenie
tego obowiązku jest sankcjonowane przez kary dyscyplinarne (jak upomnienie
w przypadku niewielkiego przekroczenia terminu, w pozostałych przypadkach
wykreślenie na okres trzech lat albo dożywotnio).W przypadku przekroczenia
terminu konieczne jest odwołanie postanowienia o powołaniu i powołanie
nowego biegłego. Odwołany biegły zobowiązany jest do pokrycia wszystkich
wynikłych kosztów oraz odszkodowania. Okres przedawnienia w przypadku
niewłaściwego wykonywania świadczenia przez biegłego wynosi 10 lat. Biegłym
nie przysługuje w takiej sytuacji roszczenie o wynagrodzenie. Zobowiązani są do
oddania wszelkich przekazanych im przedmiotów i dokumentów. Muszą również
przedłożyć sądowi wynik swych dotychczasowych ustaleń, badań, protokoły i
wnioski.
W zakresie merytorycznej kontroli działalności biegłych sądowych przez sąd i
strony sąd sprawdza, czy sporządzona opinia jest wystarczająco jasna, by miała
wpływ na podjęcie decyzji przez sąd w ramach swobodnej oceny materiału
dowodowego. W przypadku braków lub niejasności sąd lub strony mogą żądać
wyjaśnień i uzupełnienia ustaleń faktycznych i opinii. Jeżeli nie jest to możliwe,
należy powołać innych biegłych. Od decyzji sądu przysługuje odrębny środek
odwoławczy. Biegli zobowiązani są do sporządzenia opinii w ramach z góry
ustalonego wynagrodzenia. Tylko w przypadku nieprzewidzianych okoliczności
mających wpływ na rozmiar opinii przewidziane jest ponowne ustalenie
wynagrodzenia.
W zakresie pozycji prywatnego rzeczoznawcy w postępowaniu sądowym, o
ile wynika z ustawy, tego typu środek dowodowy nie jest przewidziany. Opinię
biegłego prywatnego można by wykorzystać w postępowaniu jedynie w ramach
przedstawienia dowodu z zeznań świadka, odnośnie własnych spostrzeżeń lub
z dokumentu. W związku z merytoryczną weryfikacją opinii sporządzonej przez
biegłego sądowego opinie prywatne zlecane przez uczestników procesu mogą
się okazać przydatne w tym sensie, że mogłyby pomóc w sformułowaniu pytań
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do biegłego sądowego w celu wyjaśnienia, zmiany bądź uzupełnienia opinii
oraz mogłyby prowadzić do powołania kolejnego biegłego lub zasięgnięcia
opinii przeciwnej. Biegły prywatny może na wniosek zostać przesłuchany w
charakterze biegłego świadka odnośnie poczynionych przez niego ustaleń, by
w ten sposób przyczynić się do wyjaśnienia sprawy.
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Działalność zawodową biegłych, nie tylko przed sądem, ich zachowanie zgodne
z etyką zawodową, honor i zaufanie również poza wykonywaniem działalności
sądowej, nadzorują właściwy pierwszy prezes sądu prowadzącego listę oraz
prokurator generalny tego sądu. Prokurator zobowiązany jest do sprawdzania
informacji na temat naruszeń ze strony biegłego oraz niespełnienia przez niego
określonych kryteriów, a także do podejmowania takiego działania z urzędu.
Zawiadamia o tym także pierwszego prezesa sądu. W przypadku podejrzenia,
iż biegły dopuścił się czynów skutkujących odpowiedzialnością dyscyplinarną,
powoduje powołanie odpowiedniej komisji dyscyplinarną i wszczyna postępowanie
dyscyplinarne. zależności od wagi popełnionego czynu komisja dyscyplinarna
orzeka sankcje od upomnienia po dożywotnie skreślenia z listy biegłych, przy
czym orzeczenie komisji dyscyplinarnej może mieć wpływ na całą działalność
zawodową danej osoby. O ile wiadomo nie jest przewidziane orzekanie kar
pieniężnych.Biegli podlegają także kontroli organizacji zawodowych.
Informacje na temat pracy biegłego uzyskuje się na podstawie obligatoryjnych
corocznych raportów o ilości powołań i terminach.
Powołanie biegłego przez sąd jest aktem administracyjnym, w którym określana
jest także przewidywalna opłata i osoby zobowiązane do jej uiszczenia.
Roszczenie biegłego o wynagrodzenie oraz obowiązek ponoszenia kosztów
przez strony rozstrzygane są zatem w podlegającym egzekucji postanowieniu
sądowym, które może być zaskarżone przez każdą ze stron. zarządzenie o
wypłaceniu wynagrodzenia sąd wydaje po zakończeniu czynności we wcześniej
ustalonej wysokości.
Biegłym przysługuje roszczenie wynagrodzenie stosownie do rodzaju i rozmiaru
udzielonego przez sąd zlecenia. Ustawowe roszczenie o wynagrodzenie
obejmuje:zwrot kosztów dla osób trzecich, zwrot kosztów sporządzenia opinii (np.
zużytych materiałów, kosztów ksero, artykułów biurowych itp.),wynagrodzenie
za czynność ustalenia faktów i wykonanie opinii (łącznie z personelem
pomocniczym i innymi powołanymi biegłymi)
Nie przewidziano żadnych stałych kwot. Wynagrodzenie sąd ustala z góry
mając na względzie kompleksowość materii, nakład potrzebny do sporządzenia
opinii, zdanie biegłego i stron. Podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe
tylko w wyniku odwołania biegłego w formie postanowienia sądu. Obowiązek
ponoszenia kosztów przez strony może być jeszcze zmieniony w wyroku
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zasadniczym. Wszelkie postanowienia są natychmiastowo zaskarżalne i w
przypadku braku zaskarżenia stają się prawomocne.
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Działalność stowarzyszenia reprezentujące biegłych sądowych i broniące
interesów biegłych uregulowana jest ustawowo od 1901 r. (Compagnies d’Experts
près les Cours d’appel). Członkowstwo w tych organizacjach jest dowolne.
O ile wiadomo nie ma przymusu przynależności do danego stowarzyszenia.
Stowarzyszenia takie mają prawo rekomendacji biegłych sądowych na członków
komisji weryfikacyjnych działających przy sądach apelacyjnych.Reprezentują
one pod względem politycznym i zawodowym interesy biegłych sądowych na
zewnątrz. Stowarzyszenia te działają w ogólnokrajowej organizacji (Compagnie
Nationales des Ecpertes Justice). Nie posiadają statusu oficjalnych reprezentacji
zawodowych takich jak izby zawodowe.
Biegli sądowi ponoszą odpowiedzialność za każdą szkodę (również w wyniku
zwłoki) uczestników postępowania wynikającą z naruszenia obowiązków
zawodowych. Okres przedawnienia wynosi 10 lat. Bieg terminu przedawnienia
rozpoczyna się po zakończeniu czynności biegłego w postępowaniu sądowym.
W Królestwie Hiszpanii źródła prawa to: Ustawa o postępowaniu cywilnym (Ley
de Enjuiciamiento Civil, Ley 1/2000, de 7 enero, de Enjuiciamiento Civil) 2. Księga,
I. Tytuł, 6. Rozdział, 5. Dział, Art. 335 i nast. (LEC) w aktualnie obowiązującej
wersji.
Biegli sądowi są, niezależnie od tego czy są powołani przez sąd czy przez
stronę, zawsze środkami dowodowymi. (Wskazuje na to systemowe usytuowanie
działu o dowodzie z biegłych sądowych, podobnie jak wiele innych zbieżnych
postanowień dotyczących dowodu z zeznań świadka).
Niezależnie od tego, czy zostali powołani przez strony czy też przez sąd,
podlegają nakazowi obiektywizmu (art. 335 (2) LEC). Poza ich wiedzą fachową
nie przypisuje im się takich właściwości jak niezależność. O ile w podręcznikach
określani są obrazowo mianem „pomocników sądu”, to dotyczy to tych samych
aspektów, które jednocześnie odnoszą się do świadków nie posiadających
stosownej wiedzy merytorycznej (np. Jose Almagro Nosete, Derecho Procesal
(1996), Tom. I, Vol. 2, pp. 134 i nast.).
Funkcja biegłych sądowych w postępowaniu sądowym to funkcja bezstronnego
eksperta; Nie ma jednak niezależności, ponieważ poza swą wiedzą merytoryczną
biegli związani są poleceniami strony, która ich wezwała albo sądu. Ich działalność
nie jest porównywalna z urzędem sędziowskim, ponieważ porządek prawny nie
przypisuje im wyrokom większego znaczenia, traktując je jedynie jako wnioski
świadka podlegające swobodnej ocenie dowodowej.Niezależność biegłego
dotyczy tylko kwestii merytorycznych, ale również tu jest ograniczona przez
określone obowiązki prawne (np. dokonania określonych badań, które biegły
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uważa za zbędne, które jednak sąd ze względów prawnych uważa za konieczne
albo zalecenie, by powstrzymywać się z wygłaszaniem opinii wartościujących
przed dokonaniem oceny prawnej). Biegli odpowiadają za merytoryczny wynik
wydanej opinii.
Biegli powołani przez stronę mogą być odwołani tylko przez daną stronę; zarzuty
wobec nich mają jedynie wpływ na wartość dowodową wydawanych przez nie
opinii (art. 344 LEC). O odrzuceniu biegłego powołanego przez sąd decyduje się
tak jak o odrzuceniu sędziego (Art. 343 (1) LEC).
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Funkcje biegłego sądowego zasadniczo wykonuje się jako działalność dodatkową
do głównej działalności zawodowej.
W zakresie koniecznych kwalifikacje biegłych sądowych wymagane
jest ukończenie stosownego wykształcenia zawodowego i odpowiednie
dopuszczenie do zawodu („titulo oficial“). Jeżeli w danej dziedzinie brakuje drogi
do zdobycia wykształcenia bądź uzyskania tytułu, warunkiem jest stosowne
doświadczenie zawodowe (Art. 340 LEC).Szczególne doświadczenie (okres,
intensywność pracy, dotychczasowa działalność w charakterze biegłego) nie
jest wymagane (Art. 340 LEC).Postępowania certyfikacyjne (w szczególności
odnośnie wykształcenia i dopuszczenia do zawodu) nie jest unormowane
(Art. 340 LEC).Wiedza wychodząca poza wykształcenie czy doświadczenie
zawodowe (znajomość prawa zawodu biegłych sądowych, norm postępowania,
regulacji dyscyplinarnych, metodyki ustalania faktów i sporządzania opinii)
nie stanowi przesłanki powołania na biegłego (art. 340 LEC). Jednak przy
sporządzaniu opinii biegły zobowiązany jest do złożenia przysięgi lub
honorowego zapewnienia, że zna prawno-karne konsekwencje naruszenia
obowiązków biegłego w postępowaniu (Art. 355 (2) LEC).Biegły wykazuje
swe kwalifikacje przy wpisywaniu na listę, natomiast w przypadku biegłych nie
wpisanych na listę wiedza w sposób naturalny wykazywana jest ad hoc (Art.
341 LEC). Zatem od strony formalnej sąd ma jedynie obowiązek sprawdzenia
wymaganych kwalifikacji przez tych ostatnich. Od strony materialnej kwalifikacje
biegłego należy sprawdzić w każdym postępowaniu w ramach oceny dowodów.
Procedura wpisu biegłych na listę biegłych sądowych (certyfikacja)polega na
stosowaniu postępowanie regulujące roczny wpis na listę biegłych (Art. 341
LEC).Nie ma żadnego unormowanego dowodu poświadczającego tożsamość
biegłego albo innego dowodu poświadczającego status lub funkcję biegłego
sądowego (dowód, szczególny podpis, pieczęć),nawet przy spełnieniu wszystkich
przesłanek nie ma wyraźnego prawa podmiotowego do wpisu na listę biegłych
albo do bycia powołanym z listy w konkretnej sprawie na zasadzie rotacji, czy tez
wyraźnie uregulowanego postępowania, w którym takiego uprawnienia można
by dochodzić. W obydwu przedstawionych przypadkach takie działanie może
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być uznane za bezprawne i wywoływać skutki prawne na zasadach ogólnych
(Art. 341 LEC).
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Standardy etyczne (tzn. takie wychodzące poza kwestię wykształcenia i
dopuszczenia do zawodu) jako warunek wpisu nie są w wyraźny sposób
unormowane, brak jest wyraźnie uregulowanych szczególnych wymogów
dotyczących stosownego wyposażenia (tzn. takie wychodzące poza kwestię
wykształcenia i dopuszczenia do zawodu). W ramach powoływania biegli mają
obowiązek korespondujący z ich przysięgą lub zapewnieniem do ewentualnego
odrzucenia powołania i podania przyczyn uniemożliwiających ich powołanie
(Art. 342(1) i (2) LEC).
Wpis następuje co roku na jeden rok. Jak stwierdzono, dokonywany jest przez
właściwy sąd. Właściwość biegłego posiadają osoby wpisane na listę przez
okres jednego roku. W zakresie wygaśnięcia i pozbawienia statusu biegłego
sądowego nie ma żadnych wyraźnych norm odnośnie sposobu ewaluacji
biegłych, sankcja skreślenia z listy nie jest wyraźnie unormowana.
Biegli sądowi wpisywani są corocznie na listę, z której wybierani są przez sąd
rozpoznający konkretną sprawę wg zasady rotacji. (Art. 341 LEC), wybierani
są w określonym postępowaniu albo przez strony (Art. 335 LEC) albo przez
sąd (Art. 339 LEC).Wybrany przez stronę biegły zasadniczo powoływany jest
przed postępowaniem, natomiast wybrany przez sąd na początku postępowania
(Art. 335 i nast. LEC).Powołanie w jednostkowym przypadku nie ma skutku
wychodzącego poza dane postępowanie; zasadniczo wpis na coroczną listę
umożliwia biegłym ich powoływanie przez sądy (Art. 335 i nast. LEC).
Obowiązek stron do współdziałania nie jest wyraźnie unormowany. Pewien
prawny obowiązek współdziałania stron wynika z pozostałych postanowień
dotyczących postępowania oraz z regulacji dotyczącej ciężaru dowodu.
Termin w przypadku biegłych powoływanych przez strony wynika ze swobodnego
porozumienia stron, natomiast w przypadku biegłego powoływanego przez sąd,
termin wyznacza sąd zgodnie ze swym przekonaniem, sankcje za niedotrzymanie
terminu nie są wyraźnie unormowane. W przypadku wynagrodzenia nie ma
możliwości posłużenia się uznaniowością w celu zwiększenia motywacji
biegłego do dotrzymania terminu.
Ustalenia faktyczne, opinia lub wiedza merytoryczna biegłego mogą być
zakwestionowane nie tylko przez innego biegłego, lecz przez każdy dowolny
dowód. O prawidłowości przeprowadzenia takiego dowodu decyduje sąd w
ramach swobodnej oceny dowodów (Art. 344 (2), Art. 348 LEC).Jeżeli zostanie
podana w wątpliwość bezstronność biegłego wybranego przez stronę, sąd
podejmuje stosowną decyzję po wysłuchaniu stron i biegłego bezpośrednio w
ramach swobodnej oceny dowodu (Art. 344 (2) LEC) Jeżeli zostanie podana
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w wątpliwość bezstronność biegłego wybranego przez sąd, sąd podejmuje
stosowną decyzję w ramach procedury odrzucenia biegłego (Art. 343 (1)
LEC). Jeżeli istnieją wątpliwości co do wiedzy merytorycznej, kwalifikacji czy
jakości ustaleń faktycznych i opinii biegłego, sąd podejmuje stosowną decyzję
w ramach postępowania dowodowego dokonując swobodnej oceny dowodów
(Art. 348 LEC).Od decyzji sądu dotyczącej bezstronności biegłego wybranego
przez stronę w ramach swobodnej oceny dowodów stronie przysługuje jedynie
odwołanie od samej tej decyzji, w ramach którego badana jest ta okoliczność.
Od decyzji sądu dotyczącej wyłączenia biegłego wybranego przez sąd przez
pokrzywdzoną taka decyzją stronę przysługują środki prawne procedury
odrzucającej zarówno wobec biegłego jak i sędziego. Od decyzji sądu odnośnie
wiedzy merytorycznej biegłego, kwalifikacji oraz jakości ustalenia przez biegłego
stanu faktycznego, stronie pokrzywdzonej przysługuje jedynie odwołanie od
samej decyzji, w ramach którego badana jest ta okoliczność.
Zarzuty podnoszone niesłusznie wobec biegłego powołanego przez stronę
mogą skutkować orzeczeniem kary porządkowej. Biegli wybrani przez stronę
mają prawo tego, by sąd pod koniec postępowania w drodze oświadczenia
oczyścił ich z podnoszonych wobec nich zarzutów (Art. 344 (2) LEC).
Biegli wybrani przez stronę mogą być odwołani tylko przez tę stronę; zarzuty
wobec nich mają jedynie wpływ na wartość dowodową wydanych przez nich
opinii (Art. 344 LEC). O odrzuceniu biegłego powołanego przez sąd podejmuje
się decyzję jak o odrzuceniu sędziego (Art. 343 (1) LEC).
Obok konkretnych
zobowiązań wynikających ze złożenia przysięgi lub
zapewnienia przez biegłego ewentualne zastosowanie mogą mieć jeszcze
ogólne zobowiązania zawodowe. (Ogólne zobowiązania zawodowe dotyczą
wszystkich przedstawicieli danego zawodu).
Współpraca między sądem a poszczególnym biegłym jest uregulowana w prawie
procesowym (LEC).Współpraca pomiędzy sądem a poszczególnymi biegłymi
odbywa się na zasadach oczywistego podporządkowania biegłego poleceniom
sądu w kwestiach nie odnoszących się do wiedzy merytorycznej biegłego;
również w ramach wiedzy biegłego można sobie wyobrazić wydawanie poleceń
przez sąd (np. wykonania określonych badań, które biegły uważa za zbędne a
które sądowi wydają się ze względów prawnych konieczne).
Zgodnie z Art. 335 ust. 1 k.p.c. strony mogą posługiwać się w postępowaniu
opiniami sporządzonymi na prywatne zamówienie. mają one wartość dowodową
równą opinią sporządzonym przez biegłych powołanych przez sąd. Różnice
dotyczą tylko kwestii odrzucania biegłego. Wobec biegłych prywatnych możliwy
jest tylko zarzut, który sąd pierwszej instancji zobowiązany jest uwzględnić przy
dokonywaniu oceny dowodów po wysłuchaniu stron. Natomiast biegli powołani
przez sąd, SA odrzucani na zasadach dotyczących sędziów. zasadniczo jednak
obowiązek obiektywizmu dotyczy obu grup biegłych, ponieważ zobowiązują się
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do takiego zachowania w przysiędze (lub zapewnieniu). Oba rodzaje biegłych
muszą być również pod względem osobistym i finansowym niezależne od stron.
Brak merytoryczne opinii muszą być zatem uwzględnione w postępowaniu
dowodowym i w razie potrzeby sankcjonowane stosownym środkiem
prawnym.
„Odpowiedzialność skarbu państwa” dotyczy tylko biegłych powołanych przez
sąd, nie wyklucza ona jednak ani odpowiedzialności cywilnej ani karnej takiego
biegłego ani tez sędziego. Skarb państwa może, obok poszczególnych organów,
zostać pociągnięty do odpowiedzialności z powodu wyroku nieprawidłowego
pod względem materialnym opierającego się na materialnie nieprawidłowej
opinii. Również biegli prywatni odpowiadają obu stronom za nieprawidłowość
swej opinii (ale tylko zleceniodawcą na zasadzie umownej, np. za niewykonanie
zlecenia).
Nie ma żadnego urzędu nadzorującego pracę biegłych, co wiąże się z zaufaniem
do zachowania i czynności biegłego przed sądem, w obrocie gospodarczym i
finansowym, a także w życiu publicznym i prywatnym (ani sąd ani żaden organ
administracji czy też jakiś prywatny związek, którego członkiem jest biegły, nie
wykonuje takich funkcji).Kodeks zachowań dotyczący danego wykonywanego
zawodu głównego odnosi się również do czynności biegłego. Nie ewidencjonuje
się ani nie nadzoruje także ilości zleceń wykonywanych przez poszczególnych
biegłych. Jednak w ramach ustalania ich wynagrodzenia przez sąd ocenia się
ilość świadczonych godzin także po wysłuchaniu stron i danej reprezentacji
zawodowej. Nie stosuje się także żadnych systemów monitorowania obciążenia
biegłych zleceniami przed udzieleniem kolejnego zlecenia, które prawdopodobnie
pomagałyby również biegłemu w określeniu stosownego terminu na wykonanie
zlecenia.
W ramach powoływania biegli mają jednak obowiązek korespondujący z
ich przysięgą lub zapewnieniem do ewentualnego odrzucenia powołania i
podania przyczyn uniemożliwiających ich powołanie (Art. 342 (1) i (2) LEC),
postępowania dyscyplinarne (poza postępowaniami dotyczącymi konkretnych
grup zawodowych) nie są wyraźnie unormowane.
Wysokość wynagrodzenia wybranego przez stronę zależy od porozumienia z
biegłym. Wysokość wynagrodzenia biegłego wybranego przez sąd na podstawie
zestawienia kosztów biegłego ustala sąd według swobodnego uznania. W tym
przypadku wysokość wynagrodzenia ustalana jest na podstawie istniejących
regulacji dotyczących opłat zwykle stosowanych w danym zawodzie, które ustala
się w porozumienie z organizacjami reprezentującymi daną grupę. W razie
sporu wynagrodzenie ustala sąd po wysłuchaniu stron i biegłego. Decyzja sądu
nie podlega zaskarżeniu. (Art. 241 i nast., w szczególności Art. 246 (3) LEC).
Wydaje się, że takie decyzje mogą być egzekwowane podobnie jak pozostałe
tytuły wykonawcze. Obowiązek zapłaty dotyczy zawsze stron. O ile wiadomo,
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ani sąd ani Ministerstwo Sprawiedliwości nie ponoszą odpowiedzialności za
niewykonanie opinii.
Organizacje reprezentujące interesy biegłych nie są przewidziane w ustawie i
nie są wspierane przez prawo, istnieją jedynie związki poszczególnych biegłych,
mających na celu wspieranie gospodarcze ich działalności (optymalizacja
podatkowa, podział pracy, ustalanie obciążenia pracą itp.). Członkostwo w takich
organizacjach nie jest obowiązkowe.
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Obowiązek biegłych do naprawienia szkody nie jest wyraźnie unormowany.
Zachowanie biegłych może być jednak bezprawne i w tej sytuacji możliwe
jest zastosowanie ogólnych regulacji dotyczących odpowiedzialności
odszkodowawczej, obowiązek zawierania szczególnego ubezpieczenie nie jest
wyraźnie unormowany. Nie ma w związku z tym też szczególnego wymogu co
do stosownej kwoty pokrycia w związku z prowadzeniem działalności biegłego.
Nie ma szczególnej sankcji za nadużywanie funkcji lub określenia biegłego
w postępowaniu sądowym w celach poprawienia swej konkurencyjności na
wolnym rynku, jednak takie zachowanie może być bezprawne i tym samym może
być sankcjonowane według ogólnych zasad prawa zapobiegania nieuczciwej
konkurencji, bezprawne i tym samym może być sankcjonowane według ogólnych
zasad prawa karnego.
Nie ma szczególnej sankcji za korupcyjne zachowanie biegłego w postępowaniu
sądowym. Jednak takie zachowanie może być bezprawne i tym samym może
być sankcjonowane według ogólnych zasad prawa karnego.
Biegłym wybranym przez sąd nie przysługuje ochrona prawna porównywalna do
austriackiego „immunitetu“ biegłego w rozumieniu skargi skierowanej przeciwko
niemu za jego błędne zachowania. Jednak doktryna i orzecznictwo hiszpańskie
wydają się opowiadać za odpowiedzialnością skarbu państwa za błędy biegłego
w formie bezpośredniej skargi przeciwko skarbowi państwa .
W Wielkiej Brytanii podstawa prawna to Kodeks postępowania cywilnego (Civil
Procedure Rules - CPR).Należy wskazać, że w Wielkiej Brytanii nie obowiązuje
jednolity porządek prawny. Najważniejszymi systemami prawnymi są:Prawo
Anglii i Walii (mają jednolity porządek prawny i tradycję prawną),Prawo Szkocji,
Prawo Irlandii Północnej, Prawo innych obszarów, np. Isle of Man, Wysp
Kanałowych. Te porządki prawne wykazują zarówno podobieństwa jak i różnice.
Anglia i Walia stosują prawo angielskie. Poniższe wywody odnoszą się do tej
właśnie tradycji prawnej.
Istnieje uznany prawnie opis zadań, obowiązków i odpowiedzialności biegłych.
Obszerna definicja funkcji biegłych sądowych znajduje się w kodeksie
postępowania cywilnego (Civil Procedure Rules - CPR).Regulacja ta zawiera
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zalecenia zachowań (Parts) i dyrektywy praktyczne (Practice directions PD),
które mają charakter norm prawnych. Istotne wymogi odnoszące się do biegłych
znajdują się § 35 (Part 35 - Appendix A) oraz w praktycznych dyrektywach (PD
- Appendix B). Chodzi tu o „Icarian Reefer Rules”, które zostały potwierdzone w
postępowaniu przed sądem najwyższym House of Lords.Zawarty w regułach
prawa procesowego (CPR) kodeks zachowań biegłych sądowych i osób ich
kształcących (CPR-Code of Guidance for Experts and those instructing them) nie
ma takiej samej mocy prawnej jak reguły prawa procesowego (Rules), stanowi
jednak uznany miernik zachowań biegłych sądowych, adwokatów i sędziów.
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Zadania i odpowiedzialność biegłych sądowych opisane są w § 35 ust. 3
CPR (Part 35.3), w ten sposób, że najważniejsze jest pomaganie sądowi. To
zobowiązanie jest najważniejsze spośród wszystkich innych zachowań, którymi
biegli mogą się kierować działając na rzecz swych zleceniodawców lub osób,
które ich opłacają (patrz CPR aneks C).
W Wielkiej Brytanii nie ma ogólnie przyjętych norm zachowań organizacji
zawodowych odnośnie biegłych sądowych. Akademia Biegłych Sądowych
(Academy of Experts) oraz Rada Rejestracji Ekspertów Sądowych (Council for
the Registration of Forensic Practitioners CRFP) mają wspólne reguły zachowań
(Code of Practice CP) oraz wspólny standard dla wszystkich biegłych sądowych,
które bazują na stosownych regulacjach CPR.Te wspólne reguły zachowań
ustalają standardy minimalne, które powinny być przestrzegane przez wszystkich
biegłych sadowych i są stosowane przez Akademię Biegłych Sądowych. Uznaje
się tym samym, że w Europie istnieją różne systemy i porządki prawne, które
mogą nakładać na biegłych dodatkowe obowiązki, z których ci maja się wywiązać.
Dodatkowo oprócz standardów minimalnych biegli muszą przestrzegać zasad
fundamentalnych, które stanowią, że mają być oni osobami zdolnymi do
pełnienia funkcji pod względem fizycznym i umysłowym (being „fit and proper”
persons) muszą posiadać i utrzymywać wysoki standard wiedzy technicznej i
praktycznego doświadczenia w swej dziedzinie muszą ciągle aktualizować swą
wiedzę niezbędną do wykonywania działalności opiniodawczej, muszą stale
poprzez doskonalenie zawodowe podnosić swe kwalifikacje i wykształcenia.
Biegłym posiadającym te właściwości nie wolno nic czynić, co by naruszało
ich niezależność, bezstronność i obiektywizm, co by im przeszkadzało w
wykonywaniu obowiązków wobec sądu, przeszkadzało w obronie czci biegłego
oraz grupy zawodowej biegłych, co by im przeszkadzało w utrzymaniu właściwego
standardu wykonywanych czynności, co by uniemożliwiało zachowaniu
obowiązku poufności.Biegli sądowi biorący udział w sporze (postępowaniu
spornym) nie mogą zawrzeć takiego porozumienia, które by rzutowało na ich
bezstronność. Nie mogą również uzgadniać wysokości honorarium w zależności
od wygrania sprawy. Biegli sądowi nie mogą przyjmować żadnych wskazówek w
jakiejkolwiek formie w sytuacji aktualnego czy potencjalnego konfliktu interesów.
Mogą otrzymywać takie zalecenia od swych zleceniodawców tylko wtedy, gdy
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ujawnią ten fakt sądowi i zainteresowanym stronom a te się na to zgodzą. Jeżeli
sytuacja konfliktu interesów nastąpi po przyjęciu zlecenia, biegły zobowiązany
jest do ujawnienia tego faktu sądowi i stronom i, w razie potrzeby, do rezygnacji
ze zlecenia. Biegli sądowi w celu ochrony swych zleceniodawców zawierają
umowę ubezpieczenia z towarzystwem ubezpieczeniowym cieszącym się dobra
reputacją (reputable insurer) na stosowne ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej z wystarczającą suma pokrycia. Biegli sądowi nie mogą w żadnym
wypadku propagować swej działalności w sposób sprzeczny z dobrymi
obyczajami (bad taste). Ich reklama nie może być myląca i wprowadzać w błąd.
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Brak jest ustawowych uregulowań dotyczących nabywania statusu biegłego
sądowego. Istnieje jednak ogólne zrozumienie dla koniecznych wymogów, jakie
muszą spełniać biegli. Biegli powinni posiadać dowód stosownych kwalifikacji i
doświadczenia w danej dziedzinie, być osobą zdrową fizycznie i godną zaufania
(“fit and proper” persons), spełniać wysokie standardy moralności, posiadać
należyte wykształcenie, być niezależnym, bezstronnym i obiektywnym.
Fundament tych wymogów stanowi CPR, przy czym istotne wymogi znajdują
się w CPR, PD Appendix B.
W Wielkiej Brytanii nie ma list sądowych, nie ma też ograniczenia czasowego
statusu biegłego, nie ma również procedury recertyfikacji. Obecnie Akademia
Biegłych Sądowych oraz CRFP pracują nad propozycją ograniczenia statusu do
5 lat i wprowadzeniem recertyfikacji.
Biegłego sądowego można zawiesić, jeżeli narusza normy zawarte w CPR.
Akredytowani praktykujący biegli świadkowie (Accredited Practising Expert
Witnesses) zobowiązani są także do przestrzegania standardów zawodowych
i etycznych zgodnie z Codes of Practice, których przestrzegania można
wyegzekwować na drodze dyscyplinarnej.
Powołanie biegłego i czynności biegłego sądowego na potrzeby konkretnego
postępowania następuje przez osoby prywatne (Privat Appointed Experts PAE).Biegli powoływani przez sąd (Court Appointed Experts CAE) są w Anglii
zjawiskiem nietypowym. Powołanie wynika ze wspólnego wyboru stron lub
wcześniejszej aprobaty sądu (podstawowy sposób postępowania w Anglii i Walii,
biegli sądowi określani są mianem pojedynczych wspólnych biegłych sądowych
„Single Joint Experts“ –SJE, nie są oni biegłymi CAE).
Ocena materiału dowodowego jest domeną sądu, który jest przy tym zupełnie
swobodny. sędziowie posługują się swą wiedzą i doświadczeniem, by stosownie
ocenić dowody i wywody stron. Mają prawo do orzekania (decide „judicially”).
Chociaż nie ma prawnie unormowanych kwalifikacji biegłych sądowych,
istnieje ogólne rozumienie tych wymogów. Jest to stosowne doświadczenie
i kwalifikacje w danej dziedzinie. dodatkowo biegli powinni być należycie
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wykształceni, niezależni, bezstronni i obiektywni (co jest zawarte w CPR i PD).
Brak jest przepisów regulujących stosunek sądu do biegłych. Zasadą jest jednak
absolutna niezależność od siebie. Obie strony mają swą własną rolę, zasady
prawa naturalnego (Rules of Natural Justice) przypisują im taki podział ról.
Wychodząc z tego założenia należy rozważyć kilka praktycznych szczegółów:
biegli przygotowując opinię zwykle jeszcze nie wiedzą, który sędzia będzie
prowadził rozprawę. Dlatego mało jest prawdopodobne, by ewentualny stosunek
miedzy nimi miał wpływ na opinię, jeżeli biegli dowiedzą się o jakimikolwiek
stosunku łączącym ich z sądem, muszą powiadomić o tym zleceniodawcę.
Przedstawiciele prawni muszą powiadomić o tym sąd. Nieostrożnością jest
(unwise), gdy biegli sądowi pozostają w jakichkolwiek stosunkach do jednaj ze
stron postępowania, ponieważ narusza to ich niezależność a przynajmniej może
sprawiać takie pozory. w każdym razie należy fakt ten możliwie jak najszybciej
ujawnić zleceniodawcy. również w opinii fakt ten musi być ujęty w sposób jasny
i transparentny. Biegli sądowi muszą ujawnić wszystkie fakty, które mogłyby
podać w wątpliwość ich niezależność.
W zakresie dochowanie terminów przez biegłych nie ma żadnych uregulowań
prawnych.
W zakresie merytorycznej kontroli działalności biegłych przez sąd i strony §
35 ust. 5 CPR (Part 35.5) przewiduje, że wywody biegłych (evidence = dowód
i środek dowodowy) należy ująć w opinii, o ile sąd nie zarządzi czegoś innego
(Expert’s Report). Wnioski biegłych zapisywane są do akt Biegli sądowi mogą
być przesłuchiwani również na rozprawie ustnej przed sądem zgodnie z zasadą
kontradyktoryjności (prawo do zadawania pytań mają strony i sąd).
Z braku opinii pisemnej lub w przypadku niedopuszczalności takiej opinii, biegli
z reguły nie mogą być przesłuchani jako środek dowodowy (the Expert cannot
give evidence).
Niełatwo opisać czynności biegłego w postępowaniu, ponieważ zależą w
głównej mierze od okoliczności konkretnej sprawy. Tam, gdzie jest to stosowne,
biegli będą dokonywać ustaleń faktycznych, np. poprzez dokonanie pomiaru lub
badania. W każdym jednak przypadku wydadzą opinię i przedstawią wnioski
w sprawach mieszczących się w zakresie ich kompetencji merytorycznych i
objętych zleceniem sądu (opine of them).Biegli sądowi nie są „wyszukiwaczami
faktów” („Finder of facto”). Fakty ustala sąd. Biegli sądowi mogą jedynie
przedstawić swe wnioski w obliczu faktów stwierdzonych przez sąd, które sąd
może przyjąć albo odrzucić.
Opinie biegłych sądowych odpowiadają w Anglii i Walii definicji „opinii
prywatnych” w pozostałych czterech badanych porządkach prawnych. Biegli
sądowi powoływani jedynie przez stronę (Private Appointed Experts - PAE)
kontaktują się tylko z tą strona i pracują wyłącznie dla niej. Zwykle nie mają
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kontaktu ze stroną przeciwną i nawiążą taki kontakt tylko na wyraźne polecenie.
Przykładem takiego kontaktu może być badanie medyczne powoda przez
biegłego medycznego strony pozwanej. Biegli sądowi nie mogą się spotykać
ze stroną przeciwną, umawiać się z nią, chyba że otrzymają wyraźne polecenie
od zleceniodawcy. Nie ma natomiast zastrzeżeń co do tego by biegli sądowi
wspólnie powołani przez strony (Single Joint Experts - SJE) spotykały się ze
stronami. Jednak nie jest w zwyczaju, by biegli spotykali się w takiej sytuacji
ze stronami osobno.Istnieje postępowanie znane pod nazwą dyskusji biegłych
sadowych (Discussions between Experts – CPR Part 35.12) lub spotkanie
biegłych sądowych, jeżeli strony postępowania mają PAE (Private Appointed
Experts). Zwykle to sąd zarządza spotkanie biegłych. Celem spotkania jest
ograniczenie kwestii technicznych przez tzw. memorandum, ustalenie kwestii
bezspornych, kwestii spornych oraz kwestii, w przypadku których osiągnięcie
porozumienia nie jest możliwe. Nie ma ograniczenia co do ilości biegłych
sądowych. Sąd jednak ma obowiązek ograniczenia dowodu z opinii biegłego
do rozsądnych rozmiarów (CPR Part 35.29) i do udzielenia każdemu biegłemu
specyficznego pozwolenia (CPR Rule 35.4).Skutek tych regulacji jest taki, że
ilość biegłych jest z reguły ograniczona do jednego na stronę i dziedzinę.
Akademia Biegłych Sądowych stworzyła „opinię modelową” dla biegłych
sądowych, która została opracowana przez komitet sądowy (Judicial Committee)
Akadamii. Komitet ten składa się sędziów o wyższej randze (senior judges),
którzy reprezentują największe kręgi prawne Wielkiej Brytanii. Obecnie toczą się
prace nad zmianą „opinii modelowej” w celu uwzględnienia zmian w przepisach
i praktyce. Prawdopodobnie wprowadzone zmiany będą miały charakter
minimalny. Alternatywnie biegli sądowi mogą występować w charakterze biegłych
doradców (expert advisers). Nie występują oni w sądzie. Są zobowiązani tylko
wobec swych zleceniodawców. W związku z tym ponoszą tez wobec nich pełną
odpowiedzialność za każdy rodzaj winy nieumyślnej (negligence) za udzielane
opinie i rady.
W zakresie postępowania dyscyplinarnego, jeżeli Akademia Biegłych Sądowych
(TAE) dowie się, że jeden z jej członków został skrytykowany przez sąd
(judicial criticism), sprawę bezzwłocznie przedkłada się komitetowi śledczemu
(formularz skarg - Complaint Form), w celu podjęcia przez ten komitet badania
bądź śledztwa. TAE może orzec karę upomnienia, ciężkiego upomnienia lub
zawiesić biegłego na czas określony. W takim przypadku członek ma prawo
do rozpatrzenia sprawy przez Trybunał Dyscyplinarny (Disciplinary Tribunal).
Możliwe konsekwencje prawne dla członka to wykluczenie, zawieszenie,
nagana, upomnienie na piśmie lub zalecenie co do zachowania w przyszłości.
Jeżeli członek nie zgadza się z orzeczeniem Trybunału Dyscyplinarnego,
może odwołać się od orzeczonej kary, w wyniku czego Trybunał Odwoławczy
może zmienić albo utrzymać w mocy orzeczenie Trybunału Dyscyplinarnego.
Obowiązują odpowiednie terminy do podjęcia środków prawnych.TAE prowadzi
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rejestr dyscyplinarny z wewnętrzną częścią A i częścią B, która jest dostępna
dla ogółu, w którym zawarte są stosowne szczegóły dotyczące wszystkich
przedmiotów postępowań.
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W Wielkiej Brytanii nie ma ustawowych stawek dla CAE (Cort Appointed
Experts), którzy zresztą występują nadzwyczaj rzadko. Chociaż czynione są
próby kontrolowania wysokości honorariów, nie ma określonej taryfy. Kryteria
ustalenia odszkodowania liczy się w stawkach godzinowych.Normalne
honorarium opiera się na stawkach godzinowych za przygotowanie i stawkach
dziennych za stawiennictwo w sądzie. Biegłemu nie wolno ustalać wysokości
honorarium w zależności od wartości przedmiotu sporu lub wysokości szkody,
nie może także ustalać honorarium od wygranej sprawy. Stawka godzinowa
różni się w zależności od branży i osoby biegłego. Główne kryterium stanowi tu
siła wolnego rynku. Dopuszczalne są dodatkowe wynagrodzenia do honorarium
(proper fee), np. zwrot poniesionych kosztów. Biegli sądowi mogą korzystać z
pomocy asystenckiej w przygotowaniu opinii i mogą obciążać zleceniodawcę
powstałymi kosztami. Powinni jednak ujawnić ten fakt w opinii. Koszty
prowadzenia sekretariatu pokrywa się zwykle z honorarium biegłego, można
żądać zwrotu kosztów innego wsparcia. Trudno ustalić wysokość przeciętnego
wynagrodzenia biegłych, ponieważ istnieją różnice pomiędzy grupami
zawodowymi, regionami kraju oraz niedoświadczonymi ekspertami i ekspertami
o światowej renomie. Większość biegłych zarabia ca 150 € na godzinę, najniższa
stawka godzinowa wynosi 75 €, najwyższa ok. 750 €. W Wielkiej Brytanii nie ma
żadnych taryfikatorów wynagrodzenia, większość spraw podlega negocjacji. W
celu zapewnienia, że biegli sądowi otrzymają honorarium, zaleca się im zawarcie
skutecznej umowy ze zleceniodawcą. Zleceniodawca i adwokat odpowiadają za
zapłacenie całej kwoty wynagrodzenia.
Stowarzyszenia reprezentujące biegłych sądowych i broniące interesów biegłych
to Akademia Biegłych Sądowych (TAE) reprezentuje organizacje biegłych
sądowych w Wielkiej Brytanii oraz w Europejskim Stowarzyszeniu Biegłych
Sądowych (EuroExpert).Oprócz tego istnieje Rada Rejestracji Ekspertów
Sadowych (Council for the Registration of Forensic Practitioners - CRFP), Instytut
Dowodu z Zeznań Biegłego (Expert Witness Institute) oraz inne stowarzyszenia.
Akademia Biegłych Sądowych (TAE) jest stowarzyszeniem zawodowym
biegłych sądowych zapewniającym wprowadzanie wysokich standardów w pracy
biegłego. TAE stała się międzynarodowym centrum wysoko wyspecjalizowanej
wiedzy eksperckiej dla biegłych sadowych o członkostwie wielodyscyplinarnym.
Działa jako podmiot akredytujący i reprezentacja zawodowa. Wszyscy kandydaci
na członków, którzy chcą zostać akredytowanymi praktykującymi ekspertami
(Accredited Practising Expert Witnesses), poddawani są rygorystycznej
procedurze lustracyjnej, w celu zapewnienia utrzymania wysokiego standardu
wiedzy. Prowadzi to do oficjalnego uznawania pełnej akredytacji na biegłego
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sądowego. Standardy etyczne i zawodowe opierają się na CP CPR i są
egzekwowane w postępowaniach dyscyplinarnych.
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Biegły sądowy po sporządzeniu opinii i przedstawieniu jej w sądzie nie może
już być pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, nawet jeśli jego
działanie cechowało niedbalstwo. należy przy tym nadmienić, że w prawie
angielskim nie istnieje zobowiązanie do sporządzenia opinii prawidłowej czy
bezbłędnej (odpowiedzialność za skutek), tylko jedynie obowiązek dołożenia
należytej staranności (proper care) w ustalaniu faktów i sporządzaniu opinii.
Biegli sądowi przedstawiają swe wnioski w oparciu o swą wiedzę merytoryczną i
doświadczenie bez gwarancji, że sąd ich wnioski podzieli. Nie ma specyficznego
postępowania w celu dochodzenia odszkodowania od biegłego. zleceniodawca
może wytoczyć powództwo na ogólnych zasadach odszkodowawczych.
Biegli sadowi mają również możliwość ograniczenia lub wyłączenia swej
odpowiedzialności co do meritum oraz ograniczenia odpowiedzialności co do
wysokości odszkodowania, musi być to jednak rozsądne („resonable”) w obliczu
obowiązywania stosownych przepisów prawnych.
Jeżeli strona chce zmienić biegłego, to wnosi o udzielenie pozwolenia na to
przez sąd, który w przypadku istnienia powodów uzasadniających wymianę
biegłego udziela zgody.[A1].
Niezbędne jest też przedstawienie ustawodawstwa w zakresie roli rzeczoznawcy
budowlanego w krajach Unii Europejskiej w tym w Francji ,Wielkiej Brytanii i
Federalnej Republice Niemiec ściśle związane niejednokrotnie z pełnieniem
obowiązków biegłego sądowego z zakresu budownictwa. Rzeczoznawca
budowlany według polskiej nomenklatury to osoba posiadająca uprawnienia
budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub innej
związanej z budownictwem, bogate doświadczenie zawodowe ,uzyskała tytuł
rzeczoznawcy budowlanego na podstawie wymagań określonych w Prawie
Budowlanym, została wpisana do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców
Budowlanych , członek Izby Inżynierów Budownictwa. Rzeczoznawca
budowlany to osoba posiadająca znaczną, specjalistyczną wiedzę teoretyczną
i praktyczną z zakresu budownictwa , umiejętność prowadzenia badań
,diagnostyki budowlanej ,wykonywania opinii i ekspertyz w zakresie prawnym,
konstrukcji, techniki, technologii w sprawach spornych. W zapisach Prawa
budowlanego rzeczoznawca budowlany nie jest istotnym elementem procesu
inwestycyjnego ,nie zaliczają go do uczestników procesu inwestycyjnego , nie
wyznaczają mu żadnej określonej roli ani nie nadają żadnych praw i obowiązków.
Prawo budowlane określa natomiast dokładnie warunki jakie musi spełniać
kandydat na rzeczoznawcę budowlanego nie wyznaczają mu żadnej określonej
roli ani nie nadają żadnych praw i obowiązków. Wyjątek stanowi to art. 76 ust
2 ustawy Prawo budowlane stanowiący, że rzeczoznawca wchodzi „w miarę
potrzeby” w skład komisji powoływanej obowiązkowo, w sprawie przyczyn
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katastrofy budowlanej. Poza rzeczoznawcami budowlanymi, którym tytuł ten
został nadany na podstawie ustawy Prawo budowlane, istnieją także działający
w obszarze budownictwa rzeczoznawcy ustanowieni na mocy innych ustaw niż
Prawo budowlane rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,
rzeczoznawcy, którym tytuł ten nadają, zgodnie z wewnętrznymi procedurami,
stowarzyszenia techniczno-naukowe jak Polski Związek Inżynierów i Techników
Budownictwa, rzeczoznawcy do spraw jakości i usług w budownictwie
powoływania przez Państwowa Inspekcję Pracy, eksperci z list ministerstw,
rzeczoznawcy w zakresie ochrony zabytków ,biegli skarbowi ,biegli sądowi i inni.
Działalność ta nie jest regulowana ustawą Prawo budowlane. Podobne pojęcia
i struktury prawne w zakresie rzeczoznawstwa budowlanego są znane w wielu
krajach Unii Europejskiej i porównywalne z polskimi przepisami w tym zakresie.
Pojęcie „rzeczoznawca” „ekspert” i „biegły”. W języku angielskim odpowiednikiem
słowa i pojęcia rzeczoznawca jest „expert”, występuje także pojęcie „building
surveyor”. W języku francuskim rzeczoznawcy również używane jest słowo
„expert”, występuje także słowo „diagnostiquer” oznaczające eksperta
wykonującego przewidziane prawem ekspertyzy zwane „diagnostics” czyli
diagnozami . W języku niemieckim odpowiednikiem pojęcia „rzeczoznawcy”
jest „prüfsachverständigen”.
W Francji rzeczoznawcy ,eksperci z zakresu budownictwa działają w obszarze
związanym z pełnieniem obowiązków biegłego sądowego ,które to zagadnienie
omówiono poniżej. Listy ekspertów i biegłych są ogłaszane raz na rok jako lista
krajowa i listy regionalne , ustalone podobnie jak w Polsce, w sposób w pełni
autonomiczny przez sądy właściwych instancji. Rzeczoznawcy powoływani
przez strony występujący w sprawach cywilno-prawnych jako osoby fizyczne
wykonujące wolny zawód lub działające w ramach jednostek organizacyjnych.
Pierwsza ich grupa to rzeczoznawcy powoływani przez ubezpieczycieli, a
także przez ubezpieczonych do oceny przedmiotu, zakresu i przyczyn szkód
występujących w procesie budowy lub w okresie gwarancyjnym, obowiązującym
dla obiektów budowlanych. Rzeczoznawcy wyceniają także wartość szkody,
jak również wskazują sposoby i zakres napraw. Powszechność ubezpieczeń
powoduje potrzebę oceny i wyceny każdej szkody .Rzeczoznawcy powołani przez
strony pracują w sprawach spornych różnego rodzaju, dotyczących budownictwa
oraz w obszarze ustalonym jest przez „Kodeksu budownictwa i mieszkalnictwa”
wprowadzające obowiązek, przy sprzedaży lub wynajmie budynku lub lokalu,
opracowania ekspertyz dotyczących obecności ołowiu w zastosowanych
materiałach lub wyrobach budowlanych, zagrożeń spowodowanych przez
azbest, emitowany przez zastosowane wyroby, obecności w budynku termitów i
innych szkodników, stanu technicznego instalacji gazowej, stanu zagrożenia
wywołanego zjawiskami
naturalnymi
przyczynami technologicznymi ,
dla stref określonych w odrębnych przepisach, charakterystyki energetycznej
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budynku lub lokalu, stanu technicznego instalacji elektrycznych ,indywidualnych
instalacji i urządzeń odprowadzania i oczyszczania ścieków .Powyższe
ekspertyzy stanowią obowiązkowy załącznik do dokumentów kupna- sprzedaży
dostępny dla kupującego. Na podstawie innych przepisów obowiązek opracowania
ekspertyz dotyczy stanu technicznego dźwigów osobowych oraz wielkości
powierzchni użytkowej pomieszczeń miarodajnych dla potrzeb transakcji kupnasprzedaży lokali i budynków. Przepisy kodeksowe wymagają, aby osoby fizyczne
lub prawne opracowujące, na zlecenie sprzedawcy, wymienione ekspertyzy
techniczne prezentowały gwarancję kompetencji i dysponowały właściwą
organizacją i posiadały odpowiednie środki, jak również aby kompetencje tych
osób były potwierdzone certyfikatami wydanymi przez akredytowane jednostki
certyfikacyjne w dziedzinie budownictwa. Certyfikaty kompetencji wydawane są
odrębnie dla podanych w kodeksie zakresów. Od rzeczoznawców wymagana
jest pełna bezstronność i niezależność w stosunku do zleceniodawcy oraz
wykonawców robót budowlanych związanych z budynkiem. Rzeczoznawcy
mają obowiązek ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilno-prawnej.
Przepisy wymagają, aby posiadali kompetencje kodeksowe. Rzeczoznawca ma
obowiązek złożyć zamawiającemu „oświadczenie honorowe” potwierdzające, że
spełnia on warunki wymagane prawem, lecz nie objęte certyfikacją. We Francji
działa znaczna liczba stowarzyszeń zrzeszających rzeczoznawców i ekspertów
z budownictwa, działających zarówno jako osoby fizyczne jak i prawne tak jak
„Federation des Experts”,„Francuska Kompania Ekspertów Budowlanych” i inne
,które dbają o poziom zawodowy i etyczny rzeczoznawców oraz organizują
liczne specjalistyczne szkolenia .
W Wielkiej Brytanii przepisami prawa budowlanego są „Building Regulations”
,które
nie definiują zadań ani kompetencji ekspertów ,rzeczoznawców
budowlanych. Pojęcie rzeczoznawcy brytyjskiego budowlanego ang.„building
surveyor” określone jest jako zakres powierzonych czynności w procesie
budowlanym wraz z zagadnieniami ekonomicznymi , prawnymi i obrotu
nieruchomościami.
W przypadku potrzeby wykorzystania tak określonego rzeczoznawcy
budowlanego każda osoba fizyczna czy prawna może wykorzystać umiejętności
eksperta, który działa jako osoba niezależna, przynależna do organizacji
ekspertów, poświadczających w odpowiednim trybie kompetencje zawodowe
i gwarantującej bezstronność swoich członków jak światowa organizacja
zrzeszająca rzeczoznawców „The Royal Institution of Chartered Surveyors”
(RICS), utworzona w 1868 r. i zarejestrowana na podstawie Aktu Królewskiego
w 1881 roku. Przynależność w tej organizacji upoważnia do posługiwania
się tytułem „Chartered Surveyor”, co w warunkach brytyjskich jest poważnym
elementem przewagi konkurencyjnej. Od lat 70-tych ubiegłego stulecia RICS
rozszerza swój zakres o problematykę budownictwa i nieruchomości. Zgodnie
z regulacjami wewnętrznymi rozróżnia się kategorie członków zrzeszonych
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i niezrzeszonych uwzględniające poziom doświadczenia i kompetencji,
wyznaczające jednocześnie ścieżkę rozwoju zawodowego w ramach organizacji
:
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1. MRICS („Member of RICS”) – kategoria przynależności potwierdzona
szczegółową weryfikacją umiejętności i kompetencji, upoważnia do używania
tytułu „Chartered Surveyor”
2. FRICS („Fellow of RICS”) – kategoria członkowska przeznaczona dla
ekspertów o szczególnych osiągnięciach zawodowych, upoważnia do
używania tytułu „Chartered Surveyor”
3. Partner („AssocRics”) – kategoria członka niezrzeszonego, który może
świadczyć usługi pomocnicze lub techniczne
W zakresie związanym z budownictwem regulamin RICS przewiduje możliwość
nadawania tytułów członkowskich w profesjonalnych grupach:
1. „Chartered Building Surveyor” – rzeczoznawcom, mogącym świadczyć
usługi eksperckie w zakresie zarządzania w dziedzinie projektowania i
wykonawstwa, badań i pomiarów w budynkach, analizy projektów i defektów
w budynkach, zarządzania i utrzymania budynku, ocen na potrzeby procesów
ubezpieczeniowych, doradztwa w zakresie obrotu nieruchomościami,
zarządzania procesami i nadzoru, audytu energetycznego , zarządzania
substancjami niebezpiecznymi, konserwacji i wdrażania zasad zrównoważonego
rozwoju.
2. „Chartered Building Control Surveyor” – rzeczoznawcom świadczącym
usługi eksperckie i doradcze w zakresie zgodności z przepisami technicznymi,
w szczególności dotyczącymi doradztwa na etapie koncepcji architektonicznej,
zgodności z przepisami technicznymi, działań w przypadku niezgodności
z przepisami, kontroli dostępu w procesie realizacji, przepisów z zakresu
bezpieczeństwa pożarowego, zgodności z przepisami w zakresie efektywności
energetycznej, inspekcji konstrukcji zagrożonych katastrofą i doradztwa w
tym zakresie, oceny nowych materiałów pod kątem możliwości stosowania
w budownictwie. Ekspert działający w ramach schematu „Chartered Building
Control Surveyor” pełni rolę doradcy w zakresie zbieżnym z działaniami
publicznego i instytucjonalnego lub prywatnego nadzoru budowlanego ang.
„Buliding Control” , „Approved Inspector”, zgodnie z obowiązkami nałożonymi
przez „Building Regulations”.
Powyższe grupy rzeczoznawców działają zarówno w zakresie budownictwa
mieszkaniowego, jak też budynków użyteczności publicznej .Rzeczoznawcy
RICS mogą , po weryfikacji kwalifikacji, doświadczenia i bezstronności, świadczyć
usługi eksperckie, jako biegli sądowi, w ramach określonych przez przepisy
kodeksu postępowania cywilnego ang.„Civil Procedure Rules”. Kandydatom na
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członków RICS stawia się wymagania dotyczące doświadczenia oraz wymagania
wykształcenia na poziomie akademickim, ukończenia odpowiedniego szkolenia
i udokumentowanej praktyki, regularnego doskonalenia zawodowego (kontroli
postępów) w tym zakresie. Oprócz spełnienia wymagań formalnych wiedza i
kompetencje kandydata poddawane są weryfikacji w formie egzaminu. Innymi
organizacjami charakteryzującymi się pewnym zróżnicowaniem ścieżki rozwoju
zawodowego i kategoriami przynależności , zajmującymi się między innymi
szkoleniem i autoryzacją rzeczoznawców budowlanych w Wielkiej Brytanii są
„The Chartered Institute of Building” (CIOB) i „The Chartered Institute of Civil
Engineering Surveyors” (ICES).
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W Niemczech przepisy budowlane należy do władz landów tworzących
federację. Przepisy budowlane są oparte na opracowanych na „Wzorcowych
przepisach budowlanych” niem.„Musterbauordnung”,stanowiące dokumenty
ustawowe, w których występuję pojęcie „rzeczoznawcy sprawdzającego” niem.
„prüfsachverständigen”, „inżyniera sprawdzającego” „prüfingenieur”. Przepisy
określają „rzeczoznawcę weryfikatora” w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej
niem„prüfsachverstandigen für Brandschutz”.„Wzorcowe przepisy budowlane”
nie przewidują jednak nadawania specjalnego tytułu rzeczoznawcy. Pojęcie
tytułu jest zarezerwowane przez prawo wyłącznie dla inżyniera i architekta, które
wprowadza uprawnienia do projektowania, a ustawowe uprawnienia w zakresie
rzeczoznawstwa nie występują, wprowadzają natomiast rodzaje czynności,
których pełnienie powierza się „rzeczoznawcom weryfikatorom”. Przepisy
wymagają wystawiania, dla obiektów budowlanych, poświadczeń. Jednym z
nich jest jak „świadectwo stabilności” niem.„standsichertzeitsnachweis”, do
wystawienia którego upoważniony jest uprawniony projektant. Dla budynków
o wysokości powyżej 10m „świadectwo stabilności” musi być sprawdzone
przez nadzór budowlany albo być wystawione przez „rzeczoznawcę”. Dla
niektórych budynków Dla określonych obowiązuje „świadectwo bezpieczeństwa
pożarowego”, które obok odpowiednio uprawnionego projektanta może wystawiać
„rzeczoznawca” w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej. „Rzeczoznawcy
weryfikatorzy” mogą sprawować nadzór nad budową. Jeżeli obowiązek ten,
w zakresie „stabilności” i bezpieczeństwa pożarowego będzie powierzony
„rzeczoznawcy weryfikatorowi” budowa taka nie będzie kontrolowana przez
organy władzy budowlanej. „Rzeczoznawca weryfikator”, na równi z organem
nadzoru budowlanego, może dokonywać kontroli i oceny stanu przy rozpoczęciu
i zakończeniu określonych robót budowlanych i zezwolić na ich kontynuowanie.
Objaśnienie roli „rzeczoznawców sprawdzających” i „inżynierów weryfikatorów”
znajduje się w „Przepisach wzorcowych” oraz w zakresie przepisów
wykonawczych. Rzeczoznawcy
weryfikatorzy, na
zlecenie inwestora
sprawdzają i poświadczają przestrzeganie wymagań przepisów budowlanych.
Rzeczoznawca budowlany dba z ramienia inwestora o zachowanie przepisów
porządkowo- budowlanych nie podejmując jednak żadnych decyzji w zakresie
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należącym do nadzoru budowlanego. Obie omówione osoby działają nawzajem
niezależnie.
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Inżynier sprawdzający i rzeczoznawca muszą spełniać następujące warunki
ukończone studia wyższe w zakresie budownictwa, wykonywanie przynajmniej
od 2 lat zawodu inżyniera na własny rachunek lub pracy jako wykładowca
głównych przedmiotów inżynierskich na wyższej uczelni, co najmniej 10
lat praktyki na odpowiedzialnych stanowiskach technicznych związanych z
bezpieczeństwem budowli ,w tym min. 1 rok i maks. 3 lata jako kierownik budowy,
znajomość przepisów budowlanych, posiadanie wiedzy fachowej, wykazanie
wszechstronnych zdolności, nie przekroczenie wieku 68 lat. Rzeczoznawcy
muszą wykonywać swoje funkcje w sposób niezawisły, zgodny z zasadami wiedzy
i obowiązującymi przepisami budowlanymi, mogą zatrudniać pomocników jednak
tylko w zakresie ściśle przez siebie kontrolowanym. Obowiązuje ubezpieczenie
od odpowiedzialności cywilnej na sumę, minimum 1 mln. Euro. Świadectwo
stabilności wydawane przez niemieckiego rzeczoznawcę nie pokrywa się, co do
charakteru, z tym na czym polega rola rzeczoznawcy w innych krajach.
Należy stwierdzić ,że w wyżej wymienionych krajach Francji, Wielkiej Brytanii
i Niemczech pod względem prawnym istnieją znaczące różnice w obszarach
działania rzeczoznawców budowlanych ,jak również istotne zróżnicowanie
podstaw prawnych wykonywania zawodu rzeczoznawcy. We Francji i Niemczech
rzeczoznawcy budowlani są ściśle umocowani w przepisach prawnych, a pewne
czynności są zarezerwowane prawnie ,wyłącznie dla tej grupy zawodowej. W
Wielkiej Brytanii zgodnie z duchem prawa przyjęto nadzwyczaj liberalne ,ale
oparte o wolnorynkowych prawidłach zasady z zakresu budownictwa wynikające
z ducha prawa. Polski model rzeczoznawstwa budowlanego wydaje się zbliżonym
do brytyjskiego, pozwala na działalność rzeczoznawców w różnych obszarach
budownictwa na zasadzie skuteczności we wszelkich postępowaniach ,a w
zapisach nowych przepisów prawa ta rola jest jeszcze mniej sformalizowana.
W porównaniu ze stanem w Wielkiej Brytanii sytuacja w Polsce jest podobna o
tyle, że przepisy budowlane nie zawierają unormowań dotyczących interwencji
rzeczoznawców w procesie budowlanym.
Rola rzeczoznawcy budowlanego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo
budowlane, aktami wykonawczymi i rzeczywistymi potrzebami rynku
budowlanego powoduje ,że wybitni rzeczoznawcy , specjaliści ,eksperci w
zakresie budownictwa dysponujący wiedzą teoretyczna, naukową, praktyką
zawodową ,doświadczeniem i umiejętnościami zawodowymi w doskonały
sposób ,mimo ułomności i rozproszenia prawa w tym zakresie ,wpisują się
w rzeczywiste wymagania rynku ,weryfikujące na bieżąco ich skuteczność
we wszelkich sporach i postępowaniach ,a tępiące w sposób bezwzględny
wszechobecną ignorancję w polskim budownictwie.
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30.Praktyczne uwagi dotyczące wykonywania opinii sądowych z
zakresu budownictwa.
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Opinie i ekspertyzy sądowe w zakresie budownictwa wymagają od biegłego
w każdym przypadku indywidualnej oceny i badań. 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 diagnostycznych 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 odpowiedzi
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 fragmentu
potwierdzającego odpowiedzi na pytania, co pozwalającego uznać opinię za
kompletną.
W świetle stanowiska nauki i praktyki, przeprowadzenie dowodu z opinii
biegłego nie może zostać ograniczone do złożenia jej w formie pisemnej do
akt sprawy. Biegły powinien w każdym wypadku zostać wezwany na rozprawę,
aby strony mogły mu zadawać pytania. To rozwiązanie daje sądowi możność
żądania, stosownie do okoliczności, ustnego wyjaśnienia przez biegłego jego
opinii wcześniej sporządzonej w formie pisemnej.
Od uznania sądu zależy również konieczność przedstawienia dodatkowej opinii
od tego samego lub innego biegłego. W szczególności przyjmuje się, że jeżeli
występuje rozbieżność, niezupełność lub niejasność opinii, a materiał dowodowy
nie daje podstawy do oparcia się wyłącznie na opinii jednego biegłego, sąd
powinien przez łączne zbadanie stanowiska biegłych wyjaśnić zachodzące w
ich opiniach sprzeczności bądź też zażądać dodatkowej opinii innych biegłych.
Uznanie przez sąd opinii jednego biegłego za wiarygodną, a nie przyjęcie opinii
drugiego biegłego, poparte uzasadnieniem tego stanowiska, zwalnia sąd od
obowiązku wzywania jeszcze innego biegłego.
Jeżeli opinia jest niepełna lub niejasna albo zachodzi sprzeczność samej
opinii, możliwe jest także sporządzenie opinii uzupełniającej przez tych samych
biegłych, w której zostaną wyjaśnione niejasności zawarte w pierwszej opinii
lub uzupełnione pominięte wcześniej kwestie, jak też usunięte występujące
sprzeczności .
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Można też powołać innych biegłych; powinno to mieć miejsce wówczas, gdy
w treści dotychczasowej opinii lub po jej uzupełnieniu nie zostały wyjaśnione
okoliczności wymagające wiadomości specjalnych, a dotychczasowi biegli
nie są w stanie tego uczynić. Zgodnie z powyższym możliwe jest podważenie
opinii biegłego sądowego, ponieważ podlega ona weryfikacji przez strony i ich
przedstawicieli (obrońców i pełnomocników), a w każdym przypadku zawsze
przez organ procesowy.
Dowód z opinii biegłego jak podkreślił Sąd Najwyższy oceniany być musi
zwłaszcza z zachowaniem następujących wskazań i odpowiadać na pytania :

•
•
•
•
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czy biegły dysponuje wiadomościami specjalnymi, niezbędnymi do
stwierdzenia okoliczności mających istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy
(arg. z art. 176 § 1 (ob. 193 § 1) k.p.k.),
opinia biegłego jest logiczna,
czy jest ona zgodna z doświadczeniem życiowym i wskazaniami wiedzy
(arg. z art. 4 § 1 k.p.k.);
czy opinia ta jest pełna i jasna
czy zachodzi nie wyjaśniona sprzeczność pomiędzy nią a inną opinią
ujawnioną w toku przewodu sądowego.

Najczęściej zadawane pytania przez sąd w postanowieniach składają się na
grupy pytań, które można określić w następujący sposób:
1. Czy roboty budowlane zostały wykonane zgodnie wymaganiami jakościowymi,
zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuka budowlaną ?
2. Czy podany zakres robót budowlanych został wykonany?
3. Czy podany zakres robót jest zgodny z przedstawionym obmiarem robót i
kosztorysem?
4. Czy roboty budowlane były prowadzenie zgodnie z Prawem budowlanym?
5. Czy i jakie materiały budowlane zastosowano w budynku ?
6. Czy materiały budowlane zastopowane w budynku odpowiadały normom
technicznym i jakościowym?
7. Czy dokumentacja techniczna obiektu została wykonana zgodnie z prawem,
warunkami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej?
8. Czy roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z warunkami technicznymi?
9. Czy obiekt został wykonany zgodnie z projektem technicznym, warunkami
technicznymi, zasadami
współczesnej wiedzy technicznej i sztuką
budowlaną?
10. Czy badana inwestycja była prowadzona zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej?
11. Czy osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
projektant, kierownik budowy, kierownik robót, inspektor nadzoru pełnili
swoje obowiązki zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego?
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12. Czy podane przez wykonawcę roboty w kosztorysie są robotami dodatkowymi,
czy wynikają one wprost z robót podstawowych ?
13. Czy błędy w dokumentacji technicznej spowodowały zwiększenie wartości
inwestycji i wydłużenie terminu realizacji inwestycji?
14. Czy błędy popełnione przez wykonawcę podane w pismach procesowych
powoda były przyczyną rozwiązania umowy o dzieło?
15. Czy dokumentacja odbiorowa budynku zawiera wszelkie elementy wymagane
prawem?
16. Czy na podstawie akt sprawy można stwierdzić, że wykonawca zaniedbywał
zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas realizacji inwestycji?
17. Czy faktury na roboty budowlane wystawione przez wykonawcę odpowiadają
rzeczywistemu zakresowi robót?
18. Czy koszty podane w kosztorysach budowlanych odpowiadały rzeczywistemu
zakresowi robót?
19. Czy awaria, katastrofa budowlana była skutkiem wadliwie wykonanego
projektu technicznego, błędów wykonawczych, prowadzenia robót,
kierownika budowy, inspektora nadzoru,materiałów,konstrukcji, warunków
atmosferycznych,sniegu,przeciążenia konstrukcji, czy też przyczyn
niezależnych?
20. Z czego wynikają rozbieżności w …?
Sądy ze względu na nie posiadanie wiedzy specjalistycznej popełniają
podstawowe błędy w zakresie zadawania pytań biegłym w których:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wykraczają poza zakres wiedzy biegłego;
wychodzą poza kompetencję biegłego
pytają o sprecyzowanie stanu faktycznego, kwalifikację prawną czynu
zabronionego;
zadają pytania, które nie nadają się do udzielenia na nie odpowiedzi;
są nieuporządkowane pod względem treści logicznej;
szczegółowe poprzedzają ogólne;
są sformułowane w nieprzejrzysty sposób;
zawierają nieprecyzyjną i niejasną terminologię;
łączą kwestię specjalistyczne z kwestiami prawnymi;
formułują pytania w szczególności pytania o kwalifikację prawną czynu, a
także o winę,
są zbyt ogólnikowe.

Biegły winien znać wszystkie elementy procedury sądowej, a przede wszystkim
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 podstawowych dowodów w postępowaniu
i orzecznictwie sądowym należy przy jej opracowaniu zwracać szczególną
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uwagę na jakość opracowania czyli możliwość fachowości, zrozumienia opinii
przez nieprofesjonalne osoby-uczestników postępowania sądowego, logiczności
wywodu oraz czasu sporządzenia opinii.
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Biegły w swojej opinii nie może wskazywać i wypowiadać się o winie, ta kwestia
jest wyłącznie właściwością sądu. W postępowaniach sądowych z reguły jedna
ze stron, czasem wszystkie, jest niezadowolona z opinii biegłego sądowego
z zakresu budownictwa więc kwestionuje całość opinii 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 sądowego i zwiększa
koszty postępowania.
Zdarza się, że pełnomocnicy w sposób lekceważący i obraźliwy wypowiadają
się na temat pracy biegłego sądowego i mimo, że biegły jest pomocniczym
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 terminy, więc wynagrodzenia biegłych
płacone są ze znacznymi opóźnieniami, co powoduje, że biegli praktycznie
kredytują w części postępowania sądowe. Kuriozalnym było 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 biegłego, przez
kwestionowanie podniesienia stawki ze względu to, że ustawodawca daje
możliwość biegłemu podwyższenia wynagrodzenia przykładowo z tytułu, że
biegły jest rzeczoznawcą budowlanym ponad 5 lat lub pełni obowiązki biegłego
sądowego drugą kadencję. Czasem według sądów jeżeli sprawa jest prosta to
podwyższenie jest nienależne. Jeżeli więc sąd powołuje biegłego w sprawach
budownictwa, a później wykorzystuje specjalistyczną(jaką?) wiedzę do oceny
jej komplikacji i neguje podwyższenia stawki, to cóż ma zrobić biegły, poza
odwołaniem od postanowienia sądu. Paradoksem jest że, szybkie wykonanie
opinii sądowej może spowodować zmniejszenie przez sąd ilości godzin podanych
przez biegłego, redukcję wynagrodzenia i przedłużanie terminów wypłat
wynagrodzeń, wypłaty ratalne. Odrębnym problemem jest wykorzystanie przez
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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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Kodeks postępowania cywilnego i Kodeks Karny w sprawie opinii biegłych
wypowiadają się w sposób ogólny. W art. 285 §1 k.p.c. stwierdza że opinia
biegłego powinna zawierać uzasadnienie. Nie ma żadnego unormowania
wskazującego na oczekiwaną formę opinii, zatem opinia powinna wyczerpywać
wszelkie wymagania prawa oraz oczekiwania organów procesowych
w
zakresie metodologii, zawartości, struktury opinii w zakresie budownictwa w
postępowaniu cywilnym i karnym, zwłaszcza gdy dotyczy odpowiedzialności
zawodowej lub oceny stanu technicznego obiektu budowlanego i winna być
odzwierciedleniem metodologii, struktury, zakresu ekspertyzy budowlanej
. Różnice dotyczą stawianych biegłemu zadań, w zależności od rodzaju
postępowania cywilnego mają odmienną strukturę.
W zakresie opinii sądowych z zakresu budownictwa zgodnie z założeniami i
projektami ustaw w zakresie biegłych sądowych niezbędne jest ujednolicenie
rozproszonego prawa w tym zakresie propozycje ustalenie jednolitej struktury
opinii w tym zakresie w postępowaniach karnych i cywilnych oparte na trzech
podstawach prawnych:
•
•
•

unormowaniach kodeksu postępowania karnego (art. 200 §2 i art. 202 ze
szczególnym uwzględnieniem §4), kodeksu karnego (art. 31, art. 93 i art. 94)
oraz kodeksu postępowania cywilnego (art. 278, art. 285 §1, art. 286),
licznych wyrokach Sądu Najwyższego,
wskazaniach prawników, głównie komentatorów rozdziałów kodeksów
postępowania karnego i cywilnego dotyczących opinii biegłych,

Zgodnie z art. 200 §2 k.p.k. opinia powinna zawierać:

1. imię, nazwisko, stopień i tytuł naukowy, specjalność i stanowisko zawodowe
biegłego,
2. imiona i nazwiska oraz pozostałe dane innych osób, które uczestniczyły
w przeprowadzeniu badania i wydaniu opinii, ze wskazaniem czynności
dokonanych przez każdą z nich,
3. w przypadku wydania opinii przez instytucję - także pełną nazwę i siedzibę
tej 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.
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W opinii należy uwzględnić opis metod oraz sposobu i porządku przeprowadzenia
badań. Biegli powinni przytoczyć wszystkie argumenty oparte na okolicznościach,
mających związek z badanymi faktami,
dowodami, zająć stanowisko
wobec każdego z nich oraz wykorzystując swoją specjalistyczną wiedzę,
wskazać fakty pomocne w ocenie zjawisk inwestycyjnych , spraw z zakresu
budownictwa, stanu technicznego budynku, jego elementów czy też wszelkich
robót inżynieryjnych, szczegółowo uzasadnić swój wybór i opisać stwierdzone
zależności. Obowiązkiem biegłych jest uwzględnienie w opinii wyników badań i
dowodów, jeżeli jest to możliwe dokonania szczegółowych oględzin przedmiotu
opiniowania, nawet w przypadku, gdy roboty budowlane ze względów
technologicznych uległy zanikowi. lub jeżeli to konieczne wykonanie badań
diagnostycznych nieniszczących, częściowo niszczących, niszczących, pobranie
próbek otworowych, wykonanie badań laboratoryjnych oraz ustosunkowanie
się do każdego dokumentu, dotyczącego przedmiotu opiniowania. Wobec
zagadnień, co do których w naukach prawnych, inwestycjach i budownictwie
istnieją rozbieżne poglądy, biegły powinien je wymienić i przytoczyć przesłanki,
dla których przyjmuje jeden z nich. Od opinii biegłych wymaga się nie tylko
konkluzji, ale też szczegółowej prezentacji działań, jakie podjęli i metod, jakie
zastosowali. Mimo, iż art. 200 §2 k.p.k. o tym nie wspomina, w opinii należy
wskazać organ procesowy, który opinię zlecił i powołał biegłych zakreślając
przedmiot ekspertyzy (zgodnie z art. 194 k.p.k.),miejsce przeprowadzenia
przeglądu wizji i badania.
Propozycja wzoru i struktury opinii w zakresie budownictwa.
Opinia sądowa z zakresu budownictwa.
Synatura akt.,miejscowość, data
I.Wstęp

1. pełna nazwa sądu (wydział, siedziba), który wydał postanowienie,
2. dane powoda, pozwanego w tym dane personalne wnioskodawcy o
stwierdzenie nabycia spadku,
3. dane dotyczące pełnomocników prawnych,
4. przedstawienie zadań zleconych biegłemu przez sąd,
5. wskazanie materiału, na podstawie którego została sporządzona opinia, do
akt głównych mogą być dołączone inne akta oraz dokumentacja techniczna,
6. dane dotyczące biegłego, który wydał opinię, biegły z listy lub ustanowiony
w sprawie ad hoc, imię i nazwisko, stopień specjalizacji, tytuł naukowy, a w
przypadku opinii instytucji należy podać dane wszystkich biegłych, biorących
udział w opracowaniu opinii, ze wskazaniem ich stanowisk, oraz pełną nazwę
i siedzibę instytutu.
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Początek opinii powinien zawierać określenie organu procesowego zlecającego
jej wydanie, pełna nazwa i siedziba, ścisłe określenie przedmiotu sprawy dane
personalne powoda, pozwanego, pytania sądu, stron postepowania, treść i
kwalifikację prawną stawianego zarzutu. Konieczne jest wyszczególnienie imion
i nazwisk biegłych biorących udział w badaniu i opinii, ich specjalności, stopni lub
tytułów naukowych, a w przypadku opinii instytucji, także stanowisk służbowych,
dotyczy to również innych osób uczestniczących w badaniu, a nie będących
biegłymi, Należy podać szczegółowy opis oględzin przedmiotu opiniowania,
nawet w przypadku, gdy roboty budowlane ze względów technologicznych
uległy zanikowi, szczegółowy zakres badań, opisu metodologii badań, wyników
badań, badań diagnostycznych nieniszczących, częściowo niszczących,
niszczących, opis pobranych próbek otworowych, opis wykonanych badań
laboratoryjnych oraz ustosunkowanie się do każdego dokumentu, dotyczącego
przedmiotu opiniowania. Biegli zobowiązani są również do udzielenia odpowiedzi
na ewentualne dodatkowe pytania stawiane przez organ zlecający. Ze względu
na złożoność spraw winny one być wykonywane w formie uzupełniających opinii
pisemnych.
II. Sprawozdanie z przeprowadzonych czynności i spostrzeżeń, oparte na
analizie całości materiału dostarczonego biegłemu
Dane z akt sprawy:

1. treść i zawartość akt postępowania procesowego,
2. analiza materiału dowodowego, ocena treści, zborna, rzeczowa, zrozumiała,
wszelkie dane, oględziny, wizja przedmiotu sprawy,
3. wskazanie przyczyn,
4. .analiza podstaw prawnych, przepisów budowlanych,
5. analiza dokumentacji technicznej i budowlanej,
6. analiza wcześniejszych opinii, opinii prywatnych w danej sprawie,
7. jeżeli dołączone są akta innych spraw, należy podać z nich dane, które mają
znaczenie dla obecnych ocen.
Dane z akt powinny zawierać treść zarzutu i kwalifikację prawną czynu, niezbędne
dane dotyczące czynu i jego okoliczności, wyjaśnienia stron postępowania,
świadków osoby badanej ocenić konsekwencję w podtrzymywaniu zeznań, lub
przy jej braku okoliczności, w jakich następowały zmiany, dokumentację prawną,
techniczną, budowlaną, administracyjną, historyczną, archiwalną, opinie
prywatne rzeczoznawców i biegłych. W przypadku dołączenia akt innych spraw,
należy podać z nich te informacje, które mogą być istotne dla aktualnych ocen
lub stwierdzić, że nie wnoszą one nic istotnego do obecnie analizowanej sprawy.
III. Omówienie całości zebranego i przeanalizowanego materiału:
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1. przedstawienie najważniejszych informacji o przedmiocie opinii,
2. omówienie danych dotyczących inwestycji budowlanych, stanu technicznego,
przebiegu robót budowlanych,
3. wyciągnięcie wniosków co do stanu inwestycji, robót budowlanych,
odpowiedzialności prawnej
4. uzasadnienie wniosków z odniesieniem do zakresu nieprawidłowości,
odpowiedzialności,
5. zajęcie stanowiska wobec ocen poprzednich biegłych w tej samej sprawie i
uzasadnienie ewentualnych rozbieżności.
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Opinia winna zawierać sprawozdanie z przeprowadzonych czynności, spostrzeżeń
i badań, potwierdzać zapoznanie się z materiałem zawartym w aktach sprawy,
wykorzystanie go w postaci wyciągu z akt. W opiniach badawczych jego zakres
musi być adekwatny do przedmiotu badań i metodologicznie wyczerpywać
wszelkie aspekty problematyki
w stopniu niezbędnym do wyciągnięcia
i uzasadnienia wniosków. Po wizjach i oględzinach przedmiotów badań
zwłaszcza w trudnych skomplikowanych sprawach, niejasnych okolicznościach i
sprzecznych zeznaniach świadków, analiza akt musi być bardziej szczegółowa.
IV. Wnioski zawierające ostateczne oceny:

1. ocena przedmiotu opinii, stanu technicznego obiektu lub jego elementów,
2. ocena jakości robót budowlanych,
3. ustalenie wartości robót budowlanych, obniżenia wartości, szacowanie
wartości robót
Omówienie całości materiału, przedstawienie wniosków z ich uzasadnieniem
oraz wyjaśnienia, czy zebrany materiał pozwala na wyciągnięcie wniosków
w odniesieniu do ocen kodeksowych, odniesienia się do danych zawartych
w załączonej do akt dokumentacji, w sytuacji braku zgodności z wcześniej
opiniami, biegli mają obowiązek szczegółowo uzasadnić swój pogląd oraz
wyjaśnić, dlaczego nie podzielają stanowisk poprzedników. odpowiedzi na
dodatkowe pytania organu zlecającego wydanie opinii, zajęcia stanowiska wobec
wcześniejszych opinii biegłych uzasadnienie własnych poglądów, z powołaniem
się na piśmiennictwo sądowo-budowlane, skierowania do sądu wniosku o
powołanie bardziej doświadczonych biegłych, z ośrodka specjalizującego
się w tej dziedzinie, instytutu naukowego uczelni wyższych Instytutu techniki
Budowlanej czy uznanych autorytetów naukowych powołanych w trybie „ad hoc”
w sytuacji gdy poziom trudności sprawy przekracza możliwości rozstrzygnięcia
przez biegłych, ze względu na zbyt małe doświadczenie. Opinia powinna
zawierać wnioski zawierające ostateczne oceny.
Wnioski zakończone są podpisami wszystkich biegłych z czytelnym wydrukiem
lub czytelnymi pieczątkami zawierającymi imię i nazwisko, tytuł naukowy,
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stopień specjalizacji. Opinia zakończona jest podpisem biegłego lub biegłych i
opatrzona czytelną pieczątką.
Poniżej zamieszczono przykład opinii sądowej w zakresie nieprawidłowo
prowadzonych robót ziemnych, ze skutkiem śmiertelnym wykonana na zlecenie
organu procesowego.
PRZYKŁAD-OPINIA BIEGŁEGO SĄDOWEGO Z ZAKRESU BUDOWNICTWA
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w zakresie oględzin miejsca zdarzenia do którego doszło w dniu 11.11.1111 r. w
X … przy ul. X ………….
ZADANIA OPINII:

Przeprowadzenie oględzin miejsca zdarzenia, do którego doszło w dniu 11.11.1111
r. w …… przy ul. …….. w czasie prowadzenie robót ziemnych, oraz udzielenie
odpowiedzi na zadane pytania w postanowieniu o dopuszczeniu dowodu z opinii
biegłego z dnia 22.22.2222r. pismo znak XX-5555/XX
ZLECENIODAWCA: Komenda Powiatowa Policji w …………………ul. …………
………………11-111 XXXXXXXXXXXX
MIEJSCE ZDARZENIA: ul. XXXXXXXXXXXXXXX dz. nr xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
AUTOR OPINII: dr inż. Krzysztof Michalik ul. Kolonia Stella 26, 32-500 Chrzanów
Biegły sądowy z zakresu budownictwa Sądu Okręgowego xxxx Chrzanów – 33
listopad XXXX
Spis treści
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Przedmiot opinii.
Cel opinii.
Podstawa opracowania opinii.
Charakterystyka i lokalizacja miejsca zdarzenia
Opis prowadzonych robót budowlanych
Ocena zgodności prowadzonych robót budowalnych z decyzją o pozwoleniu
na budowę i zatwierdzonym projektem budowlanym
7. Analiza wykonanych robót budowlanych w świetle przepisów technicznobudowlanych.
8. Analiza przedmiotu opinii w świetle wymagań rozporządzenia ministra
infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (dz. U. Z dnia 19 marca
2003r.)
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9. Analiza przedmiotu opinii w świetle wymagań ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).
10. Wnioski końcowe.
11. Odpowiedzi na pytania zwarte w postanowieniu z dnia 18.11.2013r. Pismo
znak kr-5617/13.
12. Załącznik nr 1- rzut sytuacyjny miejsca zdarzenia.
13. Załącznik nr 2 – inwentaryzacja fotograficzna.
1. PRZEDMIOT OPINII.
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Przedmiotem opinii są roboty ziemne, wykonywane w miejscu zdarzenia, do
którego doszło w dniu xxxxxxxxxxxxx r. na terenie nieruchomości przy ul.
xxxxxxxxxxxxx wxxxxxx na działkach o numerze ewidencyjnym xxxxxx.
Roboty ziemne obejmowały wykonanie wykopu wąsko - przestrzennego o
zmiennej głębokości od 1m do 3,5m i długości 65,30m pod ułożenie instalacji
kanalizacji sanitarnej łączącej szczelny zbiornik bezodpływowy na ścieki
socjalno – bytowe ze studnią kanalizacyjną przy istniejącym budynku przy
ul.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
2. CEL OPINII.

Celem opinii jest dokonanie ustaleń zwartych w postanowieniu o dopuszczeniu
dowodu z opinii biegłego z dnia xxxxxxxxxxxx. pismo znak xxxxxxxx o
następującym brzmieniu:
1. Czy sposób wykonywania prac na terenie posesji, był zgodny z przepisami
prawa budowlanego?
2. Czy wykop na w/w posesji był wykonany prawidłowo, czy był zabezpieczony
w prawidłowy sposób?
3. Czy wykonanie wykopu na w/w posesji wymagało uzyskania pozwolenia,
zgłoszenia, uzgodnienia?
4. Czy wykonanie odprowadzenia wód deszczowych, ścieków z budynku w
budowie wymagało uzyskania pozwolenia, zgłoszenia, uzgodnienia?
Dokonanie powyższych ustaleń wymagało przeprowadzenia wizji lokalnej z
inwentaryzacją fotograficzną na terenie nieruchomości, która odbyła się w dniu
xxxxxxxxxxx. w obecności biegłego sądowego Krzysztofa Michalika, asystenta
biegłego sądowego Przemysława Sendeckiego i nadkom.xxxxxxxxxxxxxxx z
Komendy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
3. PODSTAWA OPRACOWANIA OPINII.
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1. Postanowienie o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego z dnia
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
2. Wizja lokalna przeprowadzona w dniu xxxxxxxxxxxx. na terenie
nieruchomości przy ul. Xxxxxxxx w xxxxxx na działkach o numerze
ewidencyjnym xxxxxxxxxxxxxx.
3. Notka Urzędowa z dnia xxxxxxxxxxxxxx. sierż. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
4. Notka Urzędowa z xxxxxxxxxxxxxx. mł. asp. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
5. Notka Urzędowa z dnia 14.11.2013r. sierż. sztab. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
6. Protokół przesłuchania świadka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
7. Protokół Oględzin miejsca zdarzenia z dnia xxxxxxxxxx sierż. Sztab.
Xxxxxxxxxxxxxxx.
8. Protokół przesłuchania świadka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
9. Protokół przesłuchania świadka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
10. Protokół przesłuchania świadka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxr.
11. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
(Dz. U. z dnia 19 marca 2003r.)
12. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane objęte tekstem jednolitym Dz.
U. 2010 nr 243, poz. 1623 z dniem 12 listopada 2010 r.
4. CHARAKTERYTYKA I LOKALIZACJA MIEJSCA ZDARZENIA

Nieruchomość, na której miało miejsce zdarzenie w dniu xxxxxxxx., oznaczona
numerem ewidencyjnym xxxxxxxxxxxxxxx, położona przy ul. Xxxxxxxxxxxx
w xxxxx, charakteryzuje się kształtem prostokąta. W stanie istniejącym
zabudowana jest budynkami mieszkalnymi w części północno zachodniej
(załącznik nr 1- budynek nr 1) i południowo zachodniej (załącznik nr 1 –budynek
nr 2). Przy budynku nr 1 znajduje się wiata gospodarcza (fotogram nr 1) natomiast
przy budynku nr 2 zlokalizowany jest kojec (fotogram nr 2). W południowej
części działki przy budynku nr 2 zlokalizowany jest bezodpływowy zbiornik na
ścieki socjalno bytowe (fotogram nr 3). Działka wyposażona jest w zasilanie
elektryczne, wodociąg, sieć gazową niskoprężną oraz kanalizację sanitarną.
Studnia kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest w północno wschodniej części
działki (załącznik nr 1).
Ukształtowanie terenu działki nr xxxxxxxxxx charakteryzuje się spadkiem
terenu w kierunku południowym i nieznacznie w kierunku wschodnim. Rzędna
bezwzględna wysokości nad poziomem morza początku wykopu tj. w miejscu
bezodpływowego zbiornika na ścieki wynosi ok. xxx,16 m n.p.m., natomiast
na końcu wykopu w północnej części działki wynosi xxx,63 m n.p.m. Różnica
wysokości powierzchni terenu miedzy początkiem wykopu a jego końcem
wynosi ok. 2,47m.
5. OPIS PROWADZONYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
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W trakcie prowadzonej wizji na miejscu zdarzenia stwierdzono, że na nieruchomości
oznaczonej
numerem
ewidencyjnym
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
prowadzone są roboty ziemne pod budowę przyłącza bezodpływowego zbiornika
na ścieki socjalno –bytowe (fotogram nr 3) pochodzące z budynku nr 2 do studni
kanalizacji sanitarnej (fotogram nr 4,5) zlokalizowanej w północno wschodniej
części działki (załącznik nr 1). Wzdłuż wschodniej granicy działki przebiega
wykop wąsko-przestrzenny o ścianach pionowych i zmiennej głębokości
(fotogram nr 6, 7, 8). Wykop charakteryzują następujące wymiary:
Długość
65,3m
Szerokość
od 0,9m do 2,2m (w miejscu zawału wykopu)
Głębokość
od 1m do 3,5m (w miejscu zawału wykopu)
Odległość od granicy działki ok. 4,5m
Odległość od istniejącego budynku ok. 4,2m
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Wykop wykonano w gruncie rodzimym reprezentowanym przez utwory
niespoiste tj. piasek gruby i piasek średni z przerostami glin. W bezpośrednim
podłożu badanego wykopu, w dacie prowadzonych oględzin (18.11.2013r) profil
gruntowy do głębokości prowadzonego wykopu (3,5 m p. p. t.) pozostawał
niezawodniony, nie zaobserwowano także stref sączeń wody do wykopu.
Wykop realizowano w części mechanicznie koparką podsiębierną kołową marki
CASE RANGER 580 RIDE CONTROL (fotogram nr 14, 15, 16). W miejscach
zbliżenia do energetycznej linii kablowej wykop prowadzono ręcznie. Nie
stwierdzono na całej długości wykopu zabezpieczenia ścian. Wydobyty urobek
układano w pryzmach o wysokości do ok 1,7m wzdłuż zachodniej ściany wykopu
w taki sposób, że podstawa pryzmy kończy się w linii ściany zachodniej wykopu
(fotogram nr 17, 18, 19, 20, 21, 22).
Na odległości ok. 8m od końca wykopu tj. w północnej części nieruchomości,
stwierdzono osunięcie się wschodniej ściany. Szerokość wykopu w tym miejscu
wynosi 2,2m, głębokość natomiast ok. 3,5m (załącznik nr 9, 10, 11, 12, 13).Na
dzień prowadzonych oględzin koparka pozostawała w spoczynku w północnej
części działki w odległości od krawędzi wykopu ok. 0,7m
6. OCENA ZGODNOŚCI PROWADZONYCH ROBÓT BUDOWALNYCH Z
DECYZJĄ O POZOLWENIU NA BUDOWĘ I ZATWOERDZONYM PROJEKTEM
BUDOWLANYM
Budynek nr 2 (załącznik nr 1) na dzień prowadzonej wizji jest w trakcie robót
wykończeniowych. Budynek ten realizowany jest w oparciu o Decyzję nr
xxxxxx z dnia xxxxxr. wydaną przez xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o zatwierdzeniu
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projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę budynku
mieszkalnego jednorodzinnego w xxxxxxxxxxxxxxxxx w oparciu o decyzję nr
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę.
Zatwierdzona dokumentacja Projektu Budowlanego w opisie technicznym pkt. 4
określa projektowane zagospodarowanie działki Inwestorów:
„W południowo – zachodniej części działki Inwestorów lokalizuje się drugi
budynek jednorodzinny z dojazdem, chodnikiem oraz przyłączami, elektrycznym,
wod-kan, i bezodpływowym zbiornikiem na ścieki sanitarne.”
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We wschodniej części działki wzdłuż jej granicy prowadzone są roboty ziemne
dla budowy przyłącza bezodpływowego zbiornika na ścieki socjalno - bytowe
pochodzące z budynku nr 2 do studni kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej
w północno wschodniej części działki (załącznik nr 1). Budowa przyłącza do
kanalizacji sanitarnej z budynku nr 2 nie została objęta decyzją o pozwoleniu na
budowę.
W zebranym materiale dowodowym brak jest również zgłoszenia właściwemu
organowi zamiaru rozpoczęcia robót przy budowie przyłącza, wymaganego
Art.30 Ustawy Prawo Budowlanej jak również brak jest dokumentacji wymaganej
Art29a Ustawy Prawo budowlane.
WNIOSEK:

Roboty budowlane przy budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej nie zostały
objęte decyzją o pozwoleniu na budowę, nie zostały ujęte w zatwierdzonej
dokumentacji projektu budowlanego, wykonywane były bez wymaganego
zgłoszenia właściwemu organowi określonego w Art. 30 jak również bez
dokumentacji wymaganej Art.29a Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami. Wykonywane roboty budowlane
są zatem samowolą budowlaną.
7. ANALIZA WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
PRZEPISÓW TECHNICZNO- BUDOWLANYCH.

W

ŚWIETLE

Stwierdzone roboty ziemne przeprowadzone w miejscu zdarzenia przy
xxxxxxxxxxxx na działce o numerze ewidencyjnym xxxxxxxxxxxxxx poddano
analizie w świetle wymagań przepisów techniczno budowanych i wiedzy
technicznej. Analiza stanu prawnego i przepisów techniczno budowlanych
przeprowadzona została na podstawie:
•

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
(Dz. u. z dnia 19 marca 2003r.)
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•

Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z
późniejszymi zmianami)

7.1.
ANALIZA
PRZEDMIOTU
OPINII
W
ŚWIETLE
WYMAGAŃ
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 6 LUTEGO
2003R. W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PODCZAS
WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH (DZ. U. Z DNIA 19 MARCA 2003R.)
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Poddając analizie prowadzone w miejscu zdarzenia roboty ziemne w świetle
wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.
u. z dnia 19 marca 2003r.) pragnę przytoczyć:
„Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 2. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest
obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić
z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.”
„Rozdział 10
Roboty ziemne
§ 143. Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu,
określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć
się w zasięgu prowadzonych robót.”
„§ 144. 1. Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci,
takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze,
wodociągowe i kanalizacyjne powinno być poprzedzone określeniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane
od istniejącej sieci, i sposobu wykonywania tych robót.
3. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić
i umieścić napisy ostrzegawcze.”
„§ 147. 1. Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub
podparcia, mogą być wykonywane tylko do głębokości 1 m w gruntach zwartych,
w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości
równej głębokości wykopu.
2. Wykopy bez umocnień, o głębokości większej niż 1 m, lecz nie większej od 2
m, można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja
geologiczno-inżynierska”.
„§ 154. Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:
1) w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są
obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;
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2) w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są
obudowane.”
WNIOSEK:
Wobec powyższego stwierdzić należy, że:
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1)Wykonawca robót ziemnych przystąpił do ich realizacji pomimo braku
opracowania instrukcji bezpiecznego ich wykonania i zaznajomienia z nią
pracowników biorących w nich udział co jest niezgodne z wymaganiem § 2
rozporządzenia,
2)Wykonawca prowadził roboty ziemne na nieruchomości posiadającej uzbrojenie
w zasilanie elektryczne, wodociąg, sieć gazową niskoprężną oraz kanalizację
sanitarną, bez wymaganego projektu oraz bez określenia bezpiecznej odległości
w jakiej roboty ziemne mogą być bezpiecznie wykonywane jak również bez
określenia sposobu ich wykonywania, co jest niezgodne z wymaganiem § 143 i
§ 144 ust.1 rozporządzenia,
3)Wykonawca prowadząc roboty ziemne nie wykonał wygrodzenia miejsc
niebezpiecznych jak również stwierdzono brak znaków ostrzegawczych o
prowadzonych robotach ziemnych w głębokich wykopach wąsko-przestrzennych
co jest niezgodne z wymaganiem § 144 ust.3 rozporządzenia,
4)Wykonano wykopy wąsko-przestrzenne, na głębokość do 3,5m o ścianach
pionowych bez zabezpieczenia i jakichkolwiek umocnień, przy obciążeniu
zachodniej ściany wykopu urobkiem w pryzmach o wysokości do 1,7m, co jest
rażącym naruszeniem wymagań określonych w § 147 ust.1 rozporządzenia.
5)Wykonawca robót ziemnych przystąpił do ich wykonania na głębokościach
od 1m do 3,5m bez rozpoznania warunków gruntowo – wodnych, bez wyników
badań gruntu i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej co jest niezgodne z
wymaganiem § 147 ust.2 rozporządzenia,
6)Urobek z wykonanych wykopów składowano w pryzmach o wysokości do 1,7m
gdzie jej podstawa sięgała zachodniej krawędzi wykopu przy braku zastosowania
jakiegokolwiek zabezpieczenia wykopu co jest rażącym naruszeniem wymagań
§ 154 rozporządzenia,
7.2. ANALIZA PRZEDMIOTU OPINII W ŚWIETLE WYMAGAŃ USTAWY Z
DNIA 7 LIPCA 1994R. PRAWO BUDOWLANE (DZ. U. NR 89, POZ. 414 Z
PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI)
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Poddając analizie przeprowadzone w miejscu zdarzenia roboty ziemne, w
świetle wymagań Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89,
poz. 414 z późniejszymi zmianami) pragnę przytoczyć:
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„Art. 5. 1. Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi
należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i
budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych,
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając:
(…) 5) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy;(…)
(…)10) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na
terenie budowy.”
WNIOSEK:

Wobec wykazanych w niniejszej opinii w punkcie 5.1. i punkcie 5.2.
nieprawidłowości oraz braku spełnienia wymagań zasad wiedzy technicznej i
przepisów techniczno budowlanych, jak również w wyniku braku zapewnienia
warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy stwierdzono, że
Wykonawca robót ziemnych nie spełnił wymagań określonych w Art.5 ust. 1 pkt.
5) i 10) Ustawy Prawo Budowlane.
W drodze dalszej analizy zapisów Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami) pragnę przytoczyć:
„Art. 29. 1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:
(…) 20) przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych,
gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;(…)”
„Art. 29a.1. Budowa przyłączy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, wymaga
sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy
jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
2. Do budowy, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy prawa energetycznego
albo o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli inwestor dokonał zgłoszenia, o
którym mowa w art.30.”
„Art. 30. 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. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót
budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć
oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2, oraz, w zależności od
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potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i
opinie wymagane odrębnymi przepisami. W razie konieczności uzupełnienia
zgłoszenia właściwy organ nakłada, w drodze postanowienia, na zgłaszającego
obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w
przypadku ich nieuzupełnienia - wnosi sprzeciw, w drodze decyzji.
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3. Do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19 i 20, należy
ponadto dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem
technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie
uprawnienia budowlane. Projekt zagospodarowania działki lub terenu, w
przypadku budowy instalacji gazowej, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19,
powinien być uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń
przeciwpożarowych.(…)
(…)5. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, należy dokonać przed terminem
zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót
budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia
zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później
niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.”
WNIOSEK:
Na podstawie oględzin miejsca zdarzenia, sposobu prowadzenia robót oraz
zebranego materiału dowodowego stwierdzono, że:
1)Prowadzona budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w świetle wymagań Art.
29. ust 1. pkt.20 nie wymagała uzyskania pozwolenia na budowę
2)Inwestor przystępując do robót budowlanych przy budowie przyłącza
do kanalizacji sanitarnej w świetle wymagań Art.29a winien wykonać plan
sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej
przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzyskać
warunki techniczne przyłączenia od gestora sieci, zawrzeć stosowną umowę
przyłączeniową lub w świetle wymagań Art.30 zgłosić zamiar rozpoczęcia
budowy przyłącza właściwemu organowi spełniając przy tym wymagania Art.
30. Ust. 2. Ust. 3 i ust.5
3)Na podstawie analizy materiału dowodowego stwierdzono, że do robót
budowlanych w miejscu zdarzenia, przystąpiono bez wymaganej dokumentacji
określonej w Art.29a jak również Art.30 Prawa Budowlanego
8. WNIOSKI KOŃCOWE.
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1)Roboty ziemne przy budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej prowadzone
były z rażącym naruszeniem przepisów Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.)
2)Roboty ziemne przy budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej nie zostały
objęte decyzją o pozwoleniu na budowę i nie zostały ujęte w zatwierdzonej
dokumentacji projektu budowlanego,
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3)Roboty ziemne przy budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej prowadzone
były bez wymaganego zgłoszenia właściwemu organowi określonego w Art. 30
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.)
jak również bez wymaganej Art.29a dokumentacji projektowej obejmującej plan
sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, bez określonych
przez gestora sieci kanalizacyjnej warunków technicznych przyłączenia, bez
stosownej umowy przyłączeniowej.
4)Roboty ziemne przy budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej w świetle
przepisów Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.
414 z późn. zm.) były samowolą budowlaną.
5)Roboty ziemne przy budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej prowadzone
były bez zapewnienia warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy, co
jest niezgodne z wymaganiami określonymi w Art.5 ust. 1 pkt.5) i 10) Ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.)
6)Roboty ziemne przy budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej prowadzone
były z rażącym naruszeniem przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. u. z dnia 19 marca 2003r.)
7)Wykonawca robót ziemnych przystąpił do ich realizacji bez wymaganej
instrukcji bezpiecznego ich wykonania i bez zaznajomienia z nią pracowników
biorących w nich udział co jest niezgodne z wymaganiem § 2 Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. u. z dnia 19 marca 2003r.)
8)Wykonawca prowadził roboty ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie linii
kablowej energetycznej podziemnej bez wymaganego projektu oraz bez
określenia bezpiecznej odległości w jakiej roboty ziemne mogą być bezpiecznie
wykonywane jak również bez określenia sposobu ich wykonywania, co
jest niezgodne z wymaganiem § 143 i § 144 ust.1 Rozporządzenia Ministra
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Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. u. z dnia 19 marca 2003r.)
9)Wykonawca prowadząc roboty ziemne nie wykonał wygrodzenia miejsc
niebezpiecznych i znaków ostrzegawczych o prowadzonych robotach
ziemnych w głębokich wykopach wąsko-przestrzennych, co jest niezgodne z
wymaganiem § 144 ust.3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. u. z dnia 19 marca 2003r.)
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10)Wykonano wykopy wąsko-przestrzenne, na głębokość do 3,5m o ścianach
pionowych bez zabezpieczenia i jakichkolwiek umocnień, przy obciążeniu
zachodniej ściany wykopu urobkiem, co jest rażącym naruszeniem wymagań
określonych w § 147 ust.1 i § 154 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania
robót budowlanych (Dz. u. z dnia 19 marca 2003r.)
11)Wykonawca robót ziemnych przystąpił do ich wykonania na głębokościach
od 1m do 3,5m bez rozpoznania warunków gruntowo – wodnych, bez wyników
badań gruntu i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej co jest niezgodne z
wymaganiem § 147 ust.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. u. z dnia 19 marca 2003r.)
7. ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZWARTE W POSTANOWIENIU Z DNIA xx.xx.
xxxx R. PISMO ZNAK xx-xxxx/xx
W odpowiedzi na postanowienie o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego z dnia
xxxxxxxr. pismo znak xxxxxxxx celem stwierdzenia:
1. Czy sposób wykonywania prac na terenie posesji ul.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
był zgodny z przepisami prawa budowlanego?
2. Czy wykop na w/w posesji był wykonany prawidłowo, czy był zabezpieczony
w prawidłowy sposób?
3. Czy wykonanie wykopu na w/w posesji wymagało uzyskania pozwolenia,
zgłoszenia, uzgodnienia?
4. Czy wykonanie odprowadzenia wód deszczowych, ścieków z budynku w
budowie xxxxxxxxxxxxx wymagało uzyskania pozwolenia, zgłoszenia,
uzgodnienia?
Biegły stwierdza:
1. Prowadzone roboty budowlane przy budowie przyłącza do kanalizacji
sanitarnej, prowadzone były z rażącym naruszeniem przepisów Ustawy z
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dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi
zmianami) jak również Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania
robót budowlanych (Dz. u. z dnia 19 marca 2003r.)
2. Wykop na posesji o numerze ewidencyjnym działki xxxxxxxxxxxxxxxx
był w sprzeczności z zasadami wiedzy technicznej i przepisów techniczno
budowlanych, bez wymaganych zabezpieczeń
3. Inwestor przystępując do robót budowlanych przy budowie przyłącza do
kanalizacji sanitarnej w świetle wymagań Art.29a winien wykonać plan
sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej
przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzyskać
warunki techniczne przyłączenia od gestora sieci, zawrzeć stosowną umowę
przyłączeniową lub w świetle wymagań Art.30 zgłosić zamiar rozpoczęcia
budowy przyłącza właściwemu organowi spełniając przy tym wymagania
Art. 30. Ust. 2. Ust. 3 i ust.5
4. Wykonanie przyłącza do kanalizacji sanitarnej nie było konieczne z racji
tego, że z treści Decyzji nr xxxxx z dnia xxxxxxr. wydanej przez xxxxxxxxx
o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę
budynku mieszkalnego jednorodzinnego w xxxxxx przy ul. xxxxxxxxxx oraz
z treści decyzji nr xxxxx z dnia xxxxxxxr. pismo znak AB.xxxxxxxxx wydanej
przez xxxxxxxxxxxxx w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę, jak
również z treści zatwierdzonej dokumentacji Projektu Budowlanego wynika
że, odprowadzenie ścieków socjalno bytowych zapewniono do szczelnego
bezodpływowego zbiornika.
OPRACOWAŁ:

dr inż. Krzysztof Michalik
ul. Kolonia Stella 26
32-500 Chrzanów
Biegły sądowy z zakresu budownictwa
Sądu Okręgowego w xxxxxxxxxxx
Chrzanów – xx xx xxxx r.

ZAŁĄCZNIK NR 1- RZUT SYTUACYJNY MIEJSCA ZDARZENIA
ZAŁĄCZNIK NR 2 – INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA

31. Podsumowanie.
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Opracowany raport pod nazwą „Biegli sądowi w Polsce „został ogłoszony 17
kwietnia 2014 r.na konferencji prasowej w siedzibie Polskiej Rady Biznesu.
Według raportu status biegłych sądowych, w szczególności zasad weryfikowania
ich kompetencji, wymaga nowoczesnych regulacji prawnych i przyjęcia nowej
ustawy w tym zakresie.
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Raport został przygotowany w przy współpracy Helsińskiej Fundacji Praw
Człowieka oraz Polskiej Rady Biznesu. Raport analizuje obecny stan prawny
dotyczący biegłych sądowych oraz praktykę ich powoływania oraz odwoływania.
Rola biegłych w prowadzonych postępowaniach wielce znacząca, istotna
dla postępowań prawnych, a obecne regulacje są niepełne i rozproszone.
Niestety projekt ustawy przyjęty przez Radę Ministrów w marcu 2014 roku nie
zawiera kompleksowych rozwiązań w tym zakresie. Raporcie wskazuje, że
podstawowym zagadnieniem zapewnienia najwyższej jakości opinii sądowych
jest konsekwentne stosowanie nadzoru ze strony prezesa sądu okręgowego
.Aktualnie ten nadzór jest absolutnie nieskuteczny, ze względu na brak rozwiązań
prawnych pozwalający na weryfikację poziomu wiedzy kandydatów na biegłych
oraz biegłych wykonujących opinie. Ze współpracy z organami sądowi zostały
wykluczone organy, komisje Izby Inżynierów Budownictwa, które wydają się
najbardziej profesjonalne w tym zakresie. W wielu przypadkach istotną rolę
pełnią instytuty naukowe lub specjalistyczne powoływane do sporządzania
opinii na potrzeby postępowań tak, jak Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof.
dr. Jana Sehna, Centralne Laboratorium Kryminalistycznego Policji, instytuty
prywatne i specjalistyczne biura ekspertyz sądowych zatrudniające zespoły
biegłych sądowych różnych specjalności. Jednak można stwierdzić, że poza
wyjątkami podmioty prywatne nie dysponują na stałe zatrudnioną kadrą
ekspercką czy zapleczem technicznym. To zagadnienie ma zostać uregulowane
w projekcie ustawy o biegłych sądowych. Praktyka powoływania biegłych przez
sądy, prokuratury, policje i inne organy procesowe bez wstępnych uzgodnień,
konferencji przedstawiających biegłym ustalenia, elementy prawne wymagające
opinii biegłego staje się powodem dalszych problemów. Rozmowy sędziego z
biegłym winny być podstawą do zlecenie opinii, wspólne ustalenia, konsultacje,
ustalanie kierunków sprawdzeń w bezpośredni sposób usprawniają proces
sądowy, ograniczają ilość opinii uzupełniających, eliminują błędne, niezgodne
z intencją sądu opinie, powoływanie kolejnych biegłych i w konsekwencji
przedłużanie postępowań. Właściwa organizacja postępowań prawnych nawet
w obowiązującym systemie prawnym, w tym w zakresie współpracy z biegłymi
pozwoliłaby na znaczne ich skrócenie. Sądy, jak się wydaje czasem oderwane
od rzeczywistości niejednokrotnie wyznaczają biegłym jedno dwu miesięczne
terminy wykonania opinii sądowych,gdzy tymczasem prawidłowe zawiadomienie
stron postępowania ze zwrotnym potwierdzenie odbioru, przy obecnym stanie
usług pocztowych może trwać nawet cztery tygodnie.Niejedokrotnie przerzucają
na biegłych transport lub pozyskiwanie wielotomowej, czasem bardzo obszernej
dokumentacji technicznej.
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Podstawowe zasady jakim powinny odpowiadać opinie i ekspertyzy sądowe
związane z nimi procedury w postępowaniach sądowych można ująć
następująco:
I
II
III

VII
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IV
V
VI

- Szybkie wykonywanie opinii sądowych,
- Odpowiedzialność za wydane opinie i wnioski z nich wynikające,
- Obiektywizm, jasność wypowiedzi, 						
szczegółowość,jednoznaczność
wniosków,
- Niezależność, brak zjawiska solidarności zawodowej,
- Samokontrola i nadzór organów procesowych,
- Nadrzędna roli Konstytucji RP, Kodeksów prawnych i Prawa 		
budowlanego,
- Brak uzależnienia od organów procesowych.

W opracowaniu zawarto nie tylko niezbędną wiedzę z zakresu prawa,
techniki budownictwa i diagnostyki budowlanej jaką powinien dysponować
każdy biegły sądowy sporządzający opinie w sprawach cywilnych i karnych z
zakresu budownictwa, lecz również metodykę, mechanizmy, wzory i przykłady
sporządzania opinii . Poznanie mechanizmów i metodologii wydawania tych
opinii może być również przydatne prawnikom, w tym sędziom, prokuratorom,
śledczym, gdyż pozwalają formułować rzeczowe pytania do biegłych oraz
ocenić merytoryczną treść sporządzonych opinii. Poznanie podstawowych
reguł, którymi rządzi się polski system procesowy, oraz oczekiwań organów
procesowych, w tym przede wszystkim sposobu oceny opinii przez uprawniony
organ procesowy, a także treści i formy, jakim powinna odpowiadać opinia,
niewątpliwie przyczyni się do tego, że opinie sporządzane przez biegłych
sądowych z zakresu budownictwa będą pełne, jasne oraz niesprzeczne w swojej
treści oraz będą odpowiadały wymaganiom formalnym. W związku ze stałymi
zmianami w zakresie wiedzy prawnej, technicznej i budowlanej koniecznym jest,
aby biegły sądowy z zakresu budownictwa cały czas doskonali swoją wiedzę w
tym zakresie, co pozwala na właściwe wykonywanie opinii sądowych i spełnienie
oczekiwań pozostałych uczestników postępowań procesowych.
Proces badawczy, metodyka są najbardziej istotną cechą badań w ramach
opinii sądowych. Charakterystycznymi cechami badań sądowych w zakresie
budownictwa
jest jego wielowarstwowość, komplikacja, wielofazowość,
konieczność oceny zjawisk z zakresu budownictwa z różnych obszarów prawa
budowlanego i związanych aktów wykonawczych. Zasady wykonywania opinii
sądowych przez biegłych w zakresie budownictwa zostały sformalizowane,
a wymagania ściśle określone dla potrzeb postępowania procesowego, w
swoim charakterze i zakresie, są oczywiście podobne do cywilnych ekspertyz
technicznych, opinii z zakresu budownictwa, a metodologia wykonywania takich
opinii w zasadniczym zakresie pokrywa się z zasadami wykonywania ekspertyz
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technicznych z zakresu budownictwa, diagnostyki budowlanej poszerzonymi o
wymagania z prawa procesowego.
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
badawczy trwa wielokrotnie, odzwierciedlając w ten sposób zaawansowanie
w rozwoju danej dyscypliny naukowej. Proces badawczy jest zjawiskiem
samokorygującym, a wnioski czy hipotezy danego problemu badawczego winny
być poddawane wielokrotnej analizie.
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Opinie i ekspertyzy sądowe ze względu na swoją specyfikę nie mogą
wykraczać poza zakres, wiedzę i kompetencje biegłego, powinny precyzować
stan faktyczny wyłącznie w oparciu o dowody i ustalenia, stosować precyzyjną
i jasną terminologię,
precyzyjnie odpowiadać na pytania sądu i stron postępowania, nie łączyć spraw
technicznych ze sprawami prawnymi, prowadząc swoja opinię od zagadnień
szczegółowych do wniosków natury ogólnej.
Biegły winien być pomocą sądu w przejrzystym, sformułowaniu, konkretyzacji,
uporządkowaniu pytań pod względem treści logicznej. Biegły z zakresu
budownictwa nie może odpowiadać na pytania o kwalifikację prawną czynu,
czy też formułować wnioski o winie uczestników postępowania.
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 rzeczoznawców o znacznym dorobku praktycznym,
poważnym doświadczeniu w wykonywaniu ekspertyz cywilnych i opinii sądowych
jest elementem koniecznym do zastosowania w przypadku postępowań sądowych.
Udział biegłych sądowych z zakresu budownictwa w postępowaniach sądowych
jest jednym z podstawowych elementów procedur sądowych, a opinie sądowe
wykonywane dla sądów są niezbędnym elementem racjonalnego i efektywnego
postępowania sądów oraz poprawności rozstrzygania spraw sądowych.
Trzeba jednak z góry zauważyć, że umiejętności opracowywania opinii
sądowych w zakresie budownictwa i techniki nie można nauczyć się z
podręcznika. Stopień komplikacji inwestycji budowlanych i ich poszczególnych
elementów jest znaczny i wymaga ustalenia ich stanu prawnego, technicznego i
budowlanego. Wbrew pozorom, już jednoznaczne i kompletne określenie stanu
istniejącego jest najczęściej niemożliwe, rzadko kiedy przyczyną uszkodzeń
jest tylko jedno zjawisko, stopień zaś przybliżenia rzeczywistości schematem
będącym podstawą obliczeń statycznych może być najczęściej przedmiotem
dyskusji, nie mówiąc już o przypadkach, gdy obserwowane zjawisko w ogóle nie
daje się ująć obliczeniowo.[1],[2].Wszystko to powoduje, że istotnym elementem
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przewodu logicznego, prowadzącego do sformułowania wniosków, bywają
często doświadczenia wynikające z zachowania się innych podobnych obiektów
czy elementów konstrukcyjnych, znajomość zachowania się materiałów w
konstrukcji, doświadczenia eksperta dotyczące współmierności przyczyn i
skutków, umiejętność poznania rzeczywistego rozkładu sił w konstrukcji i inne
podobne, niekiedy zaś wręcz intuicyjne umiejętności, których nabycie wymaga
odpowiedniej wiedzy, doświadczenia oraz wyspecjalizowania w rozwiązywaniu
pewnego typu zagadnień. Poza umiejętnościami technicznymi, istotną rolę
przy opracowywaniu orzeczeń odgrywają pewne cechy i zdolności psychiczne
eksperta. Do najważniejszych zaliczyć należy omówiony we wstępie krytycyzm,
obiektywizm, umiejętność wielokrotnego sprawdzania własnych wniosków,
decyzyjność i bezstronność .[2]Oddzielnymi nie rozwiązanymi problemami
stanowią status 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. Problemy biegłych
sądowych wymagają drastycznych zmian w celu zapewnienia i poprawy sytuacji,
wprowadzenia nowych regulacji prawnych w całym systemie sądownictwa w
Polsce.
Jakość opinii uważana jest ogólnie za niezbyt zadowalająca, przede wszystkim
dotyczy to fachowości biegłych, możności zrozumienia opinii, logiczności
wywodu oraz czasu sporządzania opinii. Ponadto wskazywano również na
niedostateczną ilość informacji na temat biegłych znajdujących się na liście
biegłych.[A1].
Jako główne punkty mające na celu poprawę obecnego stanu rzeczy wymieniano
wprowadzenie procedury certyfikacji biegłych przy udziale sędziów, stworzenie
możliwości recertyfikacji oraz uzupełnienie listy biegłych o dodatkowe informacje.
Jako pożądane jawi się także wprowadzenie organizacji biegłych sądowych
skupiającej biegłych wszystkich specjalności oraz stworzenie obowiązującego
wszystkich biegłych kodeksu zachowania. Możliwe byłoby również ponoszenie
odpowiedzialności cywilnoprawnej przez biegłych wobec stron postępowania
przy jednoczesnym obowiązku zawarcia ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej. Dostosowanie wynagrodzenia za czynności wykonywane przez
biegłych dla sądu do wysokości dochodów uzyskiwanych przez nich w życiu
zawodowym, z punktu widzenia ankietowanych, nie ma sensu lub też jest niezbyt
sensowne.[A1].
Podstawowym kryterium oceny zjawisk w zakresie budownictwa w
postępowaniach
prawnych i procesowych jest ich zgodność z zasadami
wiedzy technicznej i ze sztuką budowlaną. Podana w opracowaniu definicja
sztuki budowlanej wyczerpuje wszelkie elementy tego pojęcia i może wraz
z uzasadnieniami filozoficznymi, historycznymi, prawnymi, technicznymi,
pomówieniami zamieszczonymi w książkach „Sztuka budowlana” i „Podstawy
budowania. Trwałość, użyteczność i piękno konstrukcji budowlanych „ stanowić
podstawę do przyjęcia tej definicji w podanej formie, jako wystarczającą do
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cytowania, posługiwania się w opracowaniach prawnych i technicznych, a
szczególnie w opiniach sądowych.
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Sztuka budowlana to wykonanie inwestycji zgodnie z zasadami współczesnej,
najlepszej, profesjonalnej wiedzy prawnej, technicznej i budowlanej oraz
ze wszelkimi normami prawnymi i technicznymi mającymi zastosowanie w
budownictwie, przy dochowaniu należytej staranności, w oparciu o zasady
etyki zawodowej. Elementami sztuki budowlanej jest również stosowanie
szczegółowych zasad kosztorysowania w budownictwie, co pozwala w
postępowaniach sądowych na właściwe ustalenie wartości robót budowlanych
w różnych ich aspektach.
Wymagane jest uregulowanie w jednym akcie prawnym statusu biegłych sądowych,
których obecnie jest w Polsce ponad 15 tys. Ustawa musi uporządkować status
biegłych sądowych, określić warunki nabywania, zawieszania i utraty prawa do
wykonywania czynności biegłego, a także tryb nabywania i utraty statusu przez
instytucje specjalistyczne uprawnione do wydawania opinii. Biegłym podczas
wykonywania czynności związanych z przygotowaniem opinii winna zostać
przyznana ochrona prawna przysługująca funkcjonariuszom publicznym oraz tak
prozaiczne rzeczy jak legitymacja, odznaka biegłego sądowego umożliwiająca
swobodny dostęp do sądu.
Rola biegłego sądowego w zakresie budownictwa jest rolą podstawową, a w
wielu przypadkach podstawowe znaczenie dla wydanego w sprawie orzeczenia
sądowego ma nie wola i wiedza sędziego, ale treść opinii biegłego.

Koniec.
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Załącznik nr 1
Spis podstawowych aktów prawnych i rozporządzeń w zakresie pełnienia
obowiązków biegłego sądowego z zakresu budownictwa.
Wykaz przykładowych aktów prawnych normujących "budowanie"
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
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4. Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21.04.1995 r. w sprawie warunków
technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności.
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe.
6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26.02.1996
r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać skrzyżowania
linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie.
7. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2.08.1996 r. w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie
będące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie.
8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.11.2005 r. w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw
płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy
naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie.
9. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa z dnia 20.12.1996 r. w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie.
10. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia
7.10.1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budowle rolnicze i ich usytuowanie.
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.01.2002 r. w sprawie
przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych.
12. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1.06.1998
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie
budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.
13. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31.08.1998
r. w sprawie przepisów techniczno - budowlanych dla lotnisk cywilnych.
14. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998
r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle
kolejowe i ich usytuowanie.
15. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne i ich usytuowanie.
16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16
sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków
mieszkalnych.
17. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać
drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.
18. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2001 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice
garnizonowe oraz ich usytuowanie.
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19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.
20. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23.10.2006 r. w sprawie
warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli
morskich budowli hydrotechnicznych.
21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30.08.2004 r. w sprawie
warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub
niewykończonych obiektów budowlanych.
23. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
24. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001 r. w sprawie
rodzajów obiektów budowlanych przy których realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.
25. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjne
- kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w
budownictwie.
26. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
wzorów wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym
prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o
pozwoleniu na budowę.
27. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
24.09.1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia
obiektów budowlanych.
28. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie książki
obiektu budowlanego
29. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie
rozbiórek obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową.
30. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.10.2005 r. w sprawie
wzorów i sposobu prowadzenia centralnych rejestrów osób posiadających
uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz ukaranych z
tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.
31. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
32. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie wzoru
protokołu obowiązkowej kontroli.
33. Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy,
remontu i rozbiórki obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych
w wyniku działań żywiołów.
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34. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów,
inżynierów budownictwa oraz urbanistów.
35. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11.12.2003 r. w sprawie
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz
inżynierów budownictwa.
36. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.10.2002 r. w sprawie
szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do
członków samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa
oraz urbanistów.
37. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
38. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie
kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu.
39. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie
sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów
Budowlanych.
40. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie
systemów oceny zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane
jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania
wyrobów budowlanych oznaczeniem CE.
41. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym.
42. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.10.2004 r. w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych
upoważnionych do ich wydawania.
43. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8.11.2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich
wydawania.
44. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji.
45. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie
nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą.
46. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.
47. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagań sprzętu elektrycznego.
48. Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 6
października 2006 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych - Załącznik
Nr 3 (9 PN - normy opublikowane w okresie od 1.07.2006 r. do 30.09.2006 r.).
49. Ustawa z dnia 17.05.1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.
50. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
17.05.1999 r. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących
państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu gromadzenia
i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu.
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51. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
2.04.2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej.
52. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
53. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10.09.1996 r. w sprawie wykazu prac
szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet.
54. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.08.2004 r. w sprawie wykazu prac
wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z
tych prac.
55. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.07.1998 r. w sprawie ustalenia
okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich
dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczonych w rejestrze
wypadków przy pracy.
56. Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31.08.1993 r. w sprawie
bezpieczeństwa pracy w zakładach produkcji, przesyłania i rozprowadzania
gazu (paliw gazowych) oraz prowadzących roboty budowlano-montażowe
sieci gazowych.
57. Rozporządzenie MGPiB z dnia 1.10.1993 r. w sprawie bhp przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych.
58. Rozporządzenie MGPiB z dnia 1.10.1993 r. w sprawie bhp w oczyszczalniach
ścieków.
59. Rozporządzenie MGPiB z dnia 27.01.1994 r. w sprawie bhp przy stosowaniu
środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.
60. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
61. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996
r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności
psychofizycznej.
62. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w
sprawie rodzajów prac które powinny być wykonywane przez co najmniej
dwie osoby.
63. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.09.1997 r. w sprawie służby
bezpieczeństwa i higieny pracy.
64. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
65. Rozporządzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki
Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i
mostowych.
66. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1.12.1998 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w
monitory ekranowe.
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67. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach
energetycznych.
68. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach
transportowych.
69. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych.
70. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.
71. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie
minimalnych wymagań dotyczących bhp w zakresie użytkowania maszyn
przez pracowników podczas pracy.
72. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bhp
podczas wykonywania robót budowlanych.
73. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia
23.12.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i
magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i
magazynowaniu karbidu.
74. Rozporządzenie Ministrów: Pracy, Opieki Społecznej oraz Zdrowia z
20.03.1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze
żurawi.
75. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu
wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
76. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów
zawierających azbest.
77. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998 r. w sprawie
sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów
zawierających azbest.
78. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 października 2005 r. w
sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i
usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w
zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów.
79. Ustawa z dnia 6.03.1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy.
80. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29.05.1996 r. w
sprawie uprawnień rzeczoznawców do spraw bhp, zasad opiniowania
projektów obiektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia
pracy oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny
Kandydatów na Rzeczoznawców.
81. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
82. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.11.2004 r. w sprawie określenia
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
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oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem
przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko
83. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20.12.2005 r. w sprawie opłat za
korzystanie ze środowiska
84. Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska.
85. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
86. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24.03.2003 r. w sprawie
szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji
i zamknięcia jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk
odpadów.
87. Ustawa z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
88. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.11.2002 r. w sprawie
rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych.
89. Ustawa z dnia 18. lipca 2001 r. - Prawo wodne.
90. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 r. w sprawie
warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska
wodnego.
91. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
92. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. w sprawie
sposobu realizacji obowiązku dostawców ścieków przemysłowych oraz
warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
93. Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
94. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów.
95. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
16.06.2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg
pożarowych.
96. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
16.06.2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem
ochrony przeciwpożarowej.
97. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
22.04.1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony p. poż., które mogą
być wprowadzone do obrotu i stosowania wyłącznie na podstawie certyfikatu
zgodności.
98. Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym.
99. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15.03.2001 r. w sprawie wzoru
znaku dozoru technicznego.
100. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18.07.2001 r. w sprawie
trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji
urządzeń technicznych.
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101. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16.07.2002 r. w sprawie rodzajów
urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.
102. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia
29.100.2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w
zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego.
103. Ustawa z dnia 27.10.1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym
Funduszu Drogowym.
104. Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych.
105. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą
jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.
106. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w
sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.
107. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie
określenia warunków udzielania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.
108. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
109. Ustawa z dnia 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym.
110. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30.04.2004 r. w
sprawie świadectw dopuszczania do eksploatacji typu budowli i urządzeń
przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typu pojazdu
kolejowego.
111.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10.11.2004 r. w sprawie
wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie
budowli i budynków, drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej
i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także
sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów
przeciwpożarowych.
112. Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne.
113. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia
6.04.2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów
do sieci gazowych, ruchu i eksploatacji tych sieci.
114. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15.01.2007 r. w sprawie
szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych.
115. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20.12.2004 r.
w sprawie szczegółowych warunków przyłączania podmiotów do sieci
elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci.
116. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia
28.04.2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci.
117.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze.
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118. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3.10.2005 r. w sprawie
szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać dokumentacje
hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie.
119. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19.06.2006 r. w sprawie
kategorii prac geologicznych kwalifikacji do wykonywania, dozorowania
i kierowania tymi pracami oraz sposobu postępowania w sprawach
stwierdzania kwalifikacji.
120. Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
121. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
122. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w
sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy
i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
123. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie
oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy.
124. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
125. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
126. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
127. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 18.10.2005 r. w sprawie
stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni
na rok 2006.
128. Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
129. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9.06.2004 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich; restauratorskich, robót budowlanych,
badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych
poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych.
130. Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
131. Ustawa z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks Cywilny.
132. Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane.
133. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
134. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalnoużytkowym.
135. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.5.2006 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz
form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
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136. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego.
137.
Ustawa z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
Wyciąg z przepisów prawnych.
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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. Regulamin
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 postępowaniu
sądowym – Dz. U. Nr 46, poz. 254 z późn. zm.
10. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
-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 cywilnych
-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:
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1. Kodeks postępowania cywilnego.kpc.
2. Kodeks postępowania karnego.kpk.
3. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin
urzędowania sądów powszechnych - Dz. U. Nr 38, poz. 249.

o
w
ct
ni l
ow .p
ud com
I B r.
o kto
aw tru
Pr ns
o
w ko
ct ro
ni biu
aw w.
yd w
W w

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.
Art. 194. O dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego wydaje się postanowienie,
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 wziąć
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 wyłączonego
powołuje się innego biegłego.
§ 3. Jeżeli ujawnią się powody osłabiające zaufanie do wiedzy lub bezstronności
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 uroczyście,
że powierzone mi obowiązki wykonam z całą sumiennością i bezstronnością".
§ 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.
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Art. 198. § 1. W miarę potrzeby udostępnia się biegłemu akta sprawy w zakresie
niezbędnym do wydania opinii i wzywa się go do udziału w przeprowadzeniu
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 technicznych
mających na celu kontrolę nieświadomych reakcji organizmu badanej osoby
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.
§ 2. Opinia powinna zawierać:
1) imię, nazwisko, stopień i tytuł naukowy, specjalność i stanowisko zawodowe
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 sprzeczność
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 oskarżonego
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 oskarżonego,
w zakresie zaburzeń preferencji seksualnych, sąd, a w postępowaniu
przygotowawczym 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.
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§ 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 obserwacją
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
orzeka 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 określony, niezbędny
do zakończenia obserwacji; łączny czas trwania obserwacji w 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
psychiatrycznych 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 przesłuchania:
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 przełożenia
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 wymaga
czynności technicznych, w szczególności takich jak wykonanie pomiarów,
obliczeń, zdjęć, utrwalenie śladów, można do udziału w nich wezwać specjalistów.
§ 2. Specjalistę nie będącego funkcjonariuszem organów procesowych można
wezwać, przed przystąpieniem do czynności, do złożenia następującego
przyrzeczenia: ?Świadomy znaczenia powierzonej mi czynności i
odpowiedzialności przed prawem przyrzekam uroczyście, że powierzone mi
obowiązki wykonam z całą sumiennością i bezstronnością".
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§ 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 świadków.
ZAŁĄCZNIK NR 2
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Kodeks zasad etyki zawodowej członków Państwowej Izby Inżynierów
Budownictwa
Cele działalności inżynierskiej.
1. Celem działalności inżynierskiej jest stałe udoskonalanie warunków życia ludzi
drogą kształtowania środowiska naturalnego z poszanowaniem jego wartości
dla ludzkich potrzeb, zdrowia, rozwoju społecznego i indywidualnego.
2. Działalność inżynierska jako usługowa dla społeczeństwa, jest nośnikiem jego
rozwoju cywilizacyjnego i współtworzy jego kulturę. Działalność ta zaspokaja
także bieżące potrzeby społeczne, uwzględniając przy tym doświadczenia
przeszłości, przewidywane kierunki rozwoju oraz ich skutki, oraz musi zmierzać
do dbałości o bezpieczeństwo budowli i procesów budowlanych.
Członek izby a społeczeństwo.
1. W swej działalności członek izby kieruje się dobrem publicznym oraz zasadami
uczciwości zawodowej i osobistej.
2. Członek izby pamięta o konsekwencjach swojej działalności licząc się z
zagrożeniami bezpieczeństwa, życia, zdrowia i dobra ludzi.
3. Działalność inżynierska jest sztuką a zawód inżyniera – członka izby jest
zawodem zaufania publicznego. Dbałość o wzrost autorytetu zawodu powinna
cechować pracę inżyniera – członka izby i jego wystąpienia publiczne.
4. Członek izby powinien wyrażać opinię zawodową jedynie wtedy, gdy jest ona
oparta na odpowiedniej wiedzy.
5. Członkowi izby nie wolno dopuszczać do działań korupcyjnych, zarówno we
własnym postępowaniu, jak i tolerować ich u innych.
6. Członek izby bierze udział w działalności społecznej i swoją wiedzę oraz
doświadczenie wykorzystuje dla poprawy warunków życia. W szczególności
bierze udział w sytuacjach kryzysowych w doraźnych przedsięwzięciach o
charakterze ratunkowym.
Członek izby a środowisko.
1. Świadomość oddziaływania członka izby na zmiany i ograniczenia warunków
środowiska powinna towarzyszyć mu przy podejmowaniu decyzji, zwłaszcza w
sferze inwestycyjnej lub związanej
z eksploatacją infrastruktury powierzonej jego pieczy.
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2. Członek izby powinien mieć pełne zrozumienie wpływu swojej pracy na
środowisko naturalne.
3. Członek izby powinien być świadomy wzajemnej zależności różnych
ekosystemów. Powinien przeciwdziałać wprowadzaniu do środowiska zmian,
które powodowałyby jego trwałą degradację. Powinien zadbać o to, aby szkody
wyrządzone środowisku naturalnemu na skutek działalności inwestycyjnej
lub eksploatacyjnej zostały po zakończeniu prac usunięte lub ograniczone do
minimum.
4. W prowadzonych przez siebie pracach członek izby powinien stosować w
miarę możliwości materiały odnawialne oraz będące wynikiem wtórnej przeróbki
(recyklingu).
Relacje pomiędzy członkiem izby a jego zleceniodawcą i pracodawcą
1. Członek izby powinien podejmować tylko takie zadania, do których wykonania
jest teoretycznie oraz praktycznie przygotowany i przekonany, że uzyska
założony rezultat.
2. Członek izby nie może narażać swego zleceniodawcy lub pracodawcy na
podejmowanie przedsięwzięć z góry skazanych na niepowodzenie.
3. W przypadkach gdy okoliczności wymagają podejmowania decyzji w sytuacji
konfliktu interesów, jako osoba obdarzona zaufaniem swego zleceniodawcy lub
pracodawcy, w rozstrzyganych przez siebie sprawach powinien postępować
otwarcie i bezstronnie.
4. Jako powiernik swojego zleceniodawcy lub pracodawcy członek izby powinien
zachować w tajemnicy poufne informacje i sprawy związane z realizowanym
zadaniem. Jeżeli uznaje za celowe ujawnienie takich informacji, powinien
uzyskać na to zgodę.
5. Członek izby powinien lojalnie informować swojego zleceniodawcę lub
pracodawcę o każdej okoliczności, jaka mogłaby stanowić przeszkodę lub
zagrożenie w realizacji powierzonego mu zadania.
Stosunek do zawodu.
1. Praca członka izby jest pracą twórczą, odpowiedzialną i wymagającą stałego
podnoszenia kwalifikacji. W działalności zawodowej inżynier – członek izby
powinien dbać o godność oraz honor zawodu oraz przeciwdziałać obniżaniu
jego rangi i autorytetu.
2. Członek izby jest zobowiązany podnosić ustawicznie swój poziom zawodowy
oraz dążyć
do rozwiązywania coraz ambitniejszych zadań. Członek izby samodzielną
funkcję techniczną w budownictwie sprawuje osobiście i jest niezawisły w
wydawaniu decyzji i opinii związanych z fachową oceną zjawisk technicznych
lub rozwiązaniami budowlanych zagadnień techniczno-organizacyjnych. Za
uchybienia w tym względzie członek izby ponosi odpowiedzialność zawodową i
dyscyplinarną.
3. Członek Izby ma obowiązek posiadać ważne ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z
wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
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Lojalność i solidarność zawodowa.
1. Członek izby powinien mieć zaufanie do wyników prac wykonanych przez
innych członków izby. W przypadku innego, odmiennego poglądu krytycznego
powinien go wyrazić w sposób kulturalny, nie obrażając godności oponenta.
2. Stosunek członka izby do osób reprezentujących inne zawody techniczne lub
nietechniczne specjalności zawodowe powinna cechować kultura i życzliwość, a
współpraca z nimi powinna opierać się na uznaniu i poszanowaniu ich odrębnych
kwalifikacji, z uwzględnieniem jednak zasady ograniczonego zaufania, Oprócz
zgodnego współdziałania z przedstawicielami innych zawodów członek izby
powinien w miarę możliwości udzielać im pomocy i rady w zakresie posiadanej
wiedzy
i doświadczenia zawodowego.
3. Członek izby powinien dbać o rozwój zawodowy młodszych współpracowników
oraz partnerów. Kierownicza rola członka izby w procesach budowlanych nakłada
na niego obowiązek przekazywania współpracownikom i swym pomocnikom
posiadanej wiedzy i doświadczenia oraz dbania o ich najlepsze wyszkolenie
zawodowe i wysoki poziom etyczny.
4. Działanie na szkodę współpracowników, pomniejszanie ich osiągnięć
zawodowych i utrudnianie im działalności jest nieetyczne.
5. Sprawy sporne należy rozstrzygać wewnątrz społeczności członków izby,
ujawniając przykłady postępowań godzących w autorytet zawodu i obniżających
zaufanie do zgodnej z prawem i odpowiedzialnej działalności inżynierskiej.
6. Członek izby jest zobowiązany traktować obiektywnie i w odpowiedzialny
sposób opinie, ekspertyzy i opracowania innych członków izby, a w szczególności
szanować prawa autorskie i nie pomniejszać wartości pracy innych członków
izby, stosując powierzchowne lub tendencyjne oceny.
7. Członek Izby obowiązany jest przestrzegać lojalności i koleżeństwa wobec
wszystkich członków izby.
8. Członkowie izby powinni udzielać sobie pomocy i służyć radą w sprawach
związanych z wykonywaniem zawodu, o ile to nie szkodzi interesom podmiotu,
na rzecz którego wykonują powierzone czynności.
9. Członek izby, do którego zwrócono się o wydanie opinii o innym członku izby,
obowiązany jest przy sporządzaniu opinii opierać się na dokumentach, znanych
mu faktach oraz zachować obiektywizm
i rzeczowość.
10. Wydanie negatywnej opinii o członku izby, co do jego pracy zawodowej, jest
dopuszczalne, jeżeli opinia taka jest oparta na faktach, a potrzeba albo obowiązek
jej wydania wynikają z zadań lub uprawnień służbowych bądź samorządowych.
11. Członek izby obowiązany jest traktować bezstronnie i w odpowiedzialny
sposób komentować działania członków izby.
12. Członek izby może zwracać uwagę każdemu członkowi izby, który postępuje
niezgodnie z niniejszym Kodeksem.
13. Członek izby dokłada należytej staranności, aby działania osób z którymi
wspólnie wykonuje czynności były zgodne z niniejszym Kodeksem.
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14. Za działania prowadzone w swoim imieniu członek izby odpowiada jak za
własne, jeżeli działania te były prowadzone za jego wiedzą i zgodą.
15. Członek może złożyć skargę na innego członka izby wyłącznie do właściwego
organu samorządu zawodowego.
16. W razie sporu pomiędzy członkami izby, mają oni obowiązek podjąć próbę
jego polubownego rozwiązania z pomocą lub przy udziale właściwych organów
samorządu w drodze mediacji lub przez sąd polubowny.
Praca w samorządzie zawodowym.
1. Pełnienie funkcji w organach samorządu zawodowego jest prawem i
powinnością członka izby.
2. Członek izby, któremu powierzona została funkcja w organach samorządu,
obowiązany jest rzetelnie i z najwyższą starannością wypełniać obowiązki
wynikające z tej funkcji.
3. Przy wypełnianiu funkcji samorządowej członek izby obowiązany jest kierować
się interesami zawodowymi członków izby i zadaniami samorządu.
4. Członek izby sprawujący funkcję w organach samorządu:
o nie może wykorzystywać powierzonej mu funkcji we własnych sprawach, dla
własnej korzyści albo korzyści bliskich mu osób,
o powinien traktować wszystkich członków izby jako równoprawnych,
o powinien, w granicach swych zadań i możliwości, służyć informacją, pomocą
i radą członkom izby.
5. Członek izby, który z racji obowiązków wykonywanych w samorządzie uzyskał
wiadomości, dotyczące spraw osobistych innego członka izby, nie może z nich
korzystać dla innych celów, jak tylko w celu prawidłowego wykonania swoich
obowiązków samorządowych.
Stosunek do organów samorządu zawodowego
1. Członka izby obowiązuje szacunek i lojalność wobec organów samorządu.
2. Członek izby obowiązany jest stosować się do uchwał organów samorządu,
niezależnie od ich osobistej oceny.
3. Członek izby obowiązany jest współdziałać z organami samorządu w
sprawach związanych z funkcjonowaniem i zadaniami samorządu oraz w
sprawach wykonywania zawodu i przestrzegania niniejszego Kodeksu przez
członków izby.
4. Członek izby, wezwany przez organ samorządu, obowiązany jest stawić się
na wezwanie
w wyznaczonym terminie, a w razie poważnej przeszkody - niemożność
stawiennictwa usprawiedliwić.
5. Członek izby, wezwany przez organ samorządu do złożenia wyjaśnień
w sprawach wynikających z ustawowego zakresu zadań samorządu albo
niniejszego 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 obniżenia ceny.
Jednakże kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie
wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie.
Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez
sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.
§ 3. Jeżeli kupujący żąda obniżenia ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej,
obniżenie powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy wolnej
od wad pozostaje do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad.
§ 4. Jeżeli sprzedawca dokonał wymiany, powinien pokryć także związane z tym
koszty, jakie poniósł kupujący.
Art. 561. [Wymiana rzeczy lub usunięcie wad] § 1. Jeżeli przedmiotem sprzedaży
są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku, kupujący może żądać dostarczenia
zamiast rzeczy wadliwych takiej samej ilości rzeczy wolnych od wad oraz
naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.
§ 2. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz określona co do tożsamości, a
sprzedawcą jest wytwórca tej rzeczy, kupujący może żądać usunięcia wady,
wyznaczając w tym celu sprzedawcy odpowiedni termin z zagrożeniem, że po
bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu od umowy odstąpi. Sprzedawca
może odmówić usunięcia wady, gdyby wymagało ono nadmiernych kosztów.
§ 3. Przepisy powyższe nie wyłączają uprawnienia do odstąpienia od umowy lub
do żądania obniżenia ceny.
Dział III. GWARANCJA JAKOŚCI Art. 577. [Gwarancja] § 1. W wypadku gdy
kupujący otrzymał od sprzedawcy dokument gwarancyjny co do jakości rzeczy
sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że wystawca dokumentu (gwarant)
jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy
wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w
gwarancji.
§ 2. Jeżeli w gwarancji nie zastrzeżono innego terminu, termin wynosi jeden rok
licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.
Art. 578. [Zakres odpowiedzialności gwaranta] Jeżeli w gwarancji inaczej nie
zastrzeżono, odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe
z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.
Art. 579. [Rękojmia a gwarancja] Kupujący może wykonywać uprawnienia z
tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, niezależnie od uprawnień wynikających
z gwarancji.
Art. 580. [Wykonywanie uprawnień z gwarancji] § 1. Kto wykonuje uprawnienia
wynikające z gwarancji, powinien dostarczyć rzecz na koszt gwaranta do miejsca
wskazanego w gwarancji lub do miejsca, w którym rzecz została wydana przy
272

o
w
ct
ni l
ow .p
ud com
I B r.
o kto
aw tru
Pr ns
o
w ko
ct ro
ni biu
aw w.
yd w
W w

udzieleniu gwarancji, chyba że z okoliczności wynika, iż wada powinna być
usunięta w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady.
§ 2. Gwarant jest obowiązany wykonać obowiązki wynikające z gwarancji w
odpowiednim terminie i dostarczyć uprawnionemu z gwarancji rzecz na swój
koszt do miejsca wskazanego w paragrafie poprzedzającym.
§ 3. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie
od wydania jej gwarantowi do jej odebrania przez uprawnionego z gwarancji
ponosi gwarant.
Art. 581. [Termin gwarancji] § 1. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant
dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od
wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia
rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy
stosuje się odpowiednio do części wymienionej.
§ 2. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu
którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie
mógł z niej korzystać.
Art. 582 . (skreślony).
Tytuł XIII. DOSTAWA.Art. 605. [Umowa dostawy] Przez umowę dostawy
dostawca zobowiązuje się do wytworzenia rzeczy oznaczonych tylko co do
gatunku oraz do ich dostarczenia częściami albo periodycznie, a odbiorca
zobowiązuje się do odebrania tych rzeczy i do zapłacenia ceny.
Art. 605. [Stosowanie przepisów o sprzedaży konsumenckiej] Jeżeli umowa
dostawy jest zawierana w zakresie działalności przedsiębiorstwa dostawcy, a
odbiorcą jest osoba fizyczna, która nabywa rzeczy w celu niezwiązanym z jej
działalnością gospodarczą ani zawodową, do umowy tej stosuje się przepisy o
sprzedaży konsumenckiej.
Art. 606. [Forma umowy dostawy] Umowa dostawy powinna być stwierdzona
pismem.
Art. 607. [Nieodpowiednie surowce lub materiały] Jeżeli surowce lub materiały
niezbędne do wykonania przedmiotu dostawy a dostarczane przez odbiorcę
są nieprzydatne do prawidłowego wykonania przedmiotu dostawy, dostawca
obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym odbiorcę.
Art. 608. [Umowne zastrzeżenie jakości rzeczy] § 1. Jeżeli w umowie zastrzeżono,
że wytworzenie zamówionych rzeczy ma nastąpić z surowców określonego
gatunku lub pochodzenia, dostawca powinien zawiadomić odbiorcę o ich
przygotowaniu do produkcji i jest obowiązany zezwolić odbiorcy na sprawdzenie
ich jakości.
§ 2. Jeżeli w umowie zastrzeżono, że wytworzenie zamówionych rzeczy ma
nastąpić w określony sposób, dostawca jest obowiązany zezwolić odbiorcy na
sprawdzenie procesu produkcji.
Art. 609. [Rękojmia za wady fizyczne dostarczonych rzeczy] Dostawca ponosi
odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne dostarczonych rzeczy także
w tym wypadku, gdy wytworzenie rzeczy nastąpiło w sposób określony przez
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odbiorcę lub według dostarczonej przez niego dokumentacji technologicznej,
chyba że dostawca, mimo zachowania należytej staranności, nie mógł wykryć
wadliwości sposobu produkcji lub dokumentacji technologicznej albo że odbiorca,
mimo zwrócenia przez dostawcę uwagi na powyższe wadliwości, obstawał przy
podanym przez siebie sposobie produkcji lub dokumentacji technologicznej.
Art. 610. [Opóźnienie rozpoczęcia produkcji] Jeżeli dostawca opóźnia się z
rozpoczęciem wytwarzania przedmiotu dostawy lub poszczególnych jego części
tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je dostarczyć w czasie
umówionym, odbiorca może nie wyznaczając terminu dodatkowego od umowy
odstąpić jeszcze przed upływem terminu dostarczenia przedmiotu dostawy.
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
bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu od umowy odstąpić.
Art. 612. [Stosowanie przepisów o sprzedaży] W przedmiotach nie uregulowanych
przepisami niniejszego tytułu, do praw i obowiązków dostawcy i odbiorcy stosuje
się odpowiednio przepisy o sprzedaży.
Tytuł XV. UMOWA O DZIEŁO Art. 627. [Przedmiot umowy o dzieło] Przez umowę
o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego
dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.
Art. 627. [Stosowanie przepisów o sprzedaży konsumenckiej] Do umowy zawartej,
w zakresie działalności przedsiębiorstwa przyjmującego zamówienie, z osobą
fizyczną, która zamawia dzieło, będące rzeczą ruchomą, w celu niezwiązanym
z jej działalnością gospodarczą ani zawodową, stosuje się odpowiednio przepisy
o sprzedaży konsumenckiej.
Art. 628. [Wynagrodzenie ryczałtowe] § 1. Wysokość wynagrodzenia za
wykonanie dzieła można określić przez wskazanie podstaw do jego ustalenia.
Jeżeli strony nie określiły wysokości wynagrodzenia ani nie wskazały podstaw
do jego ustalenia, poczytuje się w razie wątpliwości, że strony miały na myśli
zwykłe wynagrodzenie za dzieło tego rodzaju. Jeżeli także w ten sposób nie da
się ustalić wysokości wynagrodzenia, należy się wynagrodzenie odpowiadające
uzasadnionemu nakładowi pracy oraz innym nakładom przyjmującego
zamówienie.
§ 2. Przepisy dotyczące sprzedaży według cen sztywnych, maksymalnych,
minimalnych i wynikowych stosuje się odpowiednio.
Art. 629. [Wynagrodzenie kosztorysowe] Jeżeli strony określiły wynagrodzenie
na podstawie zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztów
(wynagrodzenie kosztorysowe), a w toku wykonywania dzieła zarządzenie
właściwego organu państwowego zmieniło wysokość cen lub stawek
obowiązujących dotychczas w obliczeniach kosztorysowych, każda ze stron
może żądać odpowiedniej zmiany umówionego wynagrodzenia. Nie dotyczy to
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jednak należności uiszczonej za materiały lub robociznę przed zmianą cen lub
stawek.
Art. 630. [Prace dodatkowe] § 1. Jeżeli w toku wykonywania dzieła zajdzie
konieczność przeprowadzenia prac, które nie były przewidziane w zestawieniu prac
planowanych będących podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego,
a zestawienie sporządził zamawiający, przyjmujący zamówienie może żądać
odpowiedniego podwyższenia umówionego wynagrodzenia. Jeżeli zestawienie
planowanych prac sporządził przyjmujący zamówienie, może on żądać
podwyższenia wynagrodzenia tylko wtedy, gdy mimo zachowania należytej
staranności nie mógł przewidzieć konieczności prac dodatkowych.
§ 2. Przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia,
jeżeli wykonał prace dodatkowe bez uzyskania zgody zamawiającego.
Art. 631. [Podwyższenie wynagrodzenia kosztorysowego] Gdyby w wypadkach
przewidzianych w dwóch artykułach poprzedzających zaszła konieczność
znacznego podwyższenia wynagrodzenia kosztorysowego, zamawiający
może od umowy odstąpić, powinien jednak uczynić to niezwłocznie i zapłacić
przyjmującemu zamówienie odpowiednią część umówionego wynagrodzenia.
Art. 632. [Niemożność podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego] § 1. Jeżeli
strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie
nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia
umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć,
wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może
podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.
Art. 633. [Wykonanie dzieła z materiałów zamawiającego] Jeżeli materiałów na
wykonanie dzieła dostarcza zamawiający, przyjmujący zamówienie powinien ich
użyć w sposób odpowiedni oraz złożyć rachunek i zwrócić nie zużytą część.
Art. 634. [Okoliczności przeszkadzające prawidłowemu wykonaniu] Jeżeli
materiał dostarczony przez zamawiającego nie nadaje się do prawidłowego
wykonania dzieła albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić
prawidłowemu wykonaniu, przyjmujący zamówienie powinien niezwłocznie
zawiadomić o tym zamawiającego.
Art. 635. [Opóźnienie prac] Jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z
rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne,
żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez
wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem
terminu do wykonania dzieła.
Art. 636. [Wadliwe lub sprzeczne z umową wykonywanie dzieła] § 1. Jeżeli
przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny
z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i
wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie
wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo
powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i
niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie.
275

o
w
ct
ni l
ow .p
ud com
I B r.
o kto
aw tru
Pr ns
o
w ko
ct ro
ni biu
aw w.
yd w
W w

§ 2. Jeżeli zamawiający sam dostarczył materiału, może on w razie odstąpienia
od umowy lub powierzenia wykonania dzieła innej osobie żądać zwrotu materiału
i wydania rozpoczętego dzieła.
Art. 637. [Rękojmia za wady dzieła] § 1. Jeżeli dzieło ma wady, zamawiający
może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu przyjmującemu zamówienie
odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego
terminu nie przyjmie naprawy. Przyjmujący może odmówić naprawy, gdyby
wymagała nadmiernych kosztów.
§ 2. Gdy wady usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że przyjmujący
zamówienie nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, zamawiający może od
umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne; jeżeli wady nie są istotne, zamawiający
może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo
dotyczy wypadku, gdy przyjmujący zamówienie nie usunął wad w terminie
wyznaczonym przez zamawiającego.
Art. 638. [Stosowanie przepisów o sprzedaży] Jeżeli z artykułów poprzedzających
nie wynika nic innego, do rękojmi za wady dzieła stosuje się odpowiednio
przepisy o rękojmi przy sprzedaży.
Art. 639. [Zapłata mimo niewykonania] Zamawiający nie może odmówić zapłaty
wynagrodzenia mimo niewykonania dzieła, jeżeli przyjmujący zamówienie
był gotów je wykonać, lecz doznał przeszkody z przyczyn dotyczących
zamawiającego. Jednakże w wypadku takim zamawiający może odliczyć to, co
przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła.
Art. 640. [Współdziałanie w wykonaniu dzieła] Jeżeli do wykonania dzieła
potrzebne jest współdziałanie zamawiającego, a tego współdziałania brak,
przyjmujący zamówienie może wyznaczyć zamawiającemu odpowiedni termin
z zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu będzie
uprawniony do odstąpienia od umowy.
Art. 641. [Utrata lub uszkodzenie materiału lub dzieła] § 1. Niebezpieczeństwo
przypadkowej utraty lub uszkodzenia materiału na wykonanie dzieła obciąża
tego, kto materiału dostarczył.
§ 2. Gdy dzieło uległo zniszczeniu lub uszkodzeniu wskutek wadliwości materiału
dostarczonego przez zamawiającego albo wskutek wykonania dzieła według
jego wskazówek, przyjmujący zamówienie może żądać za wykonaną pracę
umówionego wynagrodzenia lub jego odpowiedniej części, jeżeli uprzedził
zamawiającego o niebezpieczeństwie zniszczenia lub uszkodzenia dzieła.
Art. 642. [Zapłata wynagrodzenia] § 1. W braku odmiennej umowy przyjmującemu
zamówienie należy się wynagrodzenie w chwili oddania dzieła.
§ 2. Jeżeli dzieło ma być oddawane częściami, a wynagrodzenie zostało obliczone
za każdą część z osobna, wynagrodzenie należy się z chwilą spełnienia każdego
ze świadczeń częściowych.
Art. 643. [Obowiązek odebrania dzieła] Zamawiający obowiązany jest
odebrać dzieło, które przyjmujący zamówienie wydaje mu zgodnie ze swym
zobowiązaniem.
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Art. 644. [Odstąpienie od umowy przez zamawiającego] Dopóki dzieło nie
zostało ukończone, zamawiający może w każdej chwili od umowy odstąpić
płacąc umówione wynagrodzenie. Jednakże w wypadku takim zamawiający
może odliczyć to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania
dzieła.
Art. 645. [Śmierć przyjmującego zamówienie] § 1. Umowa o dzieło, którego
wykonanie zależy od osobistych przymiotów przyjmującego zamówienie,
rozwiązuje się wskutek jego śmierci lub niezdolności do pracy.
§ 2. Jeżeli materiał był własnością przyjmującego zamówienie, a dzieło częściowo
wykonane przedstawia ze względu na zamierzony cel umowy wartość dla
zamawiającego, przyjmujący zamówienie lub jego spadkobierca może żądać,
ażeby zamawiający odebrał materiał w stanie, w jakim się znajduje, za zapłatą
jego wartości oraz odpowiedniej części 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 oddania
przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z
zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania
wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem
robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu,
oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.
Art. 647. [Zakres robót] § 1. W umowie o roboty budowlane, o której mowa w
art. 647, zawartej między inwestorem a wykonawcą (generalnym wykonawcą),
strony ustalają zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał osobiście lub
za pomocą podwykonawców.
§ 2. Do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą
jest wymagana zgoda inwestora. Jeżeli inwestor, w terminie 14 dni od
przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu,
wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie
lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że
wyraził zgodę na zawarcie umowy.
§ 3. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest
wymagana zgoda inwestora i wykonawcy. Przepis § 2 zdanie drugie stosuje się
odpowiednio.
§ 4. Umowy, o których mowa w § 2 i 3, powinny być dokonane w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.
§ 5. Zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca ponoszą
solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane
wykonane przez podwykonawcę.
§ 6. Odmienne postanowienia umów, o których mowa w niniejszym artykule, są
nieważne.
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Art. 648. [Forma umowy o roboty budowlane] § 1. Umowa o roboty budowlane
powinna być stwierdzona pismem.
§ 2. Wymagana przez właściwe przepisy dokumentacja stanowi część składową
umowy.
§ 3. (skreślony).
Art. 649. [Zakres robót] W razie wątpliwości poczytuje się, iż wykonawca podjął
się wszystkich robót objętych projektem stanowiącym część składową umowy.
Art. 649. [Gwarancja zapłaty] § 1. Gwarancji zapłaty za roboty budowlane,
zwanej dalej "gwarancją zapłaty", inwestor udziela wykonawcy (generalnemu
wykonawcy) w celu zabezpieczenia terminowej zapłaty umówionego
wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych.
§ 2. Gwarancją zapłaty jest gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, a także
akredytywa bankowa lub poręczenie banku udzielone na zlecenie inwestora.
§ 3. Strony ponoszą w równych częściach udokumentowane koszty
zabezpieczenia wierzytelności.
Art. 649. [Zakaz wyłączania lub ograniczania żądania gwarancji zapłaty] § 1.
Nie można przez czynność prawną wyłączyć ani ograniczyć prawa wykonawcy
(generalnego wykonawcy) do żądania od inwestora gwarancji zapłaty.
§ 2. Odstąpienie inwestora od umowy spowodowane żądaniem wykonawcy
(generalnego wykonawcy) przedstawienia gwarancji zapłaty jest bezskuteczne.
Art. 649. [Wysokość gwarancji zapłaty § 1. Wykonawca (generalny wykonawca)
robót budowlanych może w każdym czasie żądać od inwestora gwarancji zapłaty
do wysokości ewentualnego roszczenia z tytułu wynagrodzenia wynikającego
z umowy oraz robót dodatkowych lub koniecznych do wykonania umowy,
zaakceptowanych na piśmie przez inwestora.
§ 2. Udzielenie gwarancji zapłaty nie stoi na przeszkodzie żądaniu gwarancji
zapłaty do łącznej wysokości określonej w § 1.
Art. 649. [Brak żądanej gwarancji załaty] § 1. Jeżeli wykonawca (generalny
wykonawca) nie uzyska żądanej gwarancji zapłaty w wyznaczonym przez siebie
terminie, nie krótszym niż 45 dni, uprawniony jest do odstąpienia od umowy z
winy inwestora ze skutkiem na dzień odstąpienia.
§ 2. Brak żądanej gwarancji zapłaty stanowi przeszkodę w wykonaniu robót
budowlanych z przyczyn dotyczących inwestora.
§ 3. Inwestor nie może odmówić zapłaty wynagrodzenia mimo niewykonania
robót budowlanych, jeżeli wykonawca (generalny wykonawca) był gotów je
wykonać, lecz doznał przeszkody z przyczyn dotyczących inwestora. Jednakże
w wypadku takim inwestor może odliczyć to, co wykonawca (generalny
wykonawca) oszczędził z powodu niewykonania robót budowlanych.
Art. 649. [Dalsze stosowanie przepisów] Przepisy art. 6491-6494 stosuje się
do umów zawartych między wykonawcą (generalnym wykonawcą) a dalszymi
wykonawcami (podwykonawcami).
Art. 650. (skreślony).
Art. 651. [Zawiadomienie inwestora o przeszkodach] Jeżeli dostarczona przez
inwestora dokumentacja, teren budowy, maszyny lub urządzenia nie nadają
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się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które
mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, wykonawca powinien
niezwłocznie zawiadomić o tym inwestora.
Art. 652. [Odpowiedzialność za szkody] Jeżeli wykonawca przejął protokolarnie
od inwestora teren budowy, ponosi on aż do chwili oddania obiektu
odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie.
Art. 653. (skreślony).
Art. 654. [Przyjmowanie robót wykonanych częściowo] W braku odmiennego
postanowienia umowy inwestor obowiązany jest na żądanie wykonawcy
przyjmować wykonane roboty częściowo, w miarę ich ukończenia, za zapłatą
odpowiedniej części wynagrodzenia.
Art. 655. [Usterki wykonanego obiektu] Gdyby wykonany obiekt uległ zniszczeniu
lub uszkodzeniu wskutek wadliwości dostarczonych przez inwestora materiałów,
maszyn lub urządzeń albo wskutek wykonania robót według wskazówek
inwestora, wykonawca może żądać umówionego wynagrodzenia lub jego
odpowiedniej części, jeżeli uprzedził inwestora o niebezpieczeństwie zniszczenia
lub uszkodzenia obiektu albo jeżeli mimo zachowania należytej staranności nie
mógł stwierdzić wadliwości dostarczonych przez inwestora materiałów, maszyn
lub urządzeń.
Art. 656. [Stosowanie przepisów o umowie o dzieło] § 1. Do skutków opóźnienia
się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu albo
wykonywania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową,
do rękojmi za wady wykonanego obiektu, jak również do uprawnienia inwestora
do odstąpienia od umowy przed ukończeniem obiektu stosuje się odpowiednio
przepisy o umowie o dzieło.
§ 2. (skreślony).
Art. 657. [Odstąpienie od umowy] Uprawnienie do odstąpienia od umowy przez
wykonawcę lub przez inwestora może być ograniczone lub wyłączone przez
przepisy szczególne.
Art. 658. [Umowa o wykonanie remontu] Przepisy niniejszego tytułu stosuje się
odpowiednio do umowy o wykonanie remontu budynku lub budowli.
ZAŁĄCZNIK NR 4.
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;
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2) budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach;
2a) budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek
wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej,
służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie
samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o
powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku;
3) budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący
budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty,
wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty
antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych
(kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych
i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne
pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość
użytkową;
3a) obiekcie liniowym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany, którego
charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz
ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg,
linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona
bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja
kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego
lub jego części ani urządzenia budowlanego;
4) obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w
szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice,
huśtawki, drabinki, śmietniki;
5) tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt
budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym
od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak:
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe;
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6) budowie – należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego
w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu
budowlanego;
7) robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace
polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu
budowlanego;
7a) przebudowie – należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych,
w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych
istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów,
jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba
kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych
parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego;
8) remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego,
a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie
wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym;
9) urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne
związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania
obiektu 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;
10) terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone
są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza
budowy;
11) prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego,
zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego,
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych;
12) pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego;
13) dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę
wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji
obiektów metodą montażu – także dziennik montażu;
14) dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
15) terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym
mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego;
16) (uchylony);
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17) właściwym organie – należy przez to rozumieć organy administracji
architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich
właściwości, określonej w rozdziale 8;
18) (uchylony);
19) organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy
określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych
architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.
42, z późn. zm.);
20) obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony
w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych,
wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
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 użytkowe
w kogeneracji, o którym mowa w art. 3 pkt 34 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997
r. - Prawo energetyczne.
Art. 4. [Prawo zabudowy nieruchomości gruntowej] Każdy ma prawo zabudowy
nieruchomości gruntowej, jeżeli wykaże prawo do dysponowania nieruchomością
na cele budowlane, pod warunkiem zgodności zamierzenia budowlanego z
przepisami.
Art. 5. [Wymagania dotyczące projektu i budowy obiektu budowlanego] 1.
Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy,
biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w
sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, zapewniając:
1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących:
a) bezpieczeństwa konstrukcji,
b) bezpieczeństwa pożarowego,
c) bezpieczeństwa użytkowania,
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
e) ochrony przed hałasem i drganiami,
f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji
użytkowania energii;
2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w
zakresie:
a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb,
w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych
czynników,
b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów;
2a) możliwość dostępu do usług telekomunikacyjnych, w szczególności w
zakresie szerokopasmowego dostępu do Internetu;
282

o
w
ct
ni l
ow .p
ud com
I B r.
o kto
aw tru
Pr ns
o
w ko
ct ro
ni biu
aw w.
yd w
W w

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,
uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi
publicznej;
10) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie
budowy.
2. Obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem
i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie
technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego
właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie
związanym z wymaganiami, o których mowa w ust. 1 pkt 1–7.
3. Dla budynku oddawanego do użytkowania oraz dla budynku, lokalu mieszkalnego,
a także części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową,
w przypadkach, o których mowa w ust. 4, dokonuje się oceny charakterystyki
energetycznej w formie świadectwa charakterystyki energetycznej zawierającego
określenie wielkości energii w kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia różnych
potrzeb związanych z użytkowaniem budynku, a także wskazanie możliwych do
realizacji robót budowlanych, mogących poprawić pod względem opłacalności
ich charakterystykę energetyczną. Świadectwo charakterystyki energetycznej
ważne jest 10 lat.
4. W przypadku umów, na podstawie których następuje:
1) przeniesienie własności:
a) budynku,
b) lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem przeniesienia własności lokalu na podstawie
umowy zawartej między osobą, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu,
a spółdzielnią mieszkaniową lub
c) będącej nieruchomością części budynku stanowiącej samodzielną całość
techniczno-użytkową, albo
2) zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
– zbywca przekazuje nabywcy odpowiednie świadectwo charakterystyki
energetycznej;
3) powstanie stosunku najmu budynku, lokalu mieszkalnego lub części
budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową – wynajmujący
udostępnia najemcy odpowiednie świadectwo charakterystyki energetycznej.
4a. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, świadectwo charakterystyki
energetycznej nie może być sporządzone przez właściciela budynku, lokalu
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lub będącej nieruchomością części budynku stanowiącej samodzielną całość
technicznoużytkową oraz osobę, której przysługuje spółdzielcze własnościowe
prawo do lokalu.
5. W budynkach zasilanych z sieci ciepłowniczej oraz w budynkach z instalacją
centralnego ogrzewania zasilaną ze źródła w budynku lub poza nim, świadectwo
charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego może być opracowane na
podstawie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. Przepisu nie
stosuje się do lokali mieszkalnych posiadających własne instalacje ogrzewcze.
5a. W przypadku określonym w ust. 5, właściciel lub zarządca budynku ma
obowiązek uzyskania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku i
przekazania jego kopii nieodpłatnie właścicielowi lokalu mieszkalnego lub osobie,
której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, w terminie nie
dłuższym niż 6 miesięcy od dnia złożenia przez niego wniosku w tej sprawie.
5b. Świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego należącego
do grupy lokali mieszkalnych o jednakowych rozwiązaniach konstrukcyjnomateriałowych i instalacyjnych oraz o takim samym stopniu zużycia mającym
wpływ na jakość energetyczną lokalu mieszkalnego i stwierdzonym na podstawie:
1) budowlanej dokumentacji technicznej,
2) inwentaryzacji techniczno-budowlanej, w przypadku braku budowlanej
dokumentacji technicznej
– może być opracowane w oparciu o wykonaną dla jednego z tych lokali
charakterystykę energetyczną oraz ocenę tej charakterystyki.
6. Świadectwo charakterystyki energetycznej zawierające nieprawdziwe
informacje o wielkości energii jest wadą fizyczną rzeczy w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z
późn. zm.) o rękojmi za wady.
7. Przepisów ust. 3–6 nie stosuje się do budynków:
1) podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami;
2) używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
3) przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;
4) niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;
5) przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym
niż 50 kWh/m2/rok;
6) mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w
roku;
7) wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.
8. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub
części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową może
sporządzać osoba, która:
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2) ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, co najmniej:
a) studia magisterskie albo
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b) studia inżynierskie na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria
środowiska, energetyka lub pokrewnych;
3) nie była karana za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów,
obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za
przestępstwo skarbowe;
4) posiada uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej,
konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej albo odbyła szkolenie i złożyła
z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem właściwym do spraw
budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz
mieszkalnictwa .
9. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i
zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze
rozporządzenia, sposób przeprowadzania i zakres programowy szkolenia oraz
egzaminu, o których mowa w ust. 8 pkt 4, warunki i wysokość odpłatności
za szkolenie i postępowanie egzaminacyjne mając na uwadze zapewnienie
odpowiedniego poziomu edukacyjnego szkoleń w celu zagwarantowania
rzetelnego i sprawnego przygotowania kandydatów do egzaminu.
10. Wpływy z opłat za postępowania egzaminacyjne stanowią dochód budżetu
państwa.
11. Za równorzędne z odbyciem szkolenia oraz złożeniem z wynikiem
pozytywnym egzaminu, o których mowa w ust. 8 pkt 4 uznaje się ukończenie,
nie mniej niż rocznych, studiów podyplomowych na kierunkach: architektura,
budownictwo, inżyniera środowiska, energetyka lub pokrewne w zakresie audytu
energetycznego na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej
budynków.
12. Program studiów podyplomowych, o których mowa w ust. 11, powinien
uwzględniać problematykę objętą programem szkoleń określonym, w drodze
rozporządzenia, o którym mowa w ust. 9. Minister właściwy do spraw szkolnictwa
wyższego zatwierdza po zaopiniowaniu przez ministra właściwego do spraw
budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz
mieszkalnictwa proponowany przez wydziały szkół wyższych program studiów
podyplomowych.
13. Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
może dokonywać oceny charakterystyki energetycznej budynku, lokalu
mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość technicznoużytkową i sporządzać świadectwo charakterystyki energetycznej budynku,
lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość
techniczno-użytkową po uznaniu kwalifikacji nabytych w tych państwach,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U. Nr 63, poz. 394).
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14. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i
zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa prowadzi w formie
elektronicznej rejestr osób, które złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin, o
którym mowa w ust. 8 pkt 4, oraz osób, które ukończyły studia podyplomowe, o
których mowa w ust. 11.
15. W rejestrze, o którym mowa w ust. 14, wpisuje się następujące dane:
1) numer wpisu;
2) numer uprawnienia;
3) datę wpisu;
4) imię i nazwisko;
5) data i miejsce urodzenia;
6) adres do korespondencji;
7) numer telefonu i faksu.
wersja obowiązująca od 2013-01-01
Art. 51. [Utrata uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki
energetycznej] 1. Osoba posiadająca uprawnienia do sporządzania świadectw
charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku
stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową traci je w przypadku:
1) skazania prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa, o którym
mowa w art. 5 ust. 8 pkt 3;
2) pozbawienia praw publicznych;
3) całkowitego lub częściowego ubezwłasnowolnienia;
4) niedopełnienia obowiązków lub naruszenia zakazów określonych w art. 5 ust.
4a oraz art. 52 ust. 1, po przeprowadzeniu, przez ministra właściwego do spraw
budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz
mieszkalnictwa, postępowania wyjaśniającego w sprawie utraty uprawnień.
2. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i
zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa prowadzi w formie
elektronicznej rejestr osób, które utraciły uprawnienia do sporządzania świadectw
charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku
stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową w przypadkach, o których
mowa w ust. 1. Rejestr zawiera dane, o których mowa w art. 5 ust. 15 pkt 1–5.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1–3, minister właściwy do spraw
budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz
mieszkalnictwa, na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu, wpisuje z
urzędu do rejestru, o którym mowa w ust. 2, osoby, które utraciły uprawnienia
do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu
mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość technicznoużytkową.
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,
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lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa
wszczyna, z urzędu lub na wniosek osoby, która zleciła osobie uprawnionej
sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu
mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość technicznoużytkową, postępowanie w sprawie utraty uprawnień.
5. W przypadku ustalenia, że osoba uprawniona do sporządzania świadectw
charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku
stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową nie dopełniła obowiązków
lub naruszyła zakazy, o których mowa w art. 5 ust. 4a oraz art. 52 ust. 1, minister
właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa orzeka, w drodze decyzji, o utracie przez
tę osobę uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej
budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną
całość techniczno-użytkową. 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 niezadowolona
z decyzji może zwrócić się do ministra właściwego do spraw budownictwa,
lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa,
w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia decyzji, z wnioskiem o ponowne
rozpatrzenie sprawy. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu
postępowania administracyjnego dotyczące odwołań od decyzji.
7. W przypadku ustania przyczyny wpisania do rejestru, o którym mowa w ust.
2, na wniosek zainteresowanego, minister właściwy do spraw budownictwa,
lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa
niezwłocznie wykreśla wpis, z zastrzeżeniem ust. 8.
8. W przypadku utraty uprawnień na podstawie decyzji, o której mowa w ust.
5, ponowne ich uzyskanie może nastąpić wyłącznie w wyniku pozytywnego
złożenia egzaminu, o którym mowa w art. 5 ust. 8 pkt 4. Do egzaminu można
przystąpić nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy, licząc od dnia utraty
uprawnień.
wersja obowiązująca od 2013-01-01
Art. 52. [Obowiązki osoby sporządzającej świadectwo charakterystyki
energetycznej] 1. Osoba sporządzająca świadectwo charakterystyki
energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej
samodzielną całość techniczno-użytkową obowiązana jest:
1) przechowywać sporządzone świadectwa przez okres 10 lat;
2) wykonywać czynności związane ze sporządzaniem świadectwa charakterystyki
energetycznej z należytą starannością uwzględniając w szczególności rozwój
wiedzy technicznej oraz zmiany w przepisach prawa;
3) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody
wyrządzone w związku ze sporządzaniem świadectwa charakterystyki
energetycznej.
2. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, w porozumieniu
z ministrem właściwym do spraw budownictwa, lokalnego planowania i
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zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, po zasięgnięciu opinii
Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy
zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, termin
powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną,
biorąc w szczególności pod uwagę zakres zadań realizowanych przez osobę
sporządzającą świadectwo charakterystyki energetycznej.
Art. 5a. [Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego] 1.
W przypadku budowy obiektu liniowego, którego przebieg został ustalony 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
techniczno-użytkowym przez okres istnienia obiektów (zespołów) budowlanych.
wersja obowiązująca od 2013-01-01
Art. 7. [Zakres przepisów techniczno-budowlanych] 1. Do przepisów technicznobudowlanych zalicza się:
1) warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich
usytuowanie, uwzględniające wymagania, o których mowa w art. 5;
2) warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych.
2. Warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, określą, w drodze rozporządzenia:
1) minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i
zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa dla budynków oraz
związanych z nimi urządzeń;
2) właściwi ministrowie, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz
mieszkalnictwa, dla obiektów budowlanych niewymienionych w pkt 1.
3. Warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą określić, w drodze rozporządzenia:
1) minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i
zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa – dla budynków
mieszkalnych;
2) właściwi ministrowie, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz
mieszkalnictwa – dla innych obiektów budowlanych.
Art. 8. [Dodatkowe warunki techniczne dla budynków służących bezpieczeństwu
i obronności państwa] Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia,
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dodatkowe warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki służące
bezpieczeństwu lub obronności państwa, albo których przepisów, wydanych na
podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1, nie stosuje się do tych budynków.
Art. 9. [Odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych] 1. W przypadkach
szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od przepisów technicznobudowlanych, o których mowa w art. 7. Odstępstwo nie może powodować
zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia, a w stosunku do obiektów,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 – ograniczenia dostępności dla osób
niepełnosprawnych oraz nie powinno powodować pogorszenia warunków
zdrowotno-sanitarnych i użytkowych, a także stanu środowiska, po spełnieniu
określonych warunków zamiennych.
2. Właściwy organ, po uzyskaniu upoważnienia ministra, który ustanowił przepisy
techniczno-budowlane, w drodze postanowienia, udziela bądź odmawia zgody
na odstępstwo.
3. Wniosek do ministra, o którym mowa w ust. 2, w sprawie upoważnienia do
udzielenia zgody na odstępstwo właściwy organ składa przed wydaniem decyzji
o pozwoleniu na budowę. Wniosek powinien zawierać:
1) charakterystykę obiektu oraz, w miarę potrzeby, projekt zagospodarowania
działki lub terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko
lub nieruchomości sąsiednie – również projekty zagospodarowania tych
nieruchomości, z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy;
2) szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa;
3) propozycje rozwiązań zamiennych;
4) pozytywną opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesieniu do
obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz innych obiektów
budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską;
5) w zależności od potrzeb – pozytywną opinię innych zainteresowanych
organów.
4. Minister, o którym mowa w ust. 2, może uzależnić upoważnienie do wyrażenia
zgody na odstępstwo od spełnienia dodatkowych warunków.
Art. 10. [Stosowanie wyrobów przy wykonywaniu robót budowlanych] Wyroby
wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały, o
właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, można stosować przy wykonywaniu robót
budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie
z przepisami odrębnymi.
Art. 10a. (uchylony).
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 przeznaczonych na pobyt ludzi.
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2. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w porozumieniu z ministrem właściwym
do spraw zdrowia, może określić, w drodze rozporządzenia, dopuszczalne
stężenia i natężenia czynników szkodliwych w pomieszczeniach przeznaczonych
dla zwierząt.
Rozdział 2
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
Art. 12. [Zakres samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie] 1. Za
samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uważa się działalność związaną
z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego
rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz technicznoorganizacyjnych, a w szczególności działalność obejmującą:
1) projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i
sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi;
3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz
nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów;
4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych;
6) (uchylony);
7) rzeczoznawstwo budowlane.
2. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w ust. 1 pkt 1–5,
mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie
techniczne i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju, stopnia
skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną
funkcją, stwierdzone decyzją, zwaną dalej „uprawnieniami budowlanymi",
wydaną przez organ samorządu zawodowego.
3. Warunkiem uzyskania uprawnień budowlanych jest zdanie egzaminu ze
znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania
wiedzy technicznej.
4. Egzamin składa się przed komisją egzaminacyjną powoływaną przez organ
samorządu zawodowego albo inny upoważniony organ.
5. Koszty postępowania kwalifikacyjnego, obejmujące w szczególności
wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej, ponosi osoba ubiegająca się
o nadanie uprawnień budowlanych.
6. Osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie są
odpowiedzialne za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami i zasadami
wiedzy technicznej oraz za należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej
właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość.
7. Podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru, o którym
mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a, oraz – zgodnie z odrębnymi przepisami –
wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony
zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.
8. (uchylony).
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9. Organy samorządu zawodowego są obowiązane przekazywać bezzwłocznie
informacje o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego
oraz o wykreśleniu z tej listy, w celu ujawnienia w rejestrze, o którym mowa w
art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a.
Art. 12a. [Osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne] Samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1, mogą również
wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane
na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
Art. 12b. (uchylony).
Art. 12c. (uchylony).
Art. 13. [Uprawnienia budowlane] 1. Uprawnienia budowlane mogą być udzielane
do:
1) projektowania;
2) kierowania robotami budowlanymi.
2. W uprawnieniach budowlanych należy określić specjalność i ewentualną
specjalizację techniczno-budowlaną oraz zakres prac projektowych lub robót
budowlanych objętych danym uprawnieniem.
3. Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi stanowią również podstawę
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych, o których mowa w art. 12
ust. 1 pkt 3 i 4.
4. Uprawnienia do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi stanowią
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:
1) architektonicznej;
2) konstrukcyjno-budowlanej;
2a) drogowej;
2b) mostowej;
2c) kolejowej;
2d) wyburzeniowej;
2e) telekomunikacyjnej;
3) (uchylony);
4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
5) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych;
6) (uchylony).
2. W ramach specjalności wymienionych w ust. 1 mogą być wyodrębniane
specjalizacje techniczno-budowlane.
3. Uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalnościach, o których mowa w ust.
1, wymaga:
1) do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów architektonicznobudowlanych:
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a) ukończenia studiów magisterskich, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie
wyższym, na kierunku odpowiednim dla danej specjalności,
b) odbycia dwuletniej praktyki przy sporządzaniu projektów,
c) odbycia rocznej praktyki na budowie;
2) do projektowania w ograniczonym zakresie:
a) ukończenia wyższych studiów zawodowych, w rozumieniu przepisów
o wyższych szkołach zawodowych, na kierunku odpowiednim dla danej
specjalności lub ukończenia studiów magisterskich, w rozumieniu przepisów o
szkolnictwie wyższym, na kierunku pokrewnym dla danej specjalności,
b) odbycia dwuletniej praktyki przy sporządzaniu projektów,
c) odbycia rocznej praktyki na budowie;
3) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:
a) ukończenia studiów magisterskich, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie
wyższym, na kierunku odpowiednim dla danej specjalności,
b) odbycia dwuletniej praktyki na budowie;
4) do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie:
a) ukończenia wyższych studiów zawodowych, w rozumieniu przepisów
o wyższych szkołach zawodowych, na kierunku odpowiednim dla danej
specjalności lub ukończenia studiów magisterskich, w rozumieniu przepisów o
szkolnictwie wyższym, na kierunku pokrewnym dla danej specjalności,
b) odbycia trzyletniej praktyki na budowie.
4. Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest praca polegająca na
bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych albo na pełnieniu funkcji
technicznej na budowie pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie
uprawnienia budowlane, a w przypadku odbywania praktyki za granicą pod
kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia odpowiednie w danym kraju.
5. Do osób ubiegających się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
posiadających uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w tej
specjalności, nie stosuje się przepisów ust. 3 pkt 1 lit. b i c lub ust. 3 pkt 3 lit. b.
Art. 15. [Rzeczoznawca budowlany] 1. Rzeczoznawcą budowlanym może być
osoba, która:
1) korzysta w pełni z praw publicznych;
2) posiada:
a) tytuł zawodowy magistra inżyniera, magistra inżyniera architekta, inżyniera
lub inżyniera architekta,
b) uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
c) co najmniej 10 lat praktyki w zakresie objętym rzeczoznawstwem,
d) znaczący dorobek praktyczny w zakresie objętym rzeczoznawstwem.
2. Właściwy organ samorządu zawodowego, na wniosek zainteresowanego,
orzeka, w drodze decyzji, o nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego,
określając zakres rzeczoznawstwa.
3. Właściwy organ samorządu zawodowego może również nadać tytuł
rzeczoznawcy osobie, która nie spełnia warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2
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lit. a i b, ale posiada szczególną wiedzę i doświadczenie w zakresie nieobjętym
uprawnieniami budowlanymi.
4. Podstawę do podjęcia czynności rzeczoznawcy budowlanego stanowi
dokonanie wpisu, w drodze decyzji, do centralnego rejestru rzeczoznawców
budowlanych.
5. Właściwy organ samorządu zawodowego orzeka, w drodze decyzji, o
pozbawieniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego na wniosek rzeczoznawcy lub
w razie:
1) pozbawienia praw publicznych;
2) ukarania z tytułu odpowiedzialności zawodowej;
3) nienależytego wykonywania czynności rzeczoznawcy budowlanego.
6. Właściwy organ samorządu zawodowego przesyła ostateczną decyzję
o pozbawieniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego do Głównego Inspektora
Nadzoru Budowlanego.
7. Skreślenie z centralnego rejestru rzeczoznawców budowlanych następuje:
1) na podstawie ostatecznej decyzji o pozbawieniu tytułu rzeczoznawcy
budowlanego;
2) w razie śmierci rzeczoznawcy.
wersja obowiązująca od 2013-01-01
Art. 16. [Rodzaje i zakres przygotowania zawodowego do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie] 1. Minister właściwy do
spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia: rodzaje i zakres
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, sposób stwierdzania posiadania tego przygotowania,
ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych, wykaz kierunków wykształcenia
odpowiedniego i pokrewnego dla danej specjalności, wykaz specjalizacji
wyodrębnionych w ramach poszczególnych specjalności, a także sposób
przeprowadzania i zakres egzaminu, zasady odpłatności za postępowanie
kwalifikacyjne oraz zasady wynagradzania członków komisji egzaminacyjnej.
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
specjalizacji techniczno-budowlanej,
7) ograniczania zakresu uprawnień budowlanych,
8) określania rodzajów specjalizacji techniczno-budowlanych,
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w taki sposób, aby mając na względzie zachowanie interesu osób ubiegających
się o nadanie uprawnień budowlanych, rozporządzenie nie stwarzało problemów
interpretacyjnych przy stosowaniu w praktyce.
2. (uchylony).
3. (uchylony).
4. (uchylony).
5. (uchylony).
6. (uchylony).
Rozdział 3
Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego
Art. 17. [Uczestnicy procesu budowlanego] Uczestnikami procesu budowlanego,
w rozumieniu ustawy, są:
1) inwestor;
2) inspektor nadzoru inwestorskiego;
3) projektant;
4) kierownik budowy lub kierownik robót.
Art. 18. [Obowiązki inwestora] 1. Do obowiązków inwestora należy
zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach
zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie:
1) opracowania projektu budowlanego i, stosownie do potrzeb, innych projektów,
2) objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy,
3) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
4) wykonania i odbioru robót budowlanych,
5) w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót
budowlanych lub warunkami gruntowymi, nadzoru nad wykonywaniem robót
budowlanych
– przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
2. Inwestor może ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie.
3. Inwestor może zobowiązać projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego.
wersja obowiązująca od 2013-01-01
Art. 19. [Obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego] 1.
Właściwy organ może w decyzji o pozwoleniu na budowę nałożyć na inwestora
obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, a także obowiązek
zapewnienia nadzoru autorskiego, w przypadkach uzasadnionych wysokim
stopniem skomplikowania obiektu lub robót budowlanych bądź przewidywanym
wpływem na środowisko.
2. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i
zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze
rozporządzenia, rodzaje obiektów budowlanych, przy których realizacji jest
wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz listę
obiektów budowlanych i kryteria techniczne, jakimi powinien kierować się organ
podczas nakładania na inwestora obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru
inwestorskiego.
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Art. 20. [Obowiązki projektanta] 1. Do podstawowych obowiązków projektanta
należy:
1) opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z ustaleniami
określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), lub w
pozwoleniu, o którym mowa w art. 23 i 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o
obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z
2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn. zm.), wymaganiami ustawy, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej;
1a) zapewnienie, w razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektu osób
posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez
te osoby opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych
w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z
uwzględnieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego;
1b) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze
względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w
planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
2) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych
w zakresie wynikającym z przepisów;
3) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;
3a) sporządzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej, o
której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr
114, poz. 760);
4) sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego
organu w zakresie:
a) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z
projektem,
b) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Projektant ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu architektonicznobudowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym technicznobudowlanymi, 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.
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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
2) przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i
jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub
pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni.
2. W planie, o którym mowa w ust. 1, należy uwzględnić specyfikę następujących
rodzajów robót budowlanych:
1) których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie
wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w
szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości;
2) przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub
czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi;
3) stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym;
4) prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii
komunikacyjnych;
5) stwarzających ryzyko utonięcia pracowników;
6) prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach;
7) wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych;
8) wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego
powietrza;
9) wymagających użycia materiałów wybuchowych;
10) prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów
prefabrykowanych.
3. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu
robót budowlanych określają odrębne przepisy w zakresie bezpieczeństwa i
higieny pracy.
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4. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i
zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze
rozporządzenia:
1) szczegółowy zakres i formę:
a) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
b) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
– mając na uwadze specyfikę projektowanego obiektu budowlanego;
2) szczegółowy zakres rodzajów robót budowlanych, o których mowa w ust. 2,
mając na uwadze stopień zagrożeń, jakie stwarzają poszczególne ich rodzaje.
Art. 22. [Obowiązki kierownika budowy] Do podstawowych obowiązków
kierownika budowy należy:
1) protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu
budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami
technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi
ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego;
2) prowadzenie dokumentacji budowy;
3) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy
i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i
pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
3a) koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:
a) przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych
robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów, które mają być prowadzone
jednocześnie lub kolejno,
b) przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub
ich poszczególnych etapów;
3b) koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas
wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
zawartych w przepisach, o których mowa w art. 21a ust. 3, oraz w planie
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
3c) wprowadzanie niezbędnych zmian w informacji, o której mowa w art. 20
ust. 1 pkt 1b, oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynikających z
postępu wykonywanych robót budowlanych;
3d) podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę
osobom nieupoważnionym;
4) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości
powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego
organu;
5) zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym
wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z
projektem;
6) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;
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7) zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót
ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania
wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji,
urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu
budowlanego do odbioru;
8) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;
9) zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do
dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie
usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi oświadczenia, o
którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2.
Art. 23. [Prawa kierownika budowy] Kierownik budowy ma prawo:
1) występowania do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli
są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;
2) ustosunkowania się w dzienniku budowy do zaleceń w nim zawartych.
Art. 23a. (uchylony).
Art. 24. [Zakaz łączenia funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru
inwestorskiego] 1. Łączenie funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru
inwestorskiego nie jest dopuszczalne.
2. Przepisy ust. 1 oraz art. 22 i art. 23 stosuje się odpowiednio do kierownika
robót.
Art. 25. [Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego] Do podstawowych
obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:
1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności
jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej;
2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów
budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów
budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub
zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji,
urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w
czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do
użytkowania;
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na
żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.
Art. 26. [Prawa inspektora nadzoru inwestorskiego] Inspektor nadzoru
inwestorskiego ma prawo:
1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone
wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub
zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub
elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych
robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;
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2) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek
bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania
dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać
zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub
pozwoleniem na budowę.
Art. 27. [Wyznaczenie koordynatora] Przy budowie obiektu budowlanego,
wymagającego ustanowienia inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie
różnych specjalności, inwestor wyznacza jednego z nich jako koordynatora ich
czynności na budowie.
Rozdział 4
Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych
Art. 28. [Postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę] 1. Roboty budowlane
można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowę, z zastrzeżeniem art. 29–31.
2. Stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz
właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących
się w obszarze oddziaływania obiektu.
3. Przepisu art. 31 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się w
postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę.
4. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się w postępowaniu w sprawie pozwolenia
na budowę wymagającym udziału społeczeństwa zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko. W tym przypadku stosuje się przepisy art. 44
ustawy, o której mowa w zdaniu pierwszym.
Art. 29. [Wyłączenia od posiadania pozwolenia na budowę] 1. Pozwolenia na
budowę nie wymaga budowa:
1) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających
zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2,
przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,
b) płyt do składowania obornika,
c) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3,
d) naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości
nie większej niż 4,50 m,
e) suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2;
2) wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz
przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25
m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać
dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
3) indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50
m3 na dobę;
4) altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach
działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza
299

o
w
ct
ni l
ow .p
ud com
I B r.
o kto
aw tru
Pr ns
o
w ko
ct ro
ni biu
aw w.
yd w
W w

granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy
dachach płaskich;
5) wiat przystankowych i peronowych;
6) budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 20 m2, służących jako
zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach
stanowiących własność Skarbu Państwa i będących we władaniu zarządu kolei;
7) wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych;
8) parkometrów z własnym zasilaniem;
9) boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji;
10) miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie;
11) zatok parkingowych na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych;
12) tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem
i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie
określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż
przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu;
13) gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2,
przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie
na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa;
14) obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia
poniżej 1 m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych,
rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;
15) przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 30 m2;
16) pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony
pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, służących do:
a) cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty,
b) uprawiania wędkarstwa,
c) rekreacji;
17) opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych
umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu
morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych;
18) pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;
19) instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o
pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w
budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;
20) przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych,
gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;
20a) telekomunikacyjnych linii kablowych;
20b) kanalizacji kablowej;
21) urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi,
państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby
hydrogeologicznej:
a) posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód
podziemnych,
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b) punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości
wód podziemnych.
c) piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł;
22) obiektów małej architektury;
23) ogrodzeń;
24) obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji
robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów
używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i
pomiarach geodezyjnych;
25) tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty
wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na
terenach przeznaczonych na ten cel;
26) znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem
parków narodowych i rezerwatów przyrody;
27) instalacji telekomunikacyjnych w obrębie budynków będących w użytkowaniu.
2. Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych
polegających na:
1) remoncie istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, z
wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków;
2) (uchylony);
3) (uchylony);
4) dociepleniu budynków o wysokości do 12 m;
5) utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych;
6) instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych
na obiektach wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z wyjątkiem reklam świetlnych
i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu
przepisów o ruchu drogowym;
7) (uchylony);
8) (uchylony);
9) wykonywaniu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, z wyjątkiem:
a) ziemnych stawów hodowlanych,
b) urządzeń melioracji wodnych szczegółowych usytuowanych w granicach
parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich
otulin;
10) wykonywaniu ujęć wód śródlądowych powierzchniowych o wydajności
poniżej 50 m3/h oraz obudowy ujęć wód podziemnych;
11) przebudowie sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych,
gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;
12) przebudowie dróg, torów i urządzeń kolejowych;
12a) budowie kanałów technologicznych, w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z
późn. zm.), w pasie drogowym w ramach przebudowy tej drogi;
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13) wykonywaniu podczyszczeniowych robót czerpalnych polegających na
usunięciu spłyceń dna, powstałych w czasie użytkowania basenów i kanałów
portowych oraz torów wodnych, w stosunku do głębokości technicznych
(eksploatacyjnych) i nachyleń skarp podwodnych akwenu;
14) instalowaniu krat na obiektach budowlanych;
15) instalowaniu urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji
radiokomunikacyjnych, na obiektach budowlanych;
16) montażu wolno stojących kolektorów słonecznych;
17) instalowaniu kabli telekomunikacyjnych w kanalizacji kablowej.
3. Pozwolenia na budowę wymagają przedsięwzięcia, które wymagają
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięcia
wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000,
zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Art. 29a. [Wymóg sporządzenia planu sytuacyjnego] 1. Budowa przyłączy, o
których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego
na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
2. Do budowy, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy prawa energetycznego
albo o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli inwestor dokonał zgłoszenia, o
którym mowa w art. 30.
Art. 30. [Zgłoszenie budowy odpowiedniemu organowi] 1. Zgłoszenia właściwemu
organowi wymaga, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 3:
1) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–3, 5–19 i 20a–21;
1a) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20 – z zastrzeżeniem art. 29a;
2) wykonywanie robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1,4–6
oraz 9–13;
3) budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych
miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m i wykonywanie
robót budowlanych polegających na instalowaniu:
a) krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i
zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków,
b) urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych,
c) (uchylona);
4) budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych.
2. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót
budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć
oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2, oraz, w zależności od
potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i
opinie wymagane odrębnymi przepisami. W razie konieczności uzupełnienia
zgłoszenia właściwy organ nakłada, w drodze postanowienia, na zgłaszającego
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obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w
przypadku ich nieuzupełnienia – wnosi sprzeciw, w drodze decyzji.
3. Do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19 i 20, należy
ponadto dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem
technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie
uprawnienia budowlane. Projekt zagospodarowania działki lub terenu, w
przypadku budowy instalacji gazowej, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19,
powinien być uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń
przeciwpożarowych.
4. W zgłoszeniu budowy, o której mowa w ust. 1 pkt 4, należy ponadto przedstawić
projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta
posiadającego wymagane uprawnienia budowlane.
4a. W zgłoszeniu przebudowy drogi w transeuropejskiej sieci drogowej należy
ponadto przedstawić:
1) wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l
ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr
19, poz. 115, z późn. zm.);
2) uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
5. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, należy dokonać przed terminem
zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót
budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia
zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później
niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.
5a. (uchylony).
6. Właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli:
1) zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych
obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;
2) budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza
ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub inne
przepisy;
3) zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego, o którym
mowa w art. 29 ust. 1 pkt 12, w miejscu, w którym taki obiekt istnieje.
7. Właściwy organ może nałożyć, w drodze decyzji, o której mowa w ust. 5,
obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót
budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli
ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego lub spowodować:
1) zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia;
2) pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków;
3) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych;
4) wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla
terenów sąsiednich.
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Art. 31. [Rozbiórki budowli niewymagające pozwolenia] 1. Pozwolenia nie
wymaga rozbiórka:
1) budynków i budowli – niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych
ochroną konserwatorską – o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od
granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości;
2) obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane
pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki.
2. Rozbiórka obiektów budowlanych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, wymaga
uprzedniego zgłoszenia właściwemu organowi, w którym należy określić rodzaj,
zakres i sposób wykonywania tych robót. Przepis art. 30 ust. 5 stosuje się
odpowiednio.
3. Właściwy organ może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę
obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli rozbiórka tych obiektów:
1) może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych
oraz stanu środowiska lub
2) wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione
prowadzenie robót związanych z rozbiórką.
4. Właściwy organ może żądać, ze względu na bezpieczeństwo ludzi lub mienia,
przedstawienia danych o obiekcie budowlanym lub dotyczących prowadzenia
robót rozbiórkowych.
5. Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przed uzyskaniem
pozwolenia na rozbiórkę lub przed ich zgłoszeniem, jeżeli mają one na celu
usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia.
Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia od obowiązku bezzwłocznego uzyskania
pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia o zamierzonej rozbiórce obiektu
budowlanego.
wersja obowiązująca od 2013-01-01
Art. 32. [Wymagania dotyczące uzyskania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę
obiektu budowlanego] 1. Pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu
budowlanego może być wydane po uprzednim:
1) przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jeżeli jest ona
wymagana przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
2) uzyskaniu przez inwestora, wymaganych przepisami szczególnymi, pozwoleń,
uzgodnień lub opinii innych organów;
3) wyrażeniu zgody przez ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa – w
przypadku budowy gazociągów o zasięgu krajowym lub jeżeli budowa ta wynika
z umów międzynarodowych.
2. Uzgodnienie, wyrażenie zgody lub opinii, o których mowa w ust. 1 pkt 2,
powinny nastąpić w terminie 14 dni od dnia przedstawienia proponowanych
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rozwiązań. Niezajęcie przez organ stanowiska w tym terminie uznaje się jako
brak zastrzeżeń do przedstawionych rozwiązań.
3. Przepis ust. 2 nie dotyczy przypadków, w których stanowisko powinno być
wyrażone w drodze decyzji, oraz uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego
w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.
4. Pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto:
1) złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
1a) złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności pozwolenia, o którym
mowa w art. 23 i art. 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli jest ono wymagane;
2) złożył oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
4a. Nie wydaje się pozwolenia na budowę w przypadku rozpoczęcia robót
budowlanych z naruszeniem przepisu art. 28 ust. 1.
5. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i
zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze
rozporządzenia, wzory: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o
posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i
decyzji o pozwoleniu na budowę.
6. Wzory wniosku i oświadczenia, o których mowa w ust. 5, powinny obejmować
w szczególności dane osobowe lub nazwę inwestora oraz inne informacje
niezbędne do podjęcia rozstrzygnięcia w prowadzonym postępowaniu. Wzór
decyzji o pozwoleniu na budowę powinien obejmować w szczególności
określenie organu wydającego decyzję, dane osobowe lub nazwę inwestora
i innych stron postępowania oraz inne informacje niezbędne inwestorowi do
legalnego wykonywania robót budowlanych.
Art. 33. [Dodatkowe dokumenty dołączane do wniosku o pozwolenie na
budowę i rozbiórkę obiektów budowlanych] 1. Pozwolenie na budowę dotyczy
całego zamierzenia budowlanego. W przypadku zamierzenia budowlanego
obejmującego więcej niż jeden obiekt, pozwolenie na budowę może, na wniosek
inwestora, dotyczyć wybranych obiektów lub zespołu obiektów, mogących
samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem. Jeżeli pozwolenie
na budowę dotyczy wybranych obiektów lub zespołu obiektów, inwestor jest
obowiązany przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu, o którym
mowa w art. 34 ust. 3 pkt 1, dla całego zamierzenia budowlanego.
2. Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:
1) cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami,
pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz
zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnym na dzień opracowania
projektu; nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach
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oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;
2) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na
cele budowlane;
3) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest
ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym;
3a) pozwolenie, o którym mowa w art. 23 i art. 23a ustawy z dnia 21 marca 1991
r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli
jest ono wymagane;
4) w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych
na terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1,
postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektonicznobudowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2, projektowanych rozwiązań w
zakresie:
a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony
dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,
b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci
uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów
morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku
publicznego;
5) w przypadku obiektów handlowych zezwolenie, o którym mowa w art. 3
ustawy z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych
obiektów handlowych (Dz. U. Nr 127, poz. 880) ;
6) w przypadku obiektów budowlanych, do których ciepło będzie dostarczane z
indywidualnego źródła ciepła niebędącego odnawialnym źródłem energii, źródłem
ciepła użytkowego w kogeneracji lub źródłem ciepła odpadowego z instalacji
przemysłowych, dla których to obiektów przewidywana szczytowa 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 odnawialnych źródłach energii,
ciepło użytkowe w kogeneracji lub ciepło odpadowe z instalacji przemysłowych,
a ceny ciepła stosowane przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się
wytwarzaniem ciepła i dostarczające ciepło do tej sieci ciepłowniczej, są niższe
od obowiązującej średniej ceny sprzedaży ciepła, o której mowa w art. 23 ust. 2
pkt 18 lit. c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, dla źródła
ciepła zużywającego tego samego rodzaju paliwo:
a) odmowę wydania warunków przyłączenia do sieci przez przedsiębiorstwo
energetyczne zajmujące się przesyłem lub dystrybucją ciepła albo
b) audyt, o którym mowa w art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia z 2011 r. o
efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551), wskazujący, że dostarczanie
ciepła do tego obiektu z sieci ciepłowniczej zapewnia niższą efektywność
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energetyczną, aniżeli z innego indywidualnego źródła ciepła, które może być
wykorzystane do dostarczania ciepła do tego obiektu;
7) w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej:
a) wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l
ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
b) uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
2a. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, nie przysługuje zażalenie.
3. Do wniosku o pozwolenie na budowę obiektów budowlanych:
1) których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie
dla użytkowników, takich jak: obiekty energetyki jądrowej, rafinerie, zakłady
chemiczne, zapory wodne lub
2) których projekty budowlane zawierają nowe, niesprawdzone w krajowej
praktyce, rozwiązania techniczne, nieznajdujące podstaw w przepisach i
Polskich Normach, należy dołączyć specjalistyczną opinię wydaną przez osobę
fizyczną lub jednostkę organizacyjną wskazaną przez właściwego ministra.
4. Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę należy dołączyć:
1) zgodę właściciela obiektu;
2) szkic usytuowania obiektu budowlanego;
3) opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych;
4) opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia;
5) pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty,
wymagane przepisami szczególnymi; nie dotyczy to uzgodnienia i opinii
uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;
6) w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu.
5. Projekt budowlany i inne dokumenty, o których mowa w ust. 2–4, zawierające
informacje niejawne mogą być za zgodą właściwego organu przechowywane
przez inwestora.
Art. 34. [Zawartość projektu budowlanego] 1. Projekt budowlany powinien spełniać
wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, lub w pozwoleniu, o którym mowa w art. 23 i
art. 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej, jeżeli jest ono wymagane.
2. Zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i
charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych.
3. Projekt budowlany powinien zawierać:
1) projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie,
obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy
istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu,
sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ
zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i
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wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej
zabudowy terenów sąsiednich;
2) projekt architektoniczno-budowlany, określający funkcję, formę i konstrukcję
obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną
oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe,
ukazujące zasady nawiązania do otoczenia, a w stosunku do obiektów
budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 – również opis dostępności
dla osób niepełnosprawnych;
3) stosownie do potrzeb:
a) z zastrzeżeniem art. 33 ust. 2 pkt 6, oświadczenia właściwych jednostek
organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków
oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych,
cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg
lądowych,
b) oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z
drogą publiczną zgodnie z przepisami o drogach publicznych;
4) w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz
geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.
3a. Przepisu ust. 3 pkt 1 nie stosuje się do projektu budowlanego
przebudowy lub montażu obiektu budowlanego, jeżeli, zgodnie z przepisami
o zagospodarowaniu przestrzennym, nie jest wymagane ustalenie warunków
zabudowy i zagospodarowania terenu.
3b. Przepisu ust. 3 pkt 2 nie stosuje się do projektu budowlanego budowy
lub przebudowy urządzeń budowlanych bądź podziemnych sieci uzbrojenia
terenu, jeżeli całość problematyki może być przedstawiona w projekcie
zagospodarowania działki lub terenu.
4. Projekt budowlany podlega zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę.
5. Inwestor, spełniający warunki do uzyskania pozwolenia na budowę, może
żądać wydania odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
poprzedzającej wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Decyzja jest ważna
przez czas w niej oznaczony, jednak nie dłużej niż rok.
6. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i
zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze
rozporządzenia:
1) szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego, uwzględniając zawartość
projektu budowlanego w celu zapewnienia czytelności danych;
2) szczegółowe zasady ustalania geotechnicznych warunków posadawiania
obiektów budowlanych, uwzględniając przydatność gruntu na potrzeby
projektowanego obiektu i jego charakteru oraz zakwalifikowania go do
odpowiedniej kategorii geotechnicznej.
Art. 35. [Kontrola dokumentów przed wydaniem pozwolenia] 1. Przed wydaniem
decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu
budowlanego właściwy organ sprawdza:
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1) zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także
wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko;
2) zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi;
3) kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii,
uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, zaświadczenia, o którym
mowa w art. 12 ust. 7, oraz dokumentów, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 6;
4) wykonanie – w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, o którym mowa w
art. 20 ust. 2, także sprawdzenie projektu – przez osobę posiadającą wymagane
uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień opracowania
projektu – lub jego sprawdzenia – zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12
ust. 7.
2. (uchylony).
3. W razie stwierdzenia naruszeń, w zakresie określonym w ust. 1, właściwy organ
nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości,
określając termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie wydaje
decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę.
4. W razie spełnienia wymagań określonych w ust. 1 oraz w art. 32 ust. 4,
właściwy organ nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.
5. Właściwy organ wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu
budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, jeżeli na terenie, którego
dotyczy projekt zagospodarowania działki lub terenu, znajduje się obiekt
budowlany, w stosunku do którego orzeczono nakaz rozbiórki.
6. W przypadku gdy właściwy organ nie wyda decyzji w sprawie pozwolenia na
budowę w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji,
organ wyższego stopnia wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na
które przysługuje zażalenie, karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki.
Wpływy z kar stanowią dochód budżetu państwa.
6a. Przepisu ust. 6 nie stosuje się do pozwolenia na budowę wydawanego
dla przedsięwzięcia podlegającego ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko albo ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.
7. Karę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia, o
którym mowa w ust. 6. W przypadku nieuiszczenia kary, o której mowa w ust.
6, podlega ona ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji.
8. Do terminu, o którym mowa w ust. 6, nie wlicza się terminów przewidzianych
w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia
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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 przypadku
wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję o pozwoleniu na budowę
wstrzymanie wykonania tej decyzji na wniosek skarżącego sąd może uzależnić
od złożenia przez skarżącego kaucji na zabezpieczenie roszczeń inwestora z
powodu wstrzymania wykonania decyzji.
2. W przypadku uznania skargi za słuszną w całości lub w części kaucja podlega
zwrotowi.
3. W przypadku oddalenia skargi kaucję przeznacza się na zaspokojenie
roszczeń inwestora.
4. W sprawach kaucji stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania
cywilnego o zabezpieczeniu roszczeń.
Art. 36. [Zawartość decyzji o pozwoleniu na budowę] 1. W decyzji o pozwoleniu
na budowę właściwy organ, w razie potrzeby:
1) określa szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia
robót budowlanych;
2) określa czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych;
3) określa terminy rozbiórki:
a) istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego
użytkowania,
b) tymczasowych obiektów budowlanych;
4) określa szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie;
5) zamieszcza informację o obowiązkach i warunkach, wynikających z art. 54
lub art. 55;
6) (uchylony).
2. (uchylony).
Art. 36a. [Odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego] 1. Istotne
odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków
pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie
pozwolenia na budowę.
2. Właściwy organ uchyla decyzje o pozwoleniu na budowę, w przypadku
wydania decyzji, o której mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3.
3. W postępowaniu w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę, przepisy
art. 32–35 stosuje się odpowiednio do zakresu tej zmiany.
4. (uchylony).
5. Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych
warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie
pozwolenia na budowę i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy:
1) zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu,
2) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni
zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji,
3) (uchylony),
4) (uchylony),
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5) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez
osoby niepełnosprawne,
6) zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego
części,
7) ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz nie wymaga uzyskania
opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, wymaganych przepisami
szczególnymi.
6. Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia oraz jest
obowiązany zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie informacje
(rysunek i opis) dotyczące odstąpienia, o którym mowa w ust. 5.
Art. 37. [Wygaśnięcie decyzji o pozwoleniu na budowę] 1. Decyzja o pozwoleniu
na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat
od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana
na czas dłuższy niż 3 lata.
2. Rozpoczęcie albo wznowienie budowy, w przypadkach określonych w ust. 1,
art. 36a ust. 2 albo w razie stwierdzenia nieważności bądź uchylenia decyzji o
pozwoleniu na budowę, może nastąpić po wydaniu nowej decyzji o pozwoleniu
na budowę, o której mowa w art. 28, albo decyzji o pozwoleniu na wznowienie
robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4.
Art. 38. [Przesłanie odpowiedniemu organowi decyzji o pozwoleniu na budowę]
1. Decyzję o pozwoleniu na budowę właściwy organ przesyła niezwłocznie
wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta albo organowi, który wydał decyzję
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko, lub pozwolenie, o którym mowa w art. 23 i 23a ustawy z dnia 21
marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji
morskiej.
2. Właściwy organ prowadzi rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę oraz
przechowuje zatwierdzone projekty budowlane, a także inne dokumenty objęte
pozwoleniem na budowę, co najmniej przez okres istnienia obiektu budowlanego,
z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Właściwy organ w decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego
na terenie zamkniętym niezbędnym na cele obronności lub bezpieczeństwa
państwa może wyrazić zgodę, aby zatwierdzony projekt budowlany, a także inne
dokumenty objęte pozwoleniem na budowę zawierające informacje niejawne
przechowywane były przez użytkownika obiektu budowlanego.
4. Przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko wskazują przypadki, gdy informacje
o wydanych decyzjach o pozwoleniu na budowę podaje się do publicznej
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wiadomości oraz gdy dane o tych decyzjach zamieszcza się w publicznie
dostępnych wykazach.
Art. 39. [Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego wpisanego do rejestru
zabytków] 1. Prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym
wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków
wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskania pozwolenia
na prowadzenie tych robót, wydanego przez właściwego wojewódzkiego
konserwatora zabytków.
2. Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego wpisanego do rejestru
zabytków może być wydane po uzyskaniu decyzji Generalnego Konserwatora
Zabytków działającego w imieniu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego o skreśleniu tego obiektu z rejestru zabytków.
3. W stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru
zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę
lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ w uzgodnieniu z
wojewódzkim konserwatorem zabytków.
4. Wojewódzki konserwator zabytków jest obowiązany zająć stanowisko w
sprawie wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektów budowlanych,
o których mowa w ust. 3, w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia. Niezajęcie
stanowiska w tym terminie uznaje się jako brak zastrzeżeń do przedstawionych
we wniosku rozwiązań projektowych.
Art. 39a. [Uzyskanie zgody na budowę na obszarze Pomnika Zagłady] Budowa
obiektu budowlanego, tymczasowego obiektu budowlanego i urządzenia
budowlanego na obszarze Pomnika Zagłady lub jego strefy ochronnej w
rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich
obozów zagłady (Dz. U. Nr 41, poz. 412, z późn. zm.) wymaga, przed wydaniem
decyzji o pozwoleniu na budowę, 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
podmiotu, 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 wznowienie
robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4.
3. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę
lub o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych są jedynie podmioty, między
którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji.
Art. 40a. [Przepisy wyjaśniające] Ilekroć w przepisach niniejszego rozdziału jest
mowa o decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, rozumie się
przez to także decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w rozumieniu ustawy
z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz.
94, z późn. zm.).
Rozdział 5
Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych
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Art. 41. [Prace przygotowawcze na terenie budowy] 1. Rozpoczęcie budowy
następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy.
2. Pracami przygotowawczymi są:
1) wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie;
2) wykonanie niwelacji terenu;
3) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów;
4) wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.
3. Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym
pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem.
4. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia
robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, właściwy
organ oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy
z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie:
1) oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową
(robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7;
2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego – oświadczenie inspektora
nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru
inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o
którym mowa w art. 12 ust. 7;
3) informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w
art. 42 ust. 2 pkt 2.
5. Rozpoczęcie dostaw energii, wody, ciepła lub gazu na potrzeby budowy
może nastąpić jedynie po okazaniu wymaganego pozwolenia na budowę lub
zgłoszenia.
Art. 42. [Zadania inwestora i kierownika budowy przed podjęciem prac
przygotowawczych] 1. Inwestor jest obowiązany zapewnić: objęcie kierownictwa
budowy (rozbiórki) lub określonych robót budowlanych oraz nadzór nad robotami
przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.
2. Kierownik budowy (robót) jest obowiązany:
1) prowadzić dziennik budowy lub rozbiórki;
2) umieścić na budowie lub rozbiórce, w widocznym miejscu, tablicę informacyjną
oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony
zdrowia; nie dotyczy to budowy obiektów służących obronności i bezpieczeństwu
państwa oraz obiektów liniowych;
3) odpowiednio zabezpieczyć teren budowy (rozbiórki).
3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do budowy lub rozbiórki obiektów, dla
których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, z wyjątkiem budowy, o której
mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19. Właściwy organ może wyłączyć, w drodze decyzji,
stosowanie tych przepisów również w stosunku do innych obiektów, jeżeli jest
to uzasadnione nieznacznym stopniem skomplikowania robót budowlanych lub
innymi ważnymi względami.
3a. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, stosuje się do budowy lub rozbiórki,
na której przewiduje się prowadzenie robót budowlanych trwających dłużej niż
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30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 pracowników albo
na których planowany zakres robót przekracza 500 osobodni.
4. Przy prowadzeniu robót budowlanych, do kierowania którymi jest wymagane
przygotowanie zawodowe w specjalności techniczno-budowlanej innej niż
posiada kierownik budowy, inwestor jest obowiązany zapewnić ustanowienie
kierownika robót w danej specjalności.
wersja obowiązująca od 2013-01-01
Art. 43. [Obowiązek geodezyjnego wyznaczenia w terenie] 1. Obiekty budowlane
wymagające pozwolenia na budowę oraz obiekty, o których mowa w art. 29 ust. 1
pkt 20, podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu
– geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej położenie ich na
gruncie.
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, wymagające
inwentaryzacji, o której mowa w ust. 1, podlegają inwentaryzacji przed ich
zakryciem.
4. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i
zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze
rozporządzenia, rodzaje i zakres opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.
Art. 44. [Zawiadomienie przez inwestora o zmianach] 1. Inwestor jest obowiązany
bezzwłocznie zawiadomić właściwy organ o zmianie:
1) kierownika budowy lub robót,
2) inspektora nadzoru inwestorskiego,
3) projektanta sprawującego nadzór autorski,
podając, od kiedy nastąpiła zmiana.
2. Do zawiadomienia należy dołączyć oświadczenia osób, wymienionych w ust.
1, o przejęciu obowiązków.
wersja obowiązująca od 2013-01-01
Art. 45. [Dziennik budowy] 1. Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku
wykonywania robót i jest wydawany odpłatnie przez właściwy organ.
2. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku
budowy wpisu osób, którym zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola
techniczna robót budowlanych. Osoby te są obowiązane potwierdzić podpisem
przyjęcie powierzonych im funkcji.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do prowadzenia dzienników:
montażu i rozbiórki.
4. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i
zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze
rozporządzenia, sposób prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki
oraz osoby upoważnione do dokonywania w nich wpisów, a także dane, jakie
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powinna zawierać tablica informacyjna oraz ogłoszenie zawierające dane
dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
5. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 4, określa się w szczególności:
1) kształt i wymiary tablicy informacyjnej oraz napisów na niej umieszczonych;
2) formę ogłoszenia;
3) miejsce umieszczenia tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia;
4) zakres danych osobowych uczestników procesu budowlanego i pełnionych
przez nich funkcji w dziedzinie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia;
5) informacje dotyczące decyzji o pozwoleniu na budowę;
6) informacje dotyczące podmiotów wykonujących roboty budowlane, w tym
imię lub imiona i nazwisko lub nazwę i adres;
7) przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót
budowlanych oraz maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie;
8) informacje dotyczące telefonów alarmowych.
Art. 46. [Przechowywanie dokumentów dotyczących budowy] Kierownik
budowy (rozbiórki), a jeżeli jego ustanowienie nie jest wymagane – inwestor,
jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać
dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenie
dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie
budowlanym, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o wyrobach budowlanych, oraz udostępniać te dokumenty przedstawicielom
uprawnionych organów.
Art. 47. [Uzyskanie zgody na wejście do sąsiedniego budynku] 1. Jeżeli do
wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych jest niezbędne
wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości,
inwestor jest obowiązany przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właściciela
sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście oraz uzgodnić
z nim przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tych obiektów, a
także ewentualną rekompensatę z tego tytułu.
2. W razie nie uzgodnienia warunków, o których mowa w ust. 1, właściwy organ
– na wniosek inwestora – w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, rozstrzyga,
w drodze decyzji, o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub
na teren sąsiedniej nieruchomości. W przypadku uznania zasadności wniosku
inwestora, właściwy organ określa jednocześnie granice niezbędnej potrzeby
oraz warunki korzystania z sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości.
3. Inwestor, po zakończeniu robót, o których mowa w ust. 1, jest obowiązany
naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości,
budynku lub lokalu – na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
4. Zajęcie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego części może nastąpić
po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach.
Art. 48. [Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego będącego w budowie albo
wybudowanego bez wymaganego pozwolenia] 1. Właściwy organ nakazuje, z
zastrzeżeniem ust. 2, w drodze decyzji, rozbiórkę obiektu budowlanego, lub jego
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części, będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia
na budowę.
2. Jeżeli budowa, o której mowa w ust. 1:
1) jest zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
a w szczególności:
a) ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego albo
b) ustaleniami ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
2) nie narusza przepisów, w tym techniczno-budowlanych, w zakresie
uniemożliwiającym doprowadzenie obiektu budowlanego lub jego części do
stanu zgodnego z prawem
– właściwy organ wstrzymuje postanowieniem prowadzenie robót budowlanych.
3. W postanowieniu, o którym mowa w ust. 2, ustala się wymagania dotyczące
niezbędnych zabezpieczeń budowy oraz nakłada obowiązek przedstawienia, w
wyznaczonym terminie:
1) zaświadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności
budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego albo ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego planu
zagospodarowania przestrzennego;
2) dokumentów, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 oraz ust. 3; do
projektu architektoniczno-budowlanego nie stosuje się przepisu art. 20 ust. 3
pkt 2.
4. W przypadku niespełnienia w wyznaczonym terminie obowiązków, o których
mowa w ust. 3, stosuje się przepis ust. 1.
5. Przedłożenie w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w ust.
3, traktuje się jak wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenie
na wznowienie robót budowlanych, jeżeli budowa nie została zakończona.
Art. 49. [Badanie projektów przed wydaniem decyzji w sprawie ich zatwierdzenia]
1. Właściwy organ, przed wydaniem decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu
budowlanego i udzielenia pozwolenia na wznowienie robót budowlanych, bada:
1) zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności z ustaleniami
obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
2) kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii,
uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń,
3) wykonanie projektu budowlanego przez osobę posiadającą wymagane
uprawnienia budowlane
– oraz, w drodze postanowienia, ustala wysokość opłaty legalizacyjnej. Na
postanowienie przysługuje zażalenie.
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2. Do opłaty legalizacyjnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące
kar, o których mowa w art. 59f ust. 1, z tym że stawka opłaty podlega
pięćdziesięciokrotnemu podwyższeniu.
3. W przypadku stwierdzenia naruszeń, w zakresie określonym w ust. 1,
właściwy organ nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych
nieprawidłowości, w określonym terminie, a po jego bezskutecznym upływie
wydaje decyzję, o której mowa w art. 48 ust. 1. Decyzję tę wydaje się również w
przypadku nieuiszczenia w terminie opłaty legalizacyjnej.
4. W razie spełnienia wymagań, określonych w ust. 1, właściwy organ wydaje
decyzję:
1) o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót;
2) o zatwierdzeniu projektu budowlanego, jeżeli budowa została zakończona.
4a. Decyzje, o których mowa w ust. 4, mogą być wydane po uprzednim
przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jeżeli jest ona
wymagana przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
5. W decyzji, o której mowa w ust. 4, nakłada się obowiązek uzyskania decyzji o
pozwoleniu na użytkowanie.
Art. 49a. [Zwrot opłaty legalizacyjnej] 1. W przypadku uchylenia w postępowaniu
odwoławczym decyzji, o której mowa w art. 49 ust. 4, i wydania decyzji, o której
mowa w art. 48 ust. 1, opłata legalizacyjna podlega zwrotowi, z zastrzeżeniem
ust. 2, w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia wykonania rozbiórki.
2. Jeżeli wykonanie decyzji o nakazie rozbiórki obiektu budowlanego odbywa się
w trybie wykonania zastępczego, o którym mowa w przepisach o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji, opłatę legalizacyjną zalicza się w poczet kosztów
wykonania zastępczego.
Art. 49b. [Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego będącego w budowie albo
wybudowanego bez wymaganego zgłoszenia bądź wniesienia sprzeciwu] 1.
Właściwy organ nakazuje, z zastrzeżeniem ust. 2, w drodze decyzji, rozbiórkę
obiektu budowlanego, lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego
bez wymaganego zgłoszenia bądź pomimo wniesienia sprzeciwu przez właściwy
organ.
2. Jeżeli budowa, o której mowa w ust. 1, jest zgodna z przepisami o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności ustaleniami
obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
albo, w przypadku jego braku, ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu oraz nie narusza przepisów, w tym technicznobudowlanych, właściwy organ wstrzymuje postanowieniem – gdy budowa
nie została zakończona – prowadzenie robót budowlanych oraz nakłada na
inwestora obowiązek przedłożenia w terminie 30 dni:
1) dokumentów, o których mowa w art. 30 ust. 2 albo art. 30 ust. 2 i 3, albo art.
30 ust. 2 i 4;
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2) projektu zagospodarowania działki lub terenu;
3) zaświadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności
budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego albo ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego planu
zagospodarowania przestrzennego.
3. W przypadku niespełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 2, stosuje się
przepis ust. 1.
4. Jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 2, właściwy organ, w
drodze postanowienia, ustala wysokość opłaty legalizacyjnej. Na postanowienie
przysługuje zażalenie.
5. Do opłaty legalizacyjnej stosuje się odpowiednio przepisy art. 59g, z tym że
wysokość opłaty w przypadku budowy, o której mowa w:
1) art. 29 ust. 1 pkt 7–11, 14, 15, 17 i 18 oraz w art. 30 ust. 1 pkt 3 i 4 – wynosi
2 500 zł;
2) art. 29 ust. 1 pkt 1–3, 5, 6, 12, 13, 16 i 19–21 – wynosi 5 000 zł.
6. Właściwy organ, w przypadku gdy budowa nie została zakończona, po
wniesieniu opłaty, o której mowa w ust. 5, zezwala, w drodze postanowienia, na
dokończenie budowy.
7. W przypadku nieuiszczenia w terminie opłaty legalizacyjnej właściwy organ
wydaje decyzję, o której mowa w ust. 1.
Art. 50. [Postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych] 1. W przypadkach
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 mienia
bądź zagrożenie środowiska, lub
3) na podstawie zgłoszenia z naruszeniem art. 30 ust. 1, lub
4) w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu
na budowę bądź w przepisach.
2. W postanowieniu o wstrzymaniu robót budowlanych należy:
1) podać przyczynę wstrzymania robót;
2) ustalić wymagania dotyczące niezbędnych zabezpieczeń.
3. W postanowieniu o wstrzymaniu robót budowlanych można nałożyć
obowiązek przedstawienia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia,
inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych lub odpowiednich ocen
technicznych bądź ekspertyz.
4. Postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych traci ważność po upływie 2
miesięcy od dnia doręczenia, chyba że w tym terminie zostanie wydana decyzja,
o której mowa w art. 50a pkt 2 albo w art. 51 ust. 1.
5. Na postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych służy zażalenie.
Art. 50a. [Nakaz całkowitej albo częściowej rozbiórki] Właściwy organ w
przypadku wykonywania robót budowlanych – pomimo wstrzymania ich
wykonywania postanowieniem:
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1) o którym mowa w art. 48 ust. 2 oraz w art. 49b ust. 2 – nakazuje, w drodze
decyzji, rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części;
2) o którym mowa w art. 50 ust. 1 – nakazuje, w drodze decyzji, rozbiórkę
części obiektu budowlanego wykonanego po doręczeniu postanowienia albo
doprowadzenie obiektu budowlanego do stanu poprzedniego.
Art. 51. [Nakaz zaniechania dalszych robót budowlanych lub sporządzenia projektu
zamiennego] 1. Przed upływem 2 miesięcy od dnia wydania postanowienia, o
którym mowa w art. 50 ust. 1, właściwy organ w drodze decyzji:
1) nakazuje zaniechanie dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę
obiektu budowlanego lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu
poprzedniego albo
2) nakłada obowiązek wykonania określonych czynności lub robót budowlanych
w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z
prawem, określając termin ich wykonania, albo
3) w przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego
lub innych warunków pozwolenia na budowę – nakłada, określając termin
wykonania, obowiązek sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego
zamiennego, uwzględniającego zmiany wynikające z dotychczas wykonanych
robót budowlanych oraz – w razie potrzeby – wykonania określonych czynności
lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych
do stanu zgodnego z prawem; przepisy dotyczące projektu budowlanego stosuje
się odpowiednio do zakresu tych zmian.
2. W przypadku wydania nakazu, o którym mowa w art. 50a pkt 2, decyzje,
o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, wydaje się po wykonaniu obowiązku
określonego w tym nakazie.
3. Po upływie terminu lub na wniosek inwestora, właściwy organ sprawdza
wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, i wydaje decyzję:
1) o stwierdzeniu wykonania obowiązku albo
2) w przypadku niewykonania obowiązku – nakazującą zaniechanie dalszych
robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu lub jego części, bądź doprowadzenie
obiektu do stanu poprzedniego.
4. Po upływie terminu lub na wniosek inwestora, właściwy organ sprawdza
wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, i wydaje decyzję w
sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na wznowienie robót
budowlanych albo – jeżeli budowa została zakończona – o zatwierdzeniu projektu
budowlanego zamiennego. W decyzji tej nakłada się obowiązek uzyskania
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
5. W przypadku niewykonania w terminie obowiązku, o którym mowa w ust. 1
pkt 3, właściwy organ wydaje decyzję nakazującą zaniechanie dalszych robót
budowlanych bądź rozbiórkę obiektu lub jego części, bądź doprowadzenie
obiektu do stanu poprzedniego.
6. Przepisów ust. 4 i 5 dotyczących pozwolenia na użytkowanie nie stosuje się do
robót budowlanych innych niż budowa bądź przebudowa obiektu budowlanego
lub jego części.
319

o
w
ct
ni l
ow .p
ud com
I B r.
o kto
aw tru
Pr ns
o
w ko
ct ro
ni biu
aw w.
yd w
W w

7. Przepisy ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 stosuje się odpowiednio, jeżeli roboty
budowlane, w przypadkach innych niż określone w art. 48 albo w art. 49b,
zostały wykonane w sposób, o którym mowa w art. 50 ust. 1.
Art. 52. [Czynności dokonane na koszt inwestora, właściciela lub zarządcy
obiektu budowlanego] Inwestor, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego
jest obowiązany na swój koszt dokonać czynności nakazanych w decyzji, o
której mowa w art. 48, art. 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 użytkowania
obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na
budowę, można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i 57, po zawiadomieniu
właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 21 dni
od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.
Art. 55. [Ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie] Przed przystąpieniem
do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać ostateczną decyzję o
pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli:
1) na wzniesienie obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i
jest on zaliczony do kategorii V, IX–XVIII, XX, XXII, XXIV, XXVII–XXX, o których
mowa w załączniku do ustawy;
2) zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 49 ust. 5 albo art. 51 ust. 4;
3) przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed
wykonaniem wszystkich robót budowlanych.
Art. 55a. [Metodologie obliczania charakterystyki energetycznej budynku i
lokalu mieszkalnego] Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w
drodze rozporządzenia, metodologie obliczania charakterystyki energetycznej
budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną
całość techniczno-użytkową, o którym mowa w art. 5 ust. 3 oraz sposób
sporządzania i wzór świadectw ich charakterystyki energetycznej uwzględniając
w szczególności: dane ilościowe i wskaźniki charakterystyki energetycznej
budynku i lokalu mieszkalnego, dane osoby wykonującej świadectwo
charakterystyki energetycznej oraz niezbędne dane osobowe właściciela
budynku lub lokalu mieszkalnego, mając na uwadze poprawność wykonywania
świadectw charakterystyki energetycznej.
Art. 56. [Zawiadomienie odpowiednich organów o zakończeniu budowy] 1.
Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia
na użytkowanie obiektu budowlanego, jest obowiązany zawiadomić, zgodnie z
właściwością wynikającą z przepisów szczególnych, organy:
1) (uchylony),
2) Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
3) (uchylony),
4) Państwowej Straży Pożarnej
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– o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do
jego użytkowania. Organy zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania
obiektu budowlanego z projektem budowlanym.
2. Niezajęcie stanowiska przez organy, wymienione w ust. 1, w terminie 14 dni
od dnia otrzymania zawiadomienia, traktuje się jak niezgłoszenie sprzeciwu lub
uwag.
Art. 57. [Dokumenty dołączane do zawiadomienia o zakończeniu budowy] 1.
Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o
udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć:
1) oryginał dziennika budowy;
2) oświadczenie kierownika budowy:
a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,
b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w
razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;
3) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli
eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania;
4) protokoły badań i sprawdzeń;
5) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;
6) potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych
przyłączy;
7) kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, z zastrzeżeniem
art. 5 ust. 7;
8) w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej:
a) wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l
ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
b) uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
1a. W przypadku zawiadomienia o zakończeniu budowy lub złożenia wniosku
o udzielenie pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego lub budynku
z częścią mieszkalną, w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a,
zamieszcza się informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej
budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych, w sposób zgodny z przepisami
rozporządzenia, o którym mowa w art. 34 ust. 6 pkt 1.
2. W razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu
lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót,
do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć kopie rysunków
wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi
zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku
oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, powinno być potwierdzone
przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony.
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3. Inwestor jest obowiązany dołączyć do wniosku, o którym mowa w ust. 1,
oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów wymienionych w
art. 56.
4. Inwestor jest obowiązany uzupełnić dokumenty wymienione w ust. 1–3,
jeżeli, w wyniku ich sprawdzenia przez właściwy organ, okaże się, że są one
niekompletne lub posiadają braki i nieścisłości.
5. (uchylony).
6. Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie
właściwego organu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli, o której mowa
w art. 59a.
7. W przypadku stwierdzenia przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego
lub jego części z naruszeniem przepisów art. 54 i 55, właściwy organ wymierza
karę z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego. Do kary tej stosuje
się odpowiednio przepisy dotyczące kar, o których mowa w art. 59f ust. 1, z tym
że stawka opłaty podlega dziesięciokrotnemu podwyższeniu.
8. Po zakończeniu postępowania w sprawie zawiadomienia o zakończeniu
budowy obiektu budowlanego albo udzieleniu pozwolenia na użytkowanie,
właściwy organ zwraca bezzwłocznie inwestorowi dokumenty, o których mowa
w ust. 1 pkt 1, 4 i 5.
Art. 58. (uchylony).
Art. 59. [Decyzja w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego] 1.
Właściwy organ wydaje decyzję w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu
budowlanego po przeprowadzeniu obowiązkowej kontroli, o której mowa w art.
59a.
2. Właściwy organ może w pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego
określić warunki użytkowania tego obiektu albo uzależnić jego użytkowanie od
wykonania, w oznaczonym terminie, określonych robót budowlanych.
3. Jeżeli właściwy organ stwierdzi, że obiekt budowlany spełnia warunki,
określone w ust. 1, pomimo niewykonania części robót wykończeniowych lub
innych robót budowlanych związanych z obiektem, w wydanym pozwoleniu na
użytkowanie może określić termin wykonania tych robót.
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
określonych w ust. 1 i w art. 57 ust. 1–4. Przepisy art. 51 stosuje się odpowiednio.
6. Decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego właściwy organ
przesyła niezwłocznie organowi, który wydał decyzję o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu lub pozwolenie, o którym mowa w art. 23 i art. 23a
ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej
i administracji morskiej.
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7. Stroną w postępowaniu w sprawie pozwolenia na użytkowanie jest wyłącznie
inwestor.
Art. 59a. [Obowiązkowa kontrola budowy] 1. Właściwy organ przeprowadza,
na wezwanie inwestora, obowiązkową kontrolę budowy w celu stwierdzenia
prowadzenia jej zgodnie z ustaleniami i warunkami określonymi w pozwoleniu
na budowę.
2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, obejmuje sprawdzenie:
1) zgodności obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub
terenu;
2) zgodności obiektu budowlanego z projektem architektoniczno-budowlanym,
w zakresie:
a) charakterystycznych parametrów technicznych: kubatury, powierzchni
zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji,
b) wykonania widocznych elementów nośnych układu konstrukcyjnego obiektu
budowlanego,
c) geometrii dachu (kąt nachylenia, wysokość kalenicy i układ połaci dachowych),
d) wykonania urządzeń budowlanych,
e) zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniających użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem,
f) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich
– w stosunku do obiektu użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego
wielorodzinnego;
3) wyrobów budowlanych szczególnie istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji
i bezpieczeństwa pożarowego;
4) w przypadku nałożenia w pozwoleniu na budowę obowiązku rozbiórki
istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania
lub tymczasowych obiektów budowlanych – wykonania tego obowiązku, jeżeli
upłynął termin rozbiórki określony w pozwoleniu;
5) uporządkowania terenu budowy.
Art. 59b. (uchylony).
Art. 59c. [Termin przeprowadzenia kontroli] 1. Właściwy organ przeprowadza
obowiązkową kontrolę przed upływem 21 dni od dnia doręczenia wezwania
inwestora. O terminie obowiązkowej kontroli organ zawiadamia inwestora w
terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.
2. Inwestor jest obowiązany uczestniczyć w obowiązkowej kontroli w
wyznaczonym terminie.
Art. 59d. [Protokół z kontroli] 1. Właściwy organ, po przeprowadzeniu
obowiązkowej kontroli, sporządza protokół w trzech egzemplarzach. Jeden
egzemplarz protokołu doręcza się inwestorowi bezzwłocznie po przeprowadzeniu
kontroli, drugi egzemplarz przekazuje się organowi wyższego stopnia, a trzeci
pozostaje we właściwym organie.
1a. Dopuszcza się przekazanie protokołu organowi wyższego stopnia w formie
elektronicznej. W takim przypadku sporządza się dwa egzemplarze protokołu.
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2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, przechowuje się przez okres istnienia
obiektu budowlanego.
3. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i
zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze
rozporządzenia, wzór protokołu obowiązkowej kontroli.
4. Wzór protokołu powinien obejmować w szczególności informacje dotyczące
danych osobowych osób uczestniczących w kontroli oraz informacje niezbędne
do ustalenia przebiegu i wyniku przeprowadzonej kontroli, w tym: adres i kategorię
obiektu budowlanego, ustalenia dotyczące zgodności wykonania obiektu
budowlanego z zatwierdzonym projektem budowlanym i innymi warunkami
określonymi w pozwoleniu na budowę.
Art. 59e. [Podmiot przeprowadzający obowiązkową kontrolę] Obowiązkową
kontrolę budowy lub obiektu budowlanego może przeprowadzać, z upoważnienia
właściwego organu nadzoru budowlanego, wyłącznie osoba zatrudniona w tym
organie i posiadająca uprawnienia budowlane.
Art. 59f. [Kara za nieprawidłowości wykryte podczas kontroli] 1. W przypadku
stwierdzenia w trakcie obowiązkowej kontroli nieprawidłowości w zakresie, o
którym mowa w art. 59a ust. 2, wymierza się karę stanowiącą iloczyn stawki
opłaty (s), współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) i współczynnika
wielkości obiektu budowlanego (w).
2. Stawka opłaty (s) wynosi 500 zł.
3. Kategorie obiektów, współczynnik kategorii obiektu oraz współczynnik
wielkości obiektu określa załącznik do ustawy.
4. W przypadku gdy w skład obiektu budowlanego, z wyjątkiem budynku
mieszkalnego jednorodzinnego, wchodzą części odpowiadające różnym
kategoriom, karę stanowi suma kar obliczonych dla różnych kategorii.
5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie, o którym mowa w
art. 59a ust. 2, karę oblicza się odrębnie za każdą stwierdzoną nieprawidłowość.
Karę stanowi suma tak obliczonych kar.
6. W przypadku wymierzenia kary właściwy organ, w drodze decyzji, odmawia
wydania pozwolenia na użytkowanie i przeprowadza, w odpowiednim zakresie,
postępowanie, o którym mowa w art. 51.
Art. 59g. [Wymierzenie kary w drodze postanowienia] 1. Karę, o której mowa
w art. 59f ust. 1, właściwy organ wymierza w drodze postanowienia, na które
przysługuje zażalenie. Wpływy z kar stanowią dochód budżetu państwa.
2. Wymierzoną karę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia,
o którym mowa w ust. 1, w kasie właściwego urzędu wojewódzkiego lub na
rachunek bankowy tego urzędu.
3. W przypadku nieuiszczenia kary w terminie podlega ona ściągnięciu w trybie
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
4. Uprawnionym do żądania wykonania w drodze egzekucji administracyjnej
obowiązków, o których mowa w ust. 3, jest wojewoda.
5. Do kar, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy działu III
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8,
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poz. 60, z późn. zm.), z tym że uprawnienia organu podatkowego, z wyjątkiem
określonego w ust. 1, przysługują wojewodzie.
6. Organ właściwy do wydania, zmiany, uchylenia lub stwierdzenia nieważności
postanowienia niezwłocznie przesyła kopię wydanego postanowienia
właściwemu wojewodzie.
Art. 60. [Przekazanie dokumentacji budowy] Inwestor, oddając do użytkowania
obiekt budowlany, przekazuje właścicielowi lub zarządcy obiektu dokumentację
budowy i dokumentację powykonawczą. Przekazaniu podlegają również inne
dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, a także, w razie potrzeby, instrukcje
obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem.
Rozdział 6
Utrzymanie obiektów budowlanych
Art. 61. [Obowiązki właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego] Właściciel
lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany:
1) utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5
ust. 2;
2) zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie
obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących
na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak:
wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne
opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu
oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których
następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie
takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi,
bezpieczeństwa mienia lub środowiska.
Art. 62. [Kontrola obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania] 1. Obiekty
budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela
lub zarządcę kontroli:
1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu
technicznego:
a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy
atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas
użytkowania obiektu,
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i
wentylacyjnych);
2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu
technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki
obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte
również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu
sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń,
oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;
3) okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w
roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków
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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 wystąpienia
okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt 2;
5) okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego kotłów, z
uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz ich wielkości do
potrzeb użytkowych:
a) co najmniej raz na 2 lata – opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub
stałym o efektywnej nominalnej wydajności ponad 100 kW,
b) co najmniej raz na 4 lata – opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub
stałym o efektywnej nominalnej wydajności 20 kW do 100 kW oraz kotłów
opalanych gazem;
6) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na ocenie efektywności
energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji,
ich wielkości w stosunku do wymagań użytkowych o mocy chłodniczej nominalnej
większej niż 12 kW.
1a. W trakcie kontroli, o której mowa w ust. 1, należy dokonać sprawdzenia
wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli.
1b. Instalacje ogrzewcze z kotłami o efektywnej nominalnej wydajności powyżej
20 kW użytkowanymi co najmniej 15 lat, licząc od daty zamieszczonej na tabliczce
znamionowej kotła, powinny być poddane przez właściciela lub zarządcę
obiektu budowlanego jednorazowej kontroli obejmującej ocenę efektywności
energetycznej i doboru wielkości kotła, a także ocenę parametrów instalacji
oraz dostosowania do funkcji, jaką ma ona spełniać. Kontrolę tę przeprowadza
się w roku następnym po roku, w którym upłynęło 15 lat użytkowania kotła, a
kontrolę kotłów, które z dniem 31 grudnia 2009 r. użytkowane są już ponad 15
lat, przeprowadza się do dnia 31 grudnia 2010 r.
2. Obowiązek kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, nie obejmuje właścicieli
i zarządców:
1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
2) obiektów budowlanych:
a) budownictwa zagrodowego i letniskowego,
b) wymienionych w art. 29 ust. 1.
3. Właściwy organ – w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego
obiektu budowlanego lub jego części, mogącego spowodować zagrożenie:
życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska – nakazuje
przeprowadzenie kontroli, o której mowa w ust. 1, a także może żądać
przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego części.
4. Kontrole, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5–6a, przeprowadzają
osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.
5. Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych,
gazowych i urządzeń chłodniczych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, pkt
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2 i pkt 6 oraz ust. 1b, mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje
wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz
sieci energetycznych i gazowych.
6. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, o której mowa w ust. 1
pkt 1 lit. c, powinny przeprowadzać:
1) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w
odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów
spalinowych i wentylacyjnych;
2) osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności –
w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w pkt 1, oraz
do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub
przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą
urządzeń mechanicznych.
6a. Kontrolę stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących
mogą przeprowadzać także upoważnieni pracownicy państwowej służby do
spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących.
7. Szczegółowy zakres kontroli niektórych budowli oraz obowiązek
przeprowadzania ich częściej, niż zostało to ustalone w ust. 1, może być
określony w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2.
Art. 63. [Przechowywanie dokumentów i projektów technicznych] 1. Właściciel
lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany przechowywać przez okres
istnienia obiektu dokumenty, o których mowa w art. 60, oraz opracowania
projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w
obiekcie w toku jego użytkowania.
2. W przypadku opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku
o powierzchni użytkowej przekraczającej 1000 m2, który jest zajmowany przez
organy administracji publicznej lub w którym świadczone są usługi znacznej
liczbie osób, jak dworce, lotniska, muzea, hale wystawiennicze, świadectwo
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
charakterystyka energetyczna.
Art. 63a. (uchylony).
Art. 64. [Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego] 1. Właściciel
lub zarządca jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu
budowlanego niebędącego budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem
sprawdzenia, o którym mowa w art. 20 ust. 2, książkę obiektu budowlanego,
stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych
badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie
użytkowania obiektu budowlanego.
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2. Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego, o którym mowa w ust.
1, nie obejmuje właścicieli i zarządców:
1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
2) obiektów budowlanych:
a) budownictwa zagrodowego i letniskowego,
b) wymienionych w art. 29 ust. 1;
3) dróg lub obiektów mostowych, jeżeli prowadzą książkę drogi lub książkę
obiektu mostowego na podstawie przepisów o drogach publicznych.
3. Protokoły z kontroli obiektu budowlanego, oceny i ekspertyzy dotyczące
jego stanu technicznego, świadectwo charakterystyki energetycznej oraz
dokumenty, o których mowa w art. 63, powinny być dołączone do książki obiektu
budowlanego.
4. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i
zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze
rozporządzenia, wzór książki obiektu budowlanego i sposób jej prowadzenia.
Art. 65. [Udostępnianie dokumentów przedstawicielom właściwego organu]
Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany udostępniać
dokumenty, o których mowa w art. 64 ust. 3, przedstawicielom właściwego
organu oraz innych jednostek organizacyjnych i organów upoważnionych do
kontroli utrzymania obiektów budowlanych we właściwym stanie technicznym
oraz do kontroli przestrzegania przepisów obowiązujących w budownictwie.
Art. 66. [Nakaz usunięcia nieprawidłowości z obiektu budowlanego] 1. W
przypadku stwierdzenia, że obiekt budowlany:
1) może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia bądź
środowiska albo
2) jest użytkowany w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu
mienia lub środowisku, albo
3) jest w nieodpowiednim stanie technicznym, albo
4) powoduje swym wyglądem oszpecenie otoczenia
– właściwy organ nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie stwierdzonych
nieprawidłowości, określając termin wykonania tego obowiązku.
2. W decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 1–3, właściwy organ może zakazać
użytkowania obiektu budowlanego lub jego części do czasu usunięcia
stwierdzonych nieprawidłowości. Decyzja o zakazie użytkowania obiektu,
jeżeli występują okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, podlega
natychmiastowemu wykonaniu i może być ogłoszona ustnie.
Art. 67. [Nakaz rozbioru obiektu budowlanego nienadającego się do remontu]
1. Jeżeli nieużytkowany lub niewykończony obiekt budowlany nie nadaje się
do remontu, odbudowy lub wykończenia, właściwy organ wydaje decyzję
nakazującą właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę tego obiektu i uporządkowanie
terenu oraz określającą terminy przystąpienia do tych robót i ich zakończenia.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru
zabytków.
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3. W stosunku do obiektów budowlanych niewpisanych do rejestru zabytków,
a objętych ochroną konserwatorską na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, decyzję, o której mowa w ust. 1, właściwy
organ wydaje po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.
4. Wojewódzki konserwator zabytków jest obowiązany zająć stanowisko w
terminie 30 dni. Niezajęcie stanowiska w tym terminie uznaje się za uzgodnienie.
Art. 68. [Nakaz opróżnienia budynku grożącego zawaleniem] W razie stwierdzenia
potrzeby opróżnienia w całości lub w części budynku przeznaczonego na pobyt
ludzi, bezpośrednio grożącego zawaleniem, właściwy organ jest obowiązany:
1) nakazać, w drodze decyzji, na podstawie protokołu oględzin, właścicielowi
lub zarządcy obiektu budowlanego opróżnienie bądź wyłączenie w określonym
terminie całości lub części budynku z użytkowania;
2) przesłać decyzję, o której mowa w pkt 1, obowiązanemu do zapewnienia
lokali zamiennych na podstawie odrębnych przepisów;
3) zarządzić:
a) umieszczenie na budynku zawiadomienia o stanie zagrożenia bezpieczeństwa
ludzi lub mienia oraz o zakazie jego użytkowania,
b) wykonanie doraźnych zabezpieczeń i usunięcie zagrożenia bezpieczeństwa
ludzi lub mienia, z określeniem, technicznie uzasadnionych, terminów ich
wykonania.
Art. 69. [Zastosowanie środków zabezpieczających] 1. W razie konieczności
niezwłocznego podjęcia działań mających na celu usunięcie niebezpieczeństwa
dla ludzi lub mienia, właściwy organ zapewni, na koszt właściciela lub zarządcy
obiektu budowlanego, zastosowanie niezbędnych środków zabezpieczających.
2. Do zastosowania, na koszt właściciela lub zarządcy, środków przewidzianych
w ust. 1 są upoważnione również organy Policji i Państwowej Straży Pożarnej.
O podjętych działaniach organy te powinny niezwłocznie zawiadomić właściwy
organ.
Art. 70. [Obowiązek usunięcia stwierdzonych uszkodzeń w obiektach
budowlanych] 1. Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego,
na których spoczywają obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach
odrębnych bądź umowach, są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po
przeprowadzonej kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1, usunąć stwierdzone
uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia
lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności
katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo
zatrucie gazem.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, powinien być potwierdzony w protokole
z kontroli obiektu budowlanego. Osoba dokonująca kontroli jest obowiązana
bezzwłocznie przesłać kopię tego protokołu do właściwego organu. Właściwy
organ, po otrzymaniu kopii protokołu, przeprowadza bezzwłocznie kontrolę
obiektu budowlanego w celu potwierdzenia usunięcia stwierdzonych uszkodzeń
oraz uzupełnienia braków, o których mowa w ust. 1.
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Art. 71. [Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
na podstawie wymaganego zgłoszenia] 1. Przez zmianę sposobu użytkowania
obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności:
1) (uchylony);
2) podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności
zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy,
zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ
obciążeń.
2. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga
zgłoszenia właściwemu organowi. W zgłoszeniu należy określić dotychczasowy
i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Do
zgłoszenia należy dołączyć:
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 obiektu
budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania;
2) zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu
budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi,
w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi
technologicznymi;
3) oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2;
4) zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności
zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami
obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo
ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w
przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego;
5) w przypadku zmiany sposobu użytkowania, o której mowa w ust. 1 pkt 2
– ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia
budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności;
6) w zależności od potrzeb – pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane
odrębnymi przepisami.
3. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada na
zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym
terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia, wnosi
sprzeciw w drodze decyzji.
4. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, należy dokonać przed dokonaniem
zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Zmiana
sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia
zgłoszenia, właściwy organ, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później
niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia.
4a. (uchylony).
5. Właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli zamierzona zmiana sposobu
użytkowania obiektu budowlanego lub jego części:
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1) wymaga wykonania robót budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania
pozwolenia na budowę;
2) narusza ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego albo decyzji o warunkach budowy i zagospodarowania terenu,
w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego;
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 sposobu użytkowania
obiektu budowlanego lub jego części nie wywołuje skutków prawnych.
Art. 71a. [Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
bez wymaganego zgłoszenia] 1. W razie zmiany sposobu użytkowania obiektu
budowlanego lub jego części bez wymaganego zgłoszenia, właściwy organ, w
drodze postanowienia:
1) wstrzymuje użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części;
2) nakłada obowiązek przedstawienia w wyznaczonym terminie dokumentów, o
których mowa w art. 71 ust. 2.
2. Po upływie terminu lub na wniosek zobowiązanego, właściwy organ
sprawdza wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, i – w przypadku
stwierdzenia jego wykonania – w drodze postanowienia ustala wysokość opłaty
legalizacyjnej. Na postanowienie przysługuje zażalenie.
3. Do opłaty legalizacyjnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące kar, o
których mowa w art. 59f ust. 1, z tym że stawka opłaty podlega dziesięciokrotnemu
podwyższeniu.
4. W przypadku niewykonania w terminie obowiązku, o którym mowa w ust.
1, albo dalszego użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, pomimo
jego wstrzymania, albo zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego
lub jego części, pomimo wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 71 ust.
3–5, właściwy organ, w drodze decyzji, nakazuje przywrócenie poprzedniego
sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
Art. 72. [Warunki i tryb postępowania w sprawach rozbiórek] 1. Minister
właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania
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przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, warunki
i tryb postępowania w sprawach rozbiórek, o których mowa w art. 67.
2. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i
zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze
rozporządzenia, sposób i warunki przeprowadzania oraz tryb postępowania w
sprawach rozbiórek obiektów budowlanych, wykonywanych metodą wybuchową.
3. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, należy określić czynności
właściwego organu prowadzącego postępowanie w sprawie rozbiórki oraz
obowiązki nakładane na właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego
oraz warunki ich wykonania, mając na uwadze, że obowiązki te powinny być
technicznie uzasadnione i nie powodować nadmiernego obciążenia właściciela
lub zarządcy.
Rozdział 7
Katastrofa budowlana
Art. 73. [Katastrofa budowlana] 1. Katastrofą budowlaną jest niezamierzone,
gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także
konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących,
ścianek szczelnych i obudowy wykopów.
2. Nie jest katastrofą budowlaną:
1) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do
naprawy lub wymiany;
2) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami;
3) awaria instalacji.
Art. 74. [Postępowanie wyjaśniające w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej]
Postępowanie wyjaśniające w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej prowadzi
właściwy organ nadzoru budowlanego.
Art. 75. [Postępowanie w razie katastrofy budowlanej] 1. W razie katastrofy
budowlanej w budowanym, rozbieranym lub użytkowanym obiekcie budowlanym,
kierownik budowy (robót), właściciel, zarządca lub użytkownik jest obowiązany:
1) zorganizować doraźną pomoc poszkodowanym i przeciwdziałać rozszerzaniu
się skutków katastrofy;
2) zabezpieczyć miejsce katastrofy przed zmianami uniemożliwiającymi
prowadzenie postępowania, o którym mowa w art. 74;
3) niezwłocznie zawiadomić o katastrofie:
a) właściwy organ,
b) właściwego miejscowo prokuratora i Policję,
c) inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta obiektu
budowlanego, jeżeli katastrofa nastąpiła w trakcie budowy,
d) inne organy lub jednostki organizacyjne zainteresowane przyczynami lub
skutkami katastrofy z mocy szczególnych przepisów.
2. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do czynności mających na celu ratowanie
życia lub zabezpieczenie przed rozszerzaniem się skutków katastrofy. W tych
przypadkach należy szczegółowo opisać stan po katastrofie oraz zmiany w nim
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wprowadzone, z oznaczeniem miejsc ich wprowadzenia na szkicach i, w miarę
możliwości, na fotografiach.
Art. 76. [Działanie organu nadzoru budowlanego po otrzymaniu zawiadomienia
o katastrofie budowlanej] 1. Organ, o którym mowa w art. 74, po otrzymaniu
zawiadomienia o katastrofie budowlanej jest obowiązany:
1) niezwłocznie powołać komisję w celu ustalenia przyczyn i okoliczności
katastrofy oraz zakresu czynności niezbędnych do likwidacji zagrożenia
bezpieczeństwa ludzi lub mienia;
2) niezwłocznie zawiadomić o katastrofie budowlanej właściwy organ
nadzoru budowlanego wyższego stopnia oraz Głównego Inspektora Nadzoru
Budowlanego.
2. W skład komisji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wchodzą: przedstawiciel właściwego
organu jako przewodniczący, przedstawiciele innych zainteresowanych
lub właściwych rzeczowo organów administracji rządowej, przedstawiciele
samorządu terytorialnego, a także, w miarę potrzeby, rzeczoznawcy lub inne
osoby posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe.
3. Do udziału w czynnościach komisji mogą być wezwani:
1) inwestor, właściciel lub zarządca oraz użytkownik obiektu budowlanego;
2) projektant, przedstawiciel wykonawcy i producenta wyrobów budowlanych;
3) osoby odpowiedzialne za nadzór nad wykonywanymi robotami budowlanymi.
4. Organ, o którym mowa w art. 74, może nakazać właścicielowi lub zarządcy,
w drodze decyzji, zabezpieczenie miejsca katastrofy oraz obiektu budowlanego,
który uległ katastrofie, uporządkowanie terenu lub wykonanie innych niezbędnych
czynności i robót budowlanych. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu
i może być ogłoszona ustnie. W razie niewykonania lub nadmiernej zwłoki w
wykonaniu decyzji przez właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego, organ
zapewni jej wykonanie na koszt i ryzyko zobowiązanego.
Art. 77. [Przejęcie prowadzenia postępowania wyjaśniającego przez Głównego
Inspektora Nadzoru Budowlanego] Organy, o których mowa w art. 76 ust. 1
pkt 2, mogą przejąć prowadzenie postępowania wyjaśniającego przyczyny i
okoliczności powstania katastrofy budowlanej.
Art. 78. [Sporządzenie ekspertyzy] 1. Po zakończeniu prac komisji właściwy
organ niezwłocznie wydaje decyzję określającą zakres i termin wykonania
niezbędnych robót w celu uporządkowania terenu katastrofy i zabezpieczenia
obiektu budowlanego do czasu wykonania robót doprowadzających obiekt do
stanu właściwego.
2. Organ, o którym mowa w ust. 1, może zlecić na koszt inwestora, właściciela
lub zarządcy obiektu budowlanego sporządzenie ekspertyzy, jeżeli jest to
niezbędne do wydania decyzji lub do ustalenia przyczyn katastrofy.
Art. 79. [Podjęcie działań niezbędnych do usunięcia skutków katastrofy
budowlanej] Inwestor, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego po
zakończeniu postępowania, o którym mowa w art. 78, jest obowiązany podjąć
niezwłocznie działania niezbędne do usunięcia skutków katastrofy budowlanej.
Rozdział 8
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Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego
Art. 80. [Podmioty wykonujące zadania administracji architektonicznobudowlanej i nadzoru budowlanego] 1. Zadania administracji architektonicznobudowlanej wykonują, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, następujące organy:
1) starosta;
2) wojewoda;
3) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
2. Zadania nadzoru budowlanego wykonują, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4,
następujące organy:
1) powiatowy inspektor nadzoru budowlanego;
2) wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego
jako kierownika wojewódzkiego nadzoru budowlanego, wchodzącego w skład
zespolonej administracji wojewódzkiej;
3) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
3. (uchylony).
4. Administrację architektoniczno-budowlaną i nadzór budowlany w dziedzinie
górnictwa sprawują organy określone w odrębnych przepisach.
Art. 81. [Obowiązki organów administracji architektoniczno-budowlanej i
nadzoru budowlanego] 1. Do podstawowych obowiązków organów administracji
architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego należy:
1) nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w
szczególności:
a) zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,
b) warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych
w projektach budowlanych, przy wykonywaniu robót budowlanych oraz
utrzymywaniu obiektów budowlanych,
c) zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami technicznobudowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
d) właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
e) stosowania wyrobów budowlanych;
2) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą;
3) (uchylony).
2. Przepisu ust. 1 pkt 1 lit. b, c i e nie stosuje się do budownictwa doświadczalnego,
wykonywanego na zamkniętych terenach badawczych.
3. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego
kontrolują posiadanie przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji.
4. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego
przy wykonywaniu obowiązków określonych przepisami prawa budowlanego
mogą dokonywać czynności kontrolnych. Protokolarne ustalenia dokonane w
toku tych czynności stanowią podstawę do wydania decyzji oraz podejmowania
innych środków przewidzianych w przepisach prawa budowlanego.
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Art. 81a. [Czynności kontrolne dotyczące obiektów budowlanych] 1. Organy
nadzoru budowlanego lub osoby działające z ich upoważnienia mają prawo
wstępu:
1) do obiektu budowlanego;
2) na teren:
a) budowy,
b) zakładu pracy,
c) (uchylona).
2. Czynności kontrolne, związane z wykonywaniem uprawnień organów nadzoru
budowlanego, przeprowadza się w obecności inwestora, kierownika budowy
lub robót, kierownika zakładu pracy lub wyznaczonego pracownika, bądź osób
przez nich upoważnionych albo w obecności właściciela lub zarządcy obiektu, a
w lokalu mieszkalnym – w obecności pełnoletniego domownika i przedstawiciela
administracji lub zarządcy budynku.
3. W przypadku kontroli podmiotu niebędącego przedsiębiorcą, w razie
nieobecności osób, o których mowa w ust. 2, w uzasadnionych przypadkach,
czynności kontrolne mogą być dokonywane w obecności przywołanego
pełnoletniego świadka.
4. Czynności kontrolne dotyczące obiektów budowlanych, które są w zarządzie
państw obcych albo są użytkowane przez przedstawicieli dyplomatycznych i
konsularnych tych państw lub przez inne osoby zrównane z nimi na podstawie
ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, mogą
być wykonywane za zgodą tych przedstawicieli lub osób.
Art. 81b. (uchylony).
Art. 81c. [Żądanie udostępnienia dokumentacji przez organy administracji
architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego] 1. Organy administracji
architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego przy wykonywaniu zadań
określonych przepisami prawa budowlanego mogą żądać od uczestników
procesu budowlanego, właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, informacji
lub udostępnienia dokumentów:
1) związanych z prowadzeniem robót, przekazywaniem obiektu budowlanego
do użytkowania, utrzymaniem i użytkowaniem obiektu budowlanego;
2) świadczących o dopuszczeniu wyrobu budowlanego do obrotu albo
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
2. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, w
razie powstania uzasadnionych wątpliwości co do jakości wyrobów budowlanych
lub robót budowlanych, a także stanu technicznego obiektu budowlanego,
mogą nałożyć, w drodze postanowienia, na osoby, o których mowa w ust. 1,
obowiązek dostarczenia w określonym terminie odpowiednich ocen technicznych
lub ekspertyz. Koszty ocen i ekspertyz ponosi osoba zobowiązana do ich
dostarczenia.
3. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 2, przysługuje zażalenie.
4. W razie niedostarczenia w wyznaczonym terminie żądanych ocen lub ekspertyz
albo w razie dostarczenia ocen lub ekspertyz, które niedostatecznie wyjaśniają
335

o
w
ct
ni l
ow .p
ud com
I B r.
o kto
aw tru
Pr ns
o
w ko
ct ro
ni biu
aw w.
yd w
W w

sprawę będącą ich przedmiotem, organ administracji architektonicznobudowlanej lub nadzoru budowlanego może zlecić wykonanie tych ocen lub
ekspertyz albo wykonanie dodatkowych ocen lub ekspertyz na koszt osoby
zobowiązanej do ich dostarczenia.
Art. 82. [Organy administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji]
1. Do właściwości organów administracji architektoniczno-budowlanej należą
sprawy określone w ustawie i niezastrzeżone do właściwości innych organów.
2. Organem administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji, z
zastrzeżeniem ust. 3 i 4, jest starosta.
3. Wojewoda jest organem administracji architektoniczno-budowlanej wyższego
stopnia w stosunku do starosty oraz organem pierwszej instancji w sprawach
obiektów i robót budowlanych:
1) usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich,
morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy
ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu
i transportu morskiego;
2) hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych, melioracji
podstawowych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów
wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi;
3) dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami
służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi
w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu – niezwiązanymi z
użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad – wraz z
obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek;
3a) usytuowanych na obszarze kolejowym;
4) lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;
5) usytuowanych na terenach zamkniętych;
6) (uchylony).
4. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, także inne niż
wymienione w ust. 3 obiekty i roboty budowlane, w sprawach których organem
pierwszej instancji jest wojewoda.
Art. 82a. [Wyłączenie stosowania przepisów innej ustawy] Starosta nie może
powierzyć gminom, w drodze porozumienia, sprawy z zakresu swojej właściwości
jako organu administracji architektoniczno-budowlanej. Przepisu art. 5 ust. 2
ustawy z dnia 5 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 pozwoleniu na
budowę i przekazują do organu wyższego stopnia wprowadzone do niego dane,
z zastrzeżeniem pkt 1a;
1a) prowadzą odrębny rejestr wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o
pozwoleniu na budowę dotyczących terenów zamkniętych;
2) przekazują bezzwłocznie organom nadzoru budowlanego:
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a) kopie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym
projektem budowlanym,
b) kopie ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego
wraz z tym projektem,
c) kopie innych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa
budowlanego;
3) uczestniczą, na wezwanie organów nadzoru budowlanego, w czynnościach
inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępniają wszelkie dokumenty i informacje
związane z tymi czynnościami.
2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, prowadzony jest w formie elektronicznej.
Dane wprowadza się do rejestru i przesyła drogą elektroniczną do organu
wyższego stopnia na bieżąco.
3. Dopuszcza się prowadzenie rejestru w innej formie niż określona w ust. 2.
W takim przypadku uwierzytelnioną kopię rejestru przekazuje się do organu
wyższego stopnia do piątego dnia każdego miesiąca lub, jeżeli dzień ten jest
dniem wolnym od pracy, pierwszego dnia roboczego po tym terminie.
4. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i
zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze
rozporządzenia, wzory rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji
o pozwoleniu na budowę, sposób ich prowadzenia oraz organy, które mogą
prowadzić rejestr w formie, o której mowa w ust. 3, uwzględniając dane i
informacje podlegające wpisowi do rejestru.
5. Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę
powinien zawierać następujące dane:
1) identyfikujące organ prowadzący rejestr;
2) pochodzące ze złożonych wniosków i wydanych decyzji, w tym dane osobowe
inwestora oraz dane adresowe zamierzenia budowlanego;
3) w przypadku terenów zamkniętych – dotyczące przepisu prawnego, na
podstawie którego teren został uznany za zamknięty.
6. Rejestry wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę
powinny być prowadzone w sposób uniemożliwiający zmianę dokonanych
wpisów.
Art. 83. [Właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego] 1. Do
właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jako organu
pierwszej instancji należą zadania i kompetencje, o których mowa w art. 40 ust.
2, art. 41 ust. 4, art. 44 ust. 1, art. 48–51, art. 54, art. 55, art. 57 ust. 4, 7 i 8, art.
59, art. 59a, art. 59c ust. 1, art. 59d ust. 1, art. 59g ust. 1, art. 62 ust. 1 pkt 3 i
ust. 3, art. 65, art. 66, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68, art. 69, art. 70 ust. 2, art. 71a, art.
74, art. 75 ust. 1 pkt 3 lit. a, art. 76, art. 78 oraz art. 97 ust. 1.
2. Organem wyższego stopnia w stosunku do powiatowego inspektora nadzoru
budowlanego jest wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego.
3. Do właściwości wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego jako organu
pierwszej instancji należą zadania i kompetencje określone w ust. 1, w sprawach,
o których mowa w art. 82 ust. 3 i 4.
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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 architektonicznobudowlanej 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).
5. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i
zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze
rozporządzenia, wzór i sposób prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i
oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych.
6. Ewidencja rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów
budowlanych powinna zawierać w szczególności: określenie organu
prowadzącego ewidencję, dane osobowe lub nazwę inwestora oraz inne
niezbędne dane pochodzące ze składanych zawiadomień i decyzji.
Art. 84a. [Zakres kontroli przestrzegania i stosowania przepisów prawa
budowlanego] 1. Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa
budowlanego obejmuje:
1) kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa
budowlanego, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o
pozwoleniu na budowę;
2) sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji;
3) sprawdzanie dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów
budowlanych.
2. Organy nadzoru budowlanego, kontrolując stosowanie przepisów prawa
budowlanego:
1) badają prawidłowość postępowania administracyjnego przed organami
administracji architektoniczno-budowlanej oraz wydawanych w jego toku decyzji
i postanowień;
2) sprawdzają wykonywanie obowiązków wynikających z decyzji i postanowień
wydanych na podstawie przepisów prawa budowlanego.
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Art. 84b. [Podmioty wykonujące kontrolę działalności organów administracji
architektoniczno-budowlanej] 1. Kontrolę działalności organów administracji
architektoniczno-budowlanej wykonują Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
oraz wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, który wykonuje tę kontrolę w
stosunku do starosty.
2. (uchylony).
3. W przypadku ustalenia przez organy nadzoru budowlanego, że zachodzą
okoliczności uzasadniające wznowienie postępowania albo stwierdzenie
nieważności decyzji wydanej przez organ administracji architektonicznobudowlanej, właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej wznawia
lub wszczyna z urzędu postępowanie.
4. Kontrolę działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej
i organów nadzoru budowlanego przeprowadza się na zasadach i w trybie
określonych w przepisach o kontroli w administracji rządowej.
Art. 85. [Współdziałanie organów w zakresie działań kontrolnych] Współdziałanie
organów nadzoru budowlanego z organami administracji architektonicznobudowlanej i organami kontroli państwowej obejmuje w szczególności:
1) uzgadnianie w miarę potrzeb planów kontroli i prowadzenie wspólnych działań
kontrolnych;
2) przekazywanie i wymianę informacji o wynikach kontroli.
Art. 85a. [Stosowanie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej]
Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy
rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
(Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 i Nr 239, poz. 1593).
Art. 86. [Powołanie powiatowego inspektora nadzoru budowlanego] 1. Powiatowy
inspektor nadzoru budowlanego jest powoływany przez starostę spośród co
najmniej trzech kandydatów wskazanych przez wojewódzkiego inspektora
nadzoru budowlanego. Jeżeli starosta nie powoła powiatowego inspektora
nadzoru budowlanego w terminie 30 dni od dnia przedstawienia kandydatów,
wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego wskazuje spośród nich kandydata,
którego starosta powołuje na stanowisko powiatowego inspektora nadzoru
budowlanego.
2. Starosta odwołuje powiatowego inspektora nadzoru budowlanego:
1) w uzgodnieniu z wojewódzkim inspektorem nadzoru budowlanego albo
2) na wniosek wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego.
3. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wykonuje swoje zadania przy
pomocy powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego.
3a. W uzasadnionych przypadkach zakres działania powiatowego inspektora
nadzoru budowlanego może obejmować więcej niż jeden powiat.
3b. Wojewoda, na wniosek właściwych starostów, może rozszerzyć zakres
działania powiatowego inspektora nadzoru budowlanego na więcej niż jeden
powiat.
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4. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań powiatowego
inspektoratu nadzoru budowlanego określa powiatowy inspektor nadzoru
budowlanego w regulaminie organizacyjnym.
Art. 87. [Powołanie wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego] 1.
Wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego powołuje i odwołuje wojewoda,
za zgodą Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
2. (uchylony).
3. Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego wykonuje swoje zadania przy
pomocy wojewódzkiego inspektoratu nadzoru budowlanego.
4. Organizację wojewódzkiego inspektoratu nadzoru budowlanego określa
regulamin ustalony przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego i
zatwierdzony przez wojewodę.
Art. 88. [Wymogi objęcia stanowiska Głównego Inspektora Nadzoru
Budowlanego] 1. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego jest centralnym
organem administracji rządowej w sprawach administracji architektonicznobudowlanej i nadzoru budowlanego.
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego jest organem właściwym w sprawach
indywidualnych, rozstrzyganych w drodze postępowania administracyjnego, w
zakresie wynikającym z przepisów prawa budowlanego.
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego jest powoływany przez Prezesa Rady
Ministrów, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego
naboru, na wniosek ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa . Prezes
Rady Ministrów odwołuje Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
3a. Stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego może zajmować
osoba, która:
1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pełni praw publicznych;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;
6) ma co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na
stanowisku kierowniczym;
7) posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości
Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
3b. Informację o naborze na stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru
Budowlanego ogłasza się przez umieszczenie ogłoszenia w miejscu powszechnie
dostępnym w siedzibie urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu i
Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ogłoszenie
powinno zawierać:
1) nazwę i adres urzędu;
2) określenie stanowiska;
3) wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa;
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4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce składania dokumentów;
7) informację o metodach i technikach naboru.
3c. Termin, o którym mowa w ust. 3b pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni
od dnia opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów.
3d. Nabór na stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
przeprowadza zespół, powołany przez ministra właściwego do spraw
budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz
mieszkalnictwa, liczący co najmniej 3 osoby, których wiedza i doświadczenie
dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów. W toku naboru ocenia się
doświadczenie zawodowe kandydata, wiedzę niezbędną do wykonywania
zadań na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz kompetencje
kierownicze.
3e. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 3d, może
być dokonana na zlecenie zespołu przez osobę niebędącą członkiem zespołu,
która posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny.
3f. Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 3e, mają obowiązek
zachowania w tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się o
stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru.
3g. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których
przedstawia ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, lokalnego
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa .
3h. Z przeprowadzonego naboru zespół sporządza protokół zawierający:
1) nazwę i adres urzędu;
2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, oraz liczbę kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów
uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych
w ogłoszeniu o naborze;
4) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandydata;
6) skład zespołu.
3i. Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji
w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Informacja o wyniku naboru zawiera:
1) nazwę i adres urzędu;
2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór;
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania
w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo informację o niewyłonieniu
kandydata.
3j. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne.
4. (uchylony).
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5. (uchylony).
6. (uchylony).
7. (uchylony).
8. (uchylony).
9. Zastępcy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego są powoływani
przez ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, spośród osób
wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek
Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Minister właściwy do spraw
budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej odwołuje zastępców
Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
10. Zespół przeprowadzający nabór na stanowiska, o których mowa w ust. 9,
powołuje Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
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:
1) pełni funkcję organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania
administracyjnego w stosunku do wojewodów i wojewódzkich inspektorów
nadzoru budowlanego oraz sprawuje nadzór nad ich działalnością;
2) kontroluje działanie organów administracji architektoniczno-budowlanej i
nadzoru budowlanego;
3) prowadzi w formie elektronicznej centralne rejestry:
a) osób posiadających uprawnienia budowlane,
b) rzeczoznawców budowlanych,
c) ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej.
2. W rejestrach, o których mowa w ust. 1 pkt 3, zamieszcza się następujące
dane:
1) imiona i nazwisko;
2) adres;
3) numer PESEL – w stosunku do osób posiadających obywatelstwo polskie,
albo numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość – w
stosunku do osób nieposiadających obywatelstwa polskiego;
4) informację o wykształceniu i tytułach naukowych;
5) numer, datę i miejsce wydania decyzji;
6) organ wydający decyzję;
7) podstawę prawną wydania decyzji;
8) numer, specjalność i zakres uprawnień budowlanych;
9) informację o przynależności do właściwej okręgowej izby samorządu
zawodowego;
10) określenie zakresu rzeczoznawstwa – w rejestrze rzeczoznawców
budowlanych;
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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 zawodowej w
budownictwie obejmuje dane identyfikujące decyzję o nałożeniu kary oraz dane
dotyczące nałożonej kary.
4. Zakres, o którym mowa w ust. 3, obejmuje następujące dane:
1) numer decyzji o nadaniu uprawnień lub tytułu rzeczoznawcy;
2) datę i miejsce wydania decyzji o nałożeniu kary;
3) wskazanie organu wydającego decyzję;
4) podstawę prawną;
5) funkcję uczestnika;
6) datę, miejsce i kwalifikację prawną popełnionego czynu;
7) rodzaj kary;
8) terminy egzaminów;
9) datę upływu kary;
10) status kary;
11) inne uwagi dotyczące kary.
5. Udostępnieniu podlegają dane wymienione w ust. 2 pkt 1, 8–11 i w ust. 4 pkt
2, 3, 5–7, 9 i 10, a dane osób wpisanych do rejestrów przed dniem 1 stycznia
2007 r. – na ich wniosek złożony w formie pisemnej.
6. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i
zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze
rozporządzenia, wzory i sposób prowadzenia rejestrów, o których mowa w ust.
1 pkt 3, oraz dokumenty dołączane do wniosku o wpis do rejestrów, stanowiące
podstawę dokonania wpisu, uwzględniając dane i informacje podlegające
wpisowi do rejestru.
Art. 88b. [Organizacja i zakres zadań Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego]
1. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje swoje zadania przy
pomocy Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.
2. Organizację Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego określa statut nadany,
w drodze rozporządzenia, przez Prezesa Rady Ministrów.
3. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań Głównego Urzędu
Nadzoru Budowlanego określa Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego w
regulaminie organizacyjnym.
Art. 89. (uchylony).
Art. 89a. [Właściwości organów administracji architektoniczno-budowlanej
i nadzoru budowlanego w dziedzinie górnictwa] Do właściwości organów
administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w dziedzinie
górnictwa należą sprawy i związane z nimi środki działania określone w ustawie,
dotyczące obiektów i robót budowlanych zakładów górniczych.
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Art. 89b. [Obowiązek sprawdzenia przez inwestora postanowienia dotyczącego
zakładów górniczych] Wojewoda w sprawach, o których mowa w art. 82 ust.
3 pkt 1 i 5, oraz właściwe organy administracji architektoniczno-budowlanej w
dziedzinie górnictwa przy wydawaniu pozwolenia na budowę są obowiązani do
sprawdzenia posiadania przez inwestora postanowienia o uzgodnieniu, o którym
mowa w art. 33 ust. 2 pkt 4.
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Art. 89c. [Przestrzeganie poleceń starosty, wójta, burmistrza i prezydenta
miasta] 1. W przypadkach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi
związanych z budową, utrzymaniem lub rozbiórką obiektów budowlanych
starosta, wójt, burmistrz i prezydent miasta mogą wydać właściwemu
powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego polecenie podjęcia działań
zmierzających do usunięcia tego zagrożenia. Przepisy art. 10 ust. 2 ustawy z
dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558, z
późn. zm.) stosuje się odpowiednio.
2. Starosta, wójt, burmistrz i prezydent miasta ponoszą wyłączną
odpowiedzialność za treść polecenia, o którym mowa w ust. 1.
3. Polecenie przekazane ustnie wymaga potwierdzenia na piśmie.
4. Polecenie podlega niezwłocznemu wykonaniu. Powiatowy inspektor nadzoru
budowlanego przedkłada bezzwłocznie sprawę wojewódzkiemu inspektorowi
nadzoru budowlanego, jeżeli nie jest w stanie wykonać polecenia albo jeżeli
polecenie narusza prawo.
5. Polecenie naruszające prawo jest nieważne. O nieważności polecenia
rozstrzyga wojewoda.
Rozdział 9
Przepisy karne
Art. 90. [Odpowiedzialność za wykonywanie robót budowlanych zagrażających
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 uprawnień]
1. Kto:
1) udaremnia określone ustawą czynności właściwych organów,
2) wykonuje samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, nie posiadając
odpowiednich uprawnień budowlanych lub prawa wykonywania samodzielnej
funkcji technicznej w budownictwie,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do
roku.
2. (uchylony).
Art. 91a. [Odpowiedzialność za nieutrzymywanie obiektu budowlanego w
należytym stanie technicznym] Kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku
utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje
obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa
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użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100
stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do
roku.
Art. 92. [Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie obowiązku usunięcia uszkodzeń
powodujących narażenie życia lub zdrowia] 1. Kto:
1) w razie katastrofy budowlanej nie dopełnia obowiązków określonych w art. 75
lub art. 79,
2) nie spełnia, określonego w art. 70 ust. 1, obowiązku usunięcia stwierdzonych
uszkodzeń lub uzupełnienia braków, mogących spowodować niebezpieczeństwo
dla ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska,
3) utrudnia, określone ustawą, czynności właściwych organów,
podlega karze aresztu albo karze ograniczenia wolności, albo karze grzywny.
2. Tej samej karze podlega kto, pomimo zastosowania środków egzekucji
administracyjnej:
1) nie stosuje się do wydanych, na podstawie ustawy, decyzji właściwych
organów;
2) (uchylony).
Art. 93. [Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów przy projektowaniu
lub wykonywaniu robót budowlanych] Kto:
1) przy projektowaniu lub wykonywaniu robót budowlanych w sposób rażący nie
przestrzega przepisów art. 5,
1a) przy wykonywaniu robót budowlanych stosuje wyroby, naruszając przepis
art. 10,
2) (uchylony),
3) dokonuje rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części, naruszając przepisy
art. 28 lub art. 31 ust. 2,
4) przystępuje do budowy lub prowadzi roboty budowlane bez dopełnienia
wymagań określonych w art. 41 ust. 4, art. 42, art. 44, art. 45,
5) dostarcza lub umożliwia dostarczenie energii, wody, ciepła lub gazu,
naruszając przepis art. 41 ust. 5,
6) wykonuje roboty budowlane w sposób odbiegający od ustaleń i warunków
określonych w przepisach, pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę bądź w
zgłoszeniu budowy lub rozbiórki, bądź istotnie odbiegający od zatwierdzonego
projektu,
7) (uchylony),
8) nie spełnia obowiązku, o którym mowa w art. 62 ust. 1,
9) nie spełnia, określonych w art. 63 lub art. 64 ust. 1 i 3, obowiązków
przechowywania dokumentów, związanych z obiektem budowlanym lub
prowadzenia książki obiektu budowlanego,
9a) nie spełnia obowiązku przesłania protokołu, o którym mowa w art. 70 ust. 2,
9b) zmienia sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez
wymaganego zgłoszenia, o którym mowa w art. 71 ust. 2, albo pomimo wniesienia
sprzeciwu, o którym mowa w art. 71 ust. 3–5,
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10) nie udziela informacji lub nie udostępnia dokumentów, o których mowa w
art. 81c ust. 1, żądanych przez właściwy organ, związanych z prowadzeniem
robót budowlanych, przekazaniem obiektu budowlanego do użytkowania lub
jego utrzymaniem,
11) sporządza i przekazuje do obrotu prawnego świadectwo charakterystyki
energetycznej budynku, lokalu lub będącej nieruchomością części budynku
stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową nie posiadając uprawnień,
o których mowa w art. 5 ust. 8,
podlega karze grzywny.
Art. 94. [Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o
wykroczenia] Orzekanie w sprawach o czyny, określone w art. 92 i art. 93,
następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o
wykroczenia.
Rozdział 10
Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie
Art. 95. [Osoby podlegające odpowiedzialności zawodowej w budownictwie]
Odpowiedzialności zawodowej w budownictwie podlegają osoby wykonujące
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, które:
1) dopuściły się występków lub wykroczeń, określonych ustawą;
2) zostały ukarane w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie;
3) wskutek rażących błędów lub zaniedbań, spowodowały zagrożenie życia
lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska albo znaczne szkody
materialne;
4) nie spełniają lub spełniają niedbale swoje obowiązki;
5) uchylają się od podjęcia nadzoru autorskiego lub wykonują niedbale obowiązki
wynikające z pełnienia tego nadzoru.
Art. 96. [Kary za popełnienie czynów powodujących odpowiedzialność zawodową
w budownictwie] 1. Popełnienie czynów powodujących odpowiedzialność
zawodową w budownictwie jest zagrożone następującymi karami:
1) upomnieniem;
2) upomnieniem z jednoczesnym nałożeniem obowiązku złożenia, w
wyznaczonym terminie, egzaminu, o którym mowa w art. 12 ust. 3;
3) zakazem wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, na
okres od roku do 5 lat, połączonym z obowiązkiem złożenia, w wyznaczonym
terminie, egzaminu, o którym mowa w art. 12 ust. 3.
2. Przy nakładaniu kary należy uwzględnić dotychczasową karalność z tytułu
odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.
3. O zakazie wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
orzeka się w przypadku znacznego społecznego niebezpieczeństwa czynu.
4. Zakaz wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie może
być orzeczony również w stosunku do osoby, która:
1) pomimo dwukrotnego upomnienia ponownie dopuściła się czynu,
powodującego odpowiedzialność zawodową;
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2) uchyla się od złożenia nakazanego egzaminu.
5. Zakaz wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie określa
się w latach i miesiącach. Kara biegnie od dnia, w którym decyzja o ukaraniu
stała się ostateczna.
6. Osobie ukaranej z jednoczesnym nałożeniem obowiązku złożenia egzaminu,
która w wyznaczonym terminie egzaminu nie zdała, wyznacza się termin
dodatkowy, nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy. W przypadku
nieuzyskania oceny pozytywnej w terminie dodatkowym, stwierdza się utratę
uprawnień do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.
Art. 97. [Postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie]
1. Postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie
wszczyna się na wniosek organu nadzoru budowlanego, właściwego dla
miejsca popełnienia czynu lub stwierdzającego popełnienie czynu, złożony po
przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać określenie zarzucanego
czynu, uzasadnienie faktyczne i prawne oraz wskazanie dowodów.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może złożyć w zakresie swojej właściwości
organ samorządu zawodowego.
Art. 98. [Organy orzekające w sprawach odpowiedzialności zawodowej w
budownictwie] 1. W sprawach odpowiedzialności zawodowej w budownictwie
orzekają organy samorządu zawodowego.
2. Właściwość organów samorządu zawodowego w sprawach odpowiedzialności
zawodowej w budownictwie regulują odrębne przepisy.
Art. 99. [Decyzja o ukaraniu] 1. Ostateczną decyzję o ukaraniu, w trybie
odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, przesyła się do wiadomości:
1) jednostce organizacyjnej zatrudniającej osobę ukaraną;
2) właściwemu stowarzyszeniu;
3) organowi, który wydał ukaranemu uprawnienia do pełnienia samodzielnej
funkcji technicznej w budownictwie;
4) Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.
2. Informacja o karze z tytułu odpowiedzialności zawodowej, orzeczonej decyzją,
o której mowa w ust. 1, podlega wpisowi do centralnego rejestru ukaranych.
Art. 100. [Zakaz wszczęcia postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej
w budownictwie] Nie można wszcząć postępowania z tytułu odpowiedzialności
zawodowej w budownictwie po upływie 6 miesięcy od dnia powzięcia przez
organy nadzoru budowlanego wiadomości o popełnieniu czynu, powodującego
tę odpowiedzialność i nie później niż po upływie 3 lat od dnia zakończenia robót
budowlanych albo zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wydania decyzji o
pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego.
Art. 101. [Zatarcie kary] 1. Organ, który orzekał w I instancji o odpowiedzialności
zawodowej w budownictwie, na wniosek ukaranego, orzeka o zatarciu kary,
jeżeli ukarany:
1) wykonywał samodzielną funkcję techniczną w budownictwie przez okres:
a) 2 lat – w przypadku kary określonej w art. 96 ust. 1 pkt 1,
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b) 3 lat – od złożenia egzaminu – w przypadku kary określonej w art. 96 ust. 1
pkt 2,
c) 5 lat – po przywróceniu prawa wykonywania samodzielnej funkcji technicznej
w budownictwie – w przypadku kary określonej w art. 96 ust. 1 pkt 3;
2) w okresach, o których mowa w pkt 1, nie był ponownie ukarany jedną z kar
określonych w art. 96 ust. 1.
2. Informację o zatarciu kary organ, o którym mowa w ust. 1, przesyła
do wiadomości zainteresowanemu oraz jednostkom organizacyjnym,
stowarzyszeniom i organom, o których mowa w art. 99 ust. 1.
3. Zatarcie kary podlega odnotowaniu w centralnym rejestrze ukaranych.
Art. 102. (uchylony).
Rozdział 11
Przepisy przejściowe i końcowe
Art. 103. [Stosowanie przepisów ustawy] 1. Do spraw wszczętych przed dniem
wejścia w życie ustawy, a niezakończonych decyzją ostateczną, stosuje się
przepisy ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Przepisu art. 48 nie stosuje się do obiektów, których budowa została
zakończona przed dniem wejścia w życie ustawy lub w stosunku do których
przed tym dniem zostało wszczęte postępowanie administracyjne. Do takich
obiektów stosuje się przepisy dotychczasowe.
3. Właściwość organów do załatwiania spraw, o których mowa w ust. 1, określa
się na podstawie przepisów ustawy.
Art. 104. [Zachowanie dotychczasowych uprawnień] Osoby, które, przed dniem
wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie
posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji
w dotychczasowym zakresie.
Art. 105. [Przepisy pozostające w mocy] 1. Decyzje o dopuszczeniu do
powszechnego stosowania w budownictwie nowych materiałów budowlanych,
wydane przed dniem wejścia w życie ustawy, pozostają w mocy w
dotychczasowym zakresie.
2. (pominięty).
Art. 106. (pominięty).
Art. 107. [Przepisy uchylone] 1. Traci moc ustawa z dnia 24 października 1974
r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229, z 1981 r. Nr 12, poz. 57, z 1983 r.
Nr 44, poz. 200 i 201, z 1984 r. Nr 35, poz. 185 i 186, z 1987 r. Nr 21, poz. 124,
z 1988 r. Nr 41, poz. 324 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198), z zastrzeżeniem art.
103 ust. 2.
2. (pominięty).
Art. 108. [Wejście w życie] Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1995 r.
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Wydawnictwo Prawo i Budownictwo proponuje nową serię wydawniczą w
zakresie budownictwa ze szczególnym uwzględnieniem podstaw wykonywania
opracowań projektowych, eksperckich oraz kontroli, utrzymania i remontów
budynków. Przeznaczona dla studentów budownictwa i architektury, inżynierów
budownictwa, rzeczoznawców, biegłych sądowych z zakresu budownictwa,
zarządców nieruchomości i realizatorów inwestycji.
Seria czerwona „Prawo w Budownictwie” traktuje o wszelkich aspektach prawnych
w budownictwie, procesach inwestycyjnych, procedur administracyjnych,
aspektach opinii sądowych i pracy biegłych sądowych z zakresu budownictwa,
metodologii opinii sądowych, odpowiedzialności prawnej w budownictwie.
Seria zielona „Konstrukcje i Technologia” to opracowania z zakresu konstrukcji
budowlanych i inżynieryjnych, teorii konstrukcji, budownictwa miejskiego,
technologii robót budowlanych, robót ziemnych, betonowych, montażowych,
specjalnych technologii w budownictwie, technologie bez wykopowe.
Seria niebieska „Ekspertyzy i diagnostyka budynków” to wydawnictwo
dotyczące utrzymania budynków, kontroli okresowych ekspertyz technicznych,
budowlanych, oceny stanu technicznego, diagnostyki budynków, uszkodzeń,
awarii.
Seria
czarna „Budynki na terenach górniczych”
dotyczy
zagadnień
projektowania, realizacji, utrzymania, wzmacniania, remontów, modernizacji
budynków, zabezpieczeń na terenach górniczych jak również problemów
uszkodzeń, odszkodowań, oddziaływań na strukturę inżynieryjną, uzbrojenie
budowle przemysłowe, tereny proinwestycyjne.
Seria „Nauka i praktyka” to wydawnictwo dotyczące ogólnej problematyki
budownictwa, podstaw teoretycznych, praktycznych elementów konstruowania
obiektów budowlanych, kosztorysowania, wycen inwestycji, ekonomiki,
organizacji procesów budowlanych.
Wydawnictwa te są efektem doświadczeń zawodowych dr inż. Krzysztofa
Michalika i innych autorów, pracy naukowej, książek, skryptów, referatów,
wykładów, konferencji naukowych, badań naukowych, zaproszonych
pracowników naukowych, teoretyków i praktyków w zakresie budownictwa,
współpracowników
i wykładów na kierunku Budownictwo na Wydziale
Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych w Wyższej Szkole Technicznej
w Katowicach Katedra Technologii Budownictwa, wykładów monograficznych na
innych uczelniach, opracowane również jako skrypty, podręczniki akademickie,
prezentacje multimedialne dla przedmiotów Budownictwo Miejskie, Technologia
Robót Budowlanych, Elementy Prawa Budowlanego, Diagnostyka Budynków i
Projektowanie Budynków na Terenach Górniczych.
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Bliższe informacje na stronach internetowych:
www.wykladowca.biurokonstruktor.com.pl
www.rzeczoznawca-michalik.pl
WYDAWNICTWO PRAWO I BUDOWNICTWO PROPONUJE NASTĘPUJĄCE
KSIĄŻKI Z ZAKRESU BUDOWNICTWA:
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1.Michalik K., ”Kontrole okresowe stanu technicznego budynków.” Wydawnictwo
Prawo i Budownictwo, Chrzanów 2014.ISBN 978-83-937513-6-5.
2.Michalik K., ”Roboty ziemne w budownictwie. ”Wydawnictwo Prawo i
Budownictwo, Chrzanów 2014.ISBN 978-83-937513-7-2.
3.Michalik K., ”Procesy inwestycyjne i procedury administracyjne w budownictwie.”
Wydawnictwo Prawo i Budownictwo, Chrzanów 2014.ISBN 978-83-937513-0-3.
4.Michalik K., ”Ekspertyzy techniczne w budownictwie.”-Wydawnictwo Prawo i
Budownictwo, Chrzanów 2014.ISBN 978-83-937513-4-1.
5.Michalik K., ”Sztuka budowlana.” -Wydawnictwo Prawo i Budownictwo,
Chrzanów 2015.
6.Michalik K., Gąsiorowski T., ”Odpowiedzialność prawna w budownictwie.”
-Wydawnictwo Prawo i Budownictwo, Chrzanów 2014.ISBN 978-83-937513-58.
7.Michalik K., ”Bezpieczna budowa. Bezpieczeństwo i higiena pracy w
budownictwie.”-Wydawnictwo Prawo i Budownictwo, Chrzanów 2014.ISBN 97883-937513-3-4.
8.Michalik K., ”Zużycie techniczne budynków i budowli .”-Wydawnictwo Prawo i
Budownictwo, Chrzanów 2014.ISBN 978-83-937513-9-6.
9.Michalik K., Gąsiorowski T., ”Projektowanie budynków sztywnych na terenach
górniczych.”-Wydawnictwo Prawo i Budownictwo, Chrzanów 2014.ISBN 97883-937513-2-7.
10.Michalik K., „Podstawy budowania. Trwałość, użyteczność i piękno konstrukcji
budowlanych” -Wydawnictwo Prawo i Budownictwo, Chrzanów 2015.ISBN 97883-937513-1-0.
11. Michalik K., Gąsiorowski T., ”Projektowanie budynków na terenach
górniczych według Eurokodów i wytycznych krajowych.”-Wydawnictwo Prawo i
Budownictwo, Chrzanów 2015.
W przygotowaniu:
Michalik K.,Gąsiorowski T.-„Wzmacnianie budynków na terenach górniczych
według Eurokodów i wytycznych krajowych.”
Michalik K.-„Kosztorysowanie w budownictwie”.
Michalik K.,- ”Budownictwo miejskie. Konstrukcje szkieletowe”.
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Michalik K.-„Technologia robót budowlanych - roboty montażowe i rozbiórkowe”.

Wszelkie uwagi dotyczące wydawnictw, informacje oraz zamówienia prosimy
przesyłać na internetowy adres e-mail:
wydawnictwo@biurokonstruktor.com.pl
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