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1. Wprowadzenie 

Odpowiedzialność to obowiązek, moralny lub prawny, odpowiadania za swoje czyny 
i ponoszenie za nie konsekwencji. Obowiązek to konieczność zrobienia czegoś wynika-
jąca z nakazu wewnętrznego, administracyjnego lub prawnego. 

Odpowiedzialność uczestników procesu inwestycyjnego to: 

• odpowiedzialność zawodowa w budownictwie określana i egzekwowana na pod-
stawie ustawy Prawo budowlane na wniosek organu nadzoru budowlanego przez 
właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej, 

• odpowiedzialność karna w budownictwie określana na podstawie ustawy Prawo 
budowlane (art. 90-94) i egzekwowana na podstawie Kodeksu karnego, Kodeksu 
postępowania karnego, Kodeksu wykroczeń i Kodeksu postępowania w sprawach 

o wykroczenia, na wniosek organów administracji architektoniczno-budowlanej 
i nadzoru budowlanego, 

• odpowiedzialność cywilna określana i egzekwowana na podstawie Kodeksu cywil-
nego i Kodeksu postępowania cywilnego przez sądy powszechne z powództwa 
cywilnego, na wniosek jednej stron umowy zlecenia lub umowy o dzieło. 

Niniejszy tekst dotyczy przede wszystkim obowiązków i odpowiedzialności ucze-
stników procesu budowlanego, które mają swoje źródła w uregulowaniach zawartych 
w Prawie budowlanym i odnosi się do obowiązków nałożonych na uczestników procesu 
inwestycyjnego w poszczególnych fazach procesu inwestycyjnego, obowiązków nało-
żonych bezpośrednio przepisami prawa bądź rozstrzygnięciami w formie decyzji admi-
nistracyjnych. 

Dzieląc cały proces inwestycyjny na poszczególne fazy sięgnięto również do etapu 
ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu regulowanego przepisami 
ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. 

*mgr inż. arch., główny inspektor Nadzoru Budowlanego 
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Proces inwestycyjny podzielono na sześć faz - etapów: 
Etap I. Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu 
Etap II. Opracowanie projektu budowlanego 
Etap III. Uzyskanie pozwolenia na budowę 
Etap IV. Rozpoczęcie robót budowlanych 
Etap V. Budowa 
Etap VI. Oddanie obiektu do użytkowania 
Uczestników procesu budowlanego natomiast zdefiniowano na podstawie Prawa 

budowlanego. Uczestnikami są zatem: 
• inwestor, 
• projektant, 
• kierownik budowy i kierownicy robót, 
• inspektor nadzoru inwestorskiego. 
W rozumieniu ustawy Prawo budowlane z 1994 r. wykonawca nie jest uczestnikiem 

procesu budowlanego, był jednak uczestnikiem procesu budowlanego według Prawa 
budowlanego z 1974 r. 

2. Obowiązki uczestników procesu budowlanego 
w procesie inwestycyjnym 

2.1. Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowaniu terenu 

W ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania z grupy wymienionych uczestników 
procesu budowlanego bierze udział jedynie inwestor. Warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu organ gminy może określić tylko na wniosek inwestora. Przy formułowaniu 
wniosku inwestor może zlecać i korzystać z opracowań przedprojektowych. 

Do obowiązków inwestora na tym etapie należy określenie: 
- granic terenu na kopii mapy zasadniczej obejmującej teren objęty wnioskiem i najbliż-

sze otoczenie tego terenu, 
- funkcji i sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zago-

spodarowania terenu, 
- zapotrzebowania na wodę, energię i sposób odprowadzania lub oczyszczania 

ścieków oraz innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, 
- charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji, 
- danych charakteryzujących wpływ na środowisko lub jego wykorzystanie. 
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu stanowi podstawę spo-

rządzenia projektu przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Ustalenia decyzji są wiążące dla organów administracji architektoniczno-budowlanej 
wydających decyzję o pozwoleniu na budowę. 

W decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu określa się: 
- rodzaj inwestycji, 
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- warunki wynikające z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
jeśli dla danego obszaru plan został uchwalony, 

- warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikające z przepisów szczególnych, 
- warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji, 
- wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich, 
- linie rozgraniczające teren inwestycji, wyznaczone na mapie w stosownej skali. 

2.2. Opracowanie projektu budowlanego 

Na etapie opracowania projektu budowlanego Prawo budowlane ogranicza obowiązek 
inwestora, określony ogólnie jako obowiązek zorganizowania procesu budowy, do zapew-
nienia opracowania projektów przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. 

Obowiązkiem projektanta jest opracowanie projektu obiektu budowlanego, zapewnie-
nie udziału w opracowaniu projektantów z uprawnieniami w odpowiedniej specjalności 
i zapewnienie sprawdzenia projektu architektoniczno-budowlanego przez uprawnionego 
projektanta lub rzeczoznawcę oraz uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i spraw-
dzeń zaproponowanych rozwiązań projektowych. 

Zakres projektu obiektu budowlanego, określony w umowie zleceniu czy umowie o dzieło, 
jest szczegółowo regulowany Rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administra-
cji z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowla-
nego. Projekt budowlany składa się z projektu zagospodarowania terenu i projektu archi-
tektoniczno-budowlanego. 

Projekt zagospodarowania terenu określa granice terenu, usytuowanie istniejących i pro-
jektowanych obiektów, sieci uzbrojenia terenu, układ komunikacyjny, układ zieleni, wymiary 
i rzędne oraz wzajemne odległości obiektów budowlanych istniejących i projektowanych. 

Projekt architektoniczno-budowlany określa funkcję i formę obiektu, jego konstrukcję, 
rozwiązania techniczne i materiałowe, charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz 
zawiera opis dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych. 

Pozostałe elementy projektu budowlanego to oświadczenia właściwych jednostek o za-
pewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków, warunki przyłączenia 
obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycz-
nych, telekomunikacyjnych oraz dróg, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotech-
niczne warunki posadowienia obiektu. 

2.3. Pozwolenie na budowę 

W ramach pozwolenia na budowę do uprawnień inwestora należy wystąpienie do 
właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej z wnioskiem o pozwole-
nie na budowę obiektu lub jego części. 

Decyzja o pozwoleniu na budowę jest wydawana na wniosek inwestora przez właściwy 
organ administracji architektoniczno-budowlanej i określa nazwę i rodzaj oraz adres 
całego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu bądź robót budowlanych, imię i nazwi-
sko autora projektu, jego specjalność oraz zakres i numer uprawnień budowlanych. 

Możliwe jest również określenie przez organ administracji architektonicznej w decyzji 
o pozwoleniu na budowę szczególnych warunków prowadzenia robót budowlanych. 
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Mogą być nimi: szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót, 
czas użytkowania obiektów tymczasowych, terminy rozbiórki obiektów nie przewidzia-
nych do dalszego użytkowania i tymczasowych obiektów budowlanych, szczegółowe 
wymagania nadzoru na budowie, obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie 
(zwłaszcza zakładów pracy). 

Inwestor jest więc zobowiązany do przedłożenia we właściwym organie administracji 
architektoniczno-budowlanej: 

- projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami, wymaganymi 
przepisami szczególnymi, 

- decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeśli jest to wymagane 
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, 

- dowodu stwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomościąna cele budowlane. 
Organ administracji architektoniczno-budowlanej przed wydaniem pozwolenia sprawdza 

zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z miejscowym planem zagospoda-
rowania przestrzennego i wymaganiami ochrony środowiska, wymaganiami decyzji o wa-
runkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, 
oraz kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, 
pozwoleń i sprawdzeń, a także wykonanie projektu przez osobę mającą właściwe upraw-
nienia budowlane. Organ może badać również zgodność projektu architektoniczno-budow-
lanego z przepisami w tym techniczno-budowlanymi, i obowiązującymi polskimi normami 
w zakresie spełnienia tzw. wymagań podstawowych. Te obowiązki i uprawnienia dają 
możliwość wnioskowania o wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawo-
dowej projektanta, a także wnioskowania o ukaranie z tytułu odpowiedzialności karnej. 

2.4. Budowa 

Obowiązek zorganizowania procesu budowy zgodnie z przepisami Prawa budowla-
nego spoczywa na inwestorze. Przez zorganizowanie na tym etapie należy rozumieć: 

- zapewnienie objęcia kierownictwa budowy i nadzór nad robotami przez osobę po-
siadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, 

- wykonanie i odbiór robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach 
zawodowych, 

- ustanowienie inspektora nadzoru budowlanego, jeśli wymagają tego przepisy. 
Wymagane jest również zawiadomienie przez inwestora organu wydającego pozwo-

lenie na budowę o terminie rozpoczęcia budowy. 
Inwestor ma prawo do ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego również w po-

zostałych przypadkach, a także ma prawo zobowiązania projektanta do sprawowania 
nadzoru autorskiego. Wynika z tego, że projektant ma obowiązek sprawowania nadzoru 
autorskiego na żądanie inwestora. Zobowiązać do pełnienia nadzoru autorskiego może 
również organ administracji architektoniczno-budowlanej. Niezależnie od tego, czy 
projektant pełni nadzór autorski czy nie, projektant ma prawo wstępu na teren budowy, 
dokonywania zapisów w dzienniku budowy, w tym także żądania na podstawie wpisu 
do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie stwierdzenia możliwości 
powstania zagrożenia lub wykonywania robót budowlanych niezgodnie z projektem. 
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W trakcie trwania budowy najważniejszymi osobami na budowie są kierownik budowy 
i inspektor nadzoru inwestorskiego. Osoby te są zobowiązane ustawowo do wykonywa-
nia określonych zadań i ponoszą odpowiedzialność za ich prawidłowe wykonanie. Do 
obowiązków kierownika budowy należy: 

- prowadzenie dokumentacji budowy, umieszczenie tablicy informacyjnej, 
- zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu budowlanego, 
- zorganizowanie i kierowanie budową zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
- wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania 

zagrożenia, 
- zawiadomienie inwestora o wstrzymaniu robót budowlanych, 
- zgłoszenie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru robót ulegających zakryciu 

bądź zanikających, 
- zapewnienie dokonania prób i sprawdzeń przed oddaniem obiektu do użytku, 
- zgłoszenie obiektu budowlanego do użytku, uczestniczenie w czynnościach od-

bioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad. 
Kierownik budowy ma prawo do występowania do inwestora o zmiany w rozwiązaniach 

projektowych i ustosunkowania się do zaleceń w dzienniku budowy. 
Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie trwania budowy należy: 

- reprezentowanie inwestora na budowie, 
- sprawowanie kontroli zgodności realizacji budowy zgodnie z projektem i pozwo-

leniem na budowę oraz obowiązującymi przepisami, 
- sprawdzenie jakości wykonywanych robót i zastosowania wyrobów budowlanych 

dopuszczonych do stosowania, 
- sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu i zanikających, 
- uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, 
- uczestniczenie w odbiorze i przekazaniu obiektu do użytku, 
- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót i usunięcia wad, 
- kontrolowanie (na żądanie inwestora) rozliczeń budowy. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma ponadto uprawnienia do: 
- dokonywania wpisów do dziennika budowy, 
- wydawania poleceń kierownikowi budowy i kierownikom robót, 
- żądania dokonania poprawek i ponownego wykonania robót wykonanych wadli-

wie, 
- wstrzymania robót budowlanych w przypadku możliwości wystąpienia niedopusz-

czalnego odstąpienia od projektu budowlanego. 

2.5. Przekazywanie obiektu do użytkowania 

Po zakończeniu robót budowlanych i dokonaniu odbioru obiektu budowlanego inwes-
tor jest zobowiązany zawiadomić organ o zakończeniu budowy co najmniej na 14 dni 
przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania zrealizowanego obiektu 
budowlanego. Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego w formie decyzji admi-
nistracyjnej jest wymagane w przypadkach: nałożenia takiego obowiązku w pozwoleniu 
na budowę, wykonania obiektu niezgodnie z warunkami pozwolenia na budowę, wstrzy-
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mania robót budowlanych i nakazania wykonania określonych czynności lub przystąpie-
nia do użytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych. 

Zawiadamiając o zakończeniu budowy lub przy wnioskowaniu o pozwolenie na 
użytkowanie inwestor ma obowiązek złożenia w organie administracji architektoni-
czno-budowlanej: 

- oryginału dziennika budowy, 
- oświadczenia kierownika budowy, 
- protokołów badań i sprawdzeń, 
- powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, 
- oświadczenia o braku sprzeciwu organów: Inspekcji Ochrony Środowiska, Inspe-

kcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej (stosow-
nie do wymagań przepisów szczególnych). 

Kierownik budowy ma zatem na tym etapie obowiązek poświadczenia zgodności 
wykonania obiektu zgodnie z warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu, warun-
kami pozwolenia na budowę i obowiązującymi polskimi normami, jak też przepisami 
dotyczącymi uporządkowania terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych. 

Projektant natomiast w razie zmian, które nie spowodowały istotnych odstępstw od 
zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę dokonanych podczas 
wykonywania robót - potwierdza oświadczenie kierownika budowy. 

W takich przypadkach również inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza ww. 
oświadczenie kierownika budowy, a inwestor dołącza kopie rysunków wchodzących 
w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami wprowadzo-
nymi w trakcie realizacji obiektu. 

2.6. Użytkowanie obiektu 

Od momentu zakończenia robót budowlanych i przekazania obiektu budowlanego do 
użytkowania właściciel tego obiektu jest odpowiedzialny za utrzymywanie obiektu bu-
dowlanego w należytym stanie technicznym i estetycznym. Do podstawowych obowiąz-
ków właściciela należy: 

- przeprowadzanie kontroli okresowej obiektu budowlanego (w odpowiednim zakresie 
raz w roku i raz na 5 lat), 

- usuwanie stwierdzonych w czasie przeprowadzonych kontroli stanu technicznego 
obiektu uszkodzeń oraz braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub 
zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę 
budowlaną pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem, 

- prowadzenie książki obiektu budowlanego, 
- udostępnianie dokumentów obiektu budowlanego organom upoważnionym do kon-

troli obiektów budowlanych. 
Osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie przesłać kopię tego protokołu 

do właściwego organu, jeżeli stwierdzone uszkodzenia oraz braki mogłyby spowodować 
zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczegól-
ności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo 
zatrucie gazem. 
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Kontrola techniczna utrzymania obiektów budowlanych jest działalnością definiowaną 
przez Prawo budowlane jako wykonywanie samodzielnej funkcji technicznej w budow-
nictwie, wymaga zatem wykazania się posiadaniem uprawnień budowlanych. Niepra-
widłowe wykonywanie czynności jest zagrożone odpowiedzialnością zawodową. 

3. Odpowiedzialność zawodowa 

Problematyka odpowiedzialności uczestników procesu budowlanego jest regulowana 
w rozdziale 10 ustawy Prawo budowlane i dotyczy jedynie uprawnionych uczestników 
procesu budowlanego, wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie 
na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności. Ob-
szar odpowiedzialności oraz czynów podlegających orzekaniu o odpowiedzialności 
zawodowej został określony w tablicy 1. 

Tablica 1. Odpowiedzialność zawodowa 

Odpowiedzialność zawodowa 
Projektant Kierownik 

budowy/robót 
Inspektor nadzoru 

inwestorskiego Odpowiedzialność zawodowa 

P B U P B U P B U 

Określenie czynu 

Art. 95 pkt. 1 Pb 
Osoby wykonujące samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, które dopuściły się 
występków lub wykroczeń, określonych ustawą 

Art. 95 pkt. 3 Pb 
Osoby wykonujące samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, które wskutek 
rażących błędów lub zaniedbań spowodowały 
zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, 
bezpieczeństwa mienia lub środowiska albo 
znaczne szkody materialne 

Art. 95 pkt. 4 Pb 
Osoby wykonujące samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, które nie spełniają 
lub spełniają niedbale swoje obowiązki 

Art. 95 pkt. 5 Pb 
Osoby wykonujące samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, które uchylają się 
od podjęcia nadzoru autorskiego lub wykonują 
niedbale obowiązki wynikające z pełnienia tego 
nadzoru 

Określenie występku 

Art. 90 Pb 
Kto wykonuje roboty budowlane bez wymaganego 
pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, bądź też 
pomimo wniesienia sprzeciwu przez właściwy 
organ 
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Odpowiedzialność zawodowa 
Projektant Kierownik 

budowy/robót 
Inspektor nadzoru 

inwestorskiego Odpowiedzialność zawodowa 

P B U P B U P B U 

Art. 91 pkt 1 Pb 
Kto udaremnia określone ustawą czynności 
właściwych organów 

Art. 91 pkt 2 Pb 
Kto wykonuje samodzielną funkcję techniczną 
w budownictwie, nie posiadając odpowiednich 
uprawnień budowlanych 

Określenie wykroczenia 

Art. 92 ust. 1 pkt 1 Pb 
Kto w razie katastrofy budowlanej nie dopełnia 
obowiązków określonych w Pb 

Art. 92 ust. 1 pkt 2 Pb 
Kto utrudnia określone ustawą czynności 
właściwych organów 

Art. 93 pkt 1 Pb 
Kto przy projektowaniu w sposób rażący 
nie przestrzega przepisów art. 5 

Art. 93 pkt 1 Pb 
Kto przy wykonywaniu robót budowlanych w 
sposób rażący nie przestrzega przepisów art. 5 

Art. 93 pkt 2 Pb 
Kto przy wykonywaniu robót budowlanych stosuje 
wyroby budowlane nie dopuszczone do obrotu 
i stosowania w budownictwie 

Art. 93 pkt 3 Pb 
Kto dokonuje rozbiórki obiektu budowlanego lub 
jego części bez wymaganego prawem pozwolenia 
lub zgłoszenia 

Art. 93 pkt 3 Pb 
Kto przystępuje do budowy lub prowadzi roboty 
budowlane bez zawiadomienia właściwego 
organu 

Art. 93 pkt 3 Pb 
Kto przystępuje do budowy lub prowadzi roboty 
budowlane bez pozwolenia właściwego organu, 
zmienia przeznaczenie użytkowanego obiektu 
budowlanego 

Art. 93 pkt 6 Pb 
Kto 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 

101 



Odpowiedzialność zawodowa 
Projektant Kierownik 

budowy/robót 
Inspektor nadzoru 

inwestorskiego Odpowiedzialność zawodowa 

P B U P B U P B U 

Art. 93 pkt 10 Pb 
Kto nie dopełnia obowiązku udzielenia informacji 
lub udostępnienia dokumentów związanych 
z prowadzeniem robót, produkcją wyrobów 
budowlanych, przekazaniem obiektu 
budowlanego do użytkowania lub jego 
utrzymaniem, żądanych przez właściwy organ 

Objaśnienia skrótów użytych w tablicy: P - etap projektowania 
B - etap wykonywania robót budowlanych 
U - etap użytkowania obiektu 
Pb - ustawa Prawo budowlane 

4. Odpowiedzialność cywilna projektanta 
i wykonawcy budowlanego 

4.1. Odpowiedzia lność projektanta w Polsce 

Podstawowe obowiązki projektanta oraz zakres projektu budowlanego regulują przepisy 
budowlane. Opracowanie projektu budowlanego odbywa się na podstawie umowy. Umowy 
o wykonanie projektu budowlanego lub umowy o prace projektowe nie są w Kodeksie 
cywilnym traktowane odrębnie (tzw. umowy nienazwane). Projekt stanowi określony w tych 
przepisach rezultat pracy umysłowej, czyli dzieło w rozumieniu przepisów K.c. Przedmiotem 
takiej umowy jest uzyskanie dzieła niematerialnego, lecz materializowanego w wykonanym 
obiekcie budowlanym lub robotach budowlanych. Do umów o wykonanie wszelkiego typu 
projektów mają zastosowanie przepisy tytułu XV Księgi trzeciej K.c. Umowa o dzieło ze 
wszystkimi konsekwencjami, a więc rękojmią włącznie. Przepisy K.c. nie uwzględniają 
specyfiki projektów i innych prac projektowych, zatem w umowach należy uwzględniać 
również przepisy ustawy Prawo budowlane. 

Konsekwencją zapisu art. 20 ustawy Prawo budowlane jest odpowiedzialność proje-
ktanta za jakość i efekt projektu. Jednak trzeba pamiętać, że udział w sporządzaniu 
projektu projektantów branżowych, czyli wykonywania dzieła przy pomocy innych osób 
nie ma wpływu na odpowiedzialność za całość przedmiotu. Projektant ponosi odpowie-
dzialność za efekt, rezultat na zasadach określonych w art. 637 i 638 K.c. oraz w prze-
pisach K.c. o rękojmi przy sprzedaży. Rękojmia jednostki projektowej projektanta 
ogranicza się tylko do przedmiotu umowy. Z treści umowy powinno zatem jednoznacznie 
wynikać, kto konkretnie jest osobą kierującą realizacją projektu. Odszkodowanie za 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych może być określone 
na ogólnych zasadach odpowiedzialności kontraktowej czy też kary umownej. Można 
również zastrzec dochodzenie odszkodowania uzupełniającego. 
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4.2. Odpowiedzialność wykonawcy budowlanego w Polsce 

Roboty budowlane wykonywane są zgodnie z projektem, na podstawie umowy. Zatem 
jakość rozumiana jako niewadliwość projektu niejednokrotnie decyduje o jakości obiektu 
budowlanego. Mamy tu do czynienia ze skomplikowanym problemem odpowiedzialności za 
wady obiektu spowodowane wadliwością rozwiązań projektowych. Wobec faktu, że projekt 
i wykonanie obiektu budowlanego są objęte odrębnymi stosunkami prawnymi, z których 
każdy ma inny przedmiot świadczeń, każdy projektant, wykonawca odpowiada w ramach 
danego zobowiązania. Stąd przyjmuje się odpowiedzialność wykonawcy z tytuły rękojmi za 
wady obiektu budowlanego, a odpowiedzialność projektanta za projekt stanowiący przed-
miot umowy o prace projektowe. Wyłączeniu z odpowiedzialności wykonawcy podlegają 
materialne następstwa wad obiektu wynikłe z wadliwości dokumentacji projektowej. 

Umowy o roboty budowlane są regulowane: w tytule Księgi trzeciej - Umowa o roboty 
budowlane i tytule XV - Umowa o dzieło. Mają tu również zastosowanie przepisy o rękojmi 
przy sprzedaży. Można również w ramach swobody kontraktowej rozszerzyć odpowie-
dzialność z tytułu rękojmi. Rozszerzenie takie odbywa się w drodze umownego udzie-
lenia gwarancji jakości. Rękojmia stanowi odpowiedzialność ustawową wykonawcy za 
wady fizyczne obiektu budowlanego. Gwarancja jakości stanowi dodatkowe zastrzeże-
nie umowne stanowiące c dodatkowej odpowiedzialności wykonawcy za wady przed-
miotu umowy. W przypadku otrzymania gwarancji jakości wykonawca jest zobowiązany 
do usunięcia wad, jeżeli wady te ujawniły się w okresie gwarancji. 

Zgodnie z kodeksem cywilnym do obowiązków wykonawcy należy przede wszystkim 
wykonanie przewidzianego w umowie obiektu zgodnie z projektem i zasadami wiedzy 
technicznej oraz przekazanie go inwestorowi. Natomiast do podstawowych obowiązków 
inwestora należy dokonanie przewidzianych prawem czynności związanych z przygotowa-
niem robót, które obejmują w szczególności przekazanie terenu budowy, przekazanie 
projektu, jak tez odebranie obiektu i zapłatę umówionego wynagrodzenia. Wykonawca ponosi 
także odpowiedzialność za zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu umowy o wykonanie 
robót budowlanych. Stanowi to zakres ryzyka wykonawcy do czasu przekazania obiektu. 

Rękojmia za wady jest definiowana jako odpowiedzialność z mocy prawa, która jednak 
w granicach nim zakreślonych może być modyfikowana umową stron i rozszerzana lub 
ograniczana. Jest to odpowiedzialność uniezależniona od winy. Rękojmia trwa 3 lata. 
Gwarancja natomiast stanowi samodzielne zobowiązanie umowne wykonawcy lub też 
jest umowną modyfikacją rękojmi, polegającą na rozszerzeniu odpowiedzialności z tytułu 
rękojmi przez udzielenie gwarancji. Jest to przyjęcie przez wykonawcę w drodze umowy 
odpowiedzialności za wady fizyczne przedmiotu tej umowy. Przepisy nie określają granic 
czasowych gwarancji, pozostawiając tę sprawę swobodnej dyspozycji stron. Jeżeli strony 
w umowie postanowią, że wykonawca udzieli inwestorowi gwarancji jakości, a nie ustalą 
terminu gwarancji, to przyjmuje się, że termin ten wynosi 1 rok od daty odbioru obiektu. 

4.3. Odpowiedzialność cywilna w wybranych krajach UE 

4.3.1. Niemcy 
Umowy o prace projektowe nie są uregulowane jako szczególny typ umowy w nie-

mieckim kodeksie cywilnym. Zasadniczo obowiązki architekta obejmują sporządzenie 
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dokumentacji projektowej, kierownictwo robót i nadzór budowlany. Zakres tych obowiąz-
ków wynika z HOIA*. Zgodnie z tym przepisem projektowanie obejmuje sporządzenie 
dokumentacji wstępnej, dokumentacji podstawowej, dokumentacji kosztorysowej oraz 
dokumentacji i rysunków wykonawczych. Kierownictwo robót obejmuje zarówno twórczy, 
jak i techniczno-ekonomiczny nadzór projektanta nad wykonywaniem dzieła budowla-
nego oraz przygotowanie zawarcia umów, sprawdzenie kosztorysów, wynagrodzeń itp. 
Nadzorowanie budowy polega na kontrolowaniu z technicznego punktu widzenia wykony-
wania obiektu budowlanego w zgodności z dokumentacją rysunkami, poleceniami i wska-
zówkami architekta. Projektanta obciąża również koordynacja robót wykonawców oraz 
obowiązek doradztwa inwestorowi wyboru wykonawcy, technik i technologii budowla-
nych, kosztów inwestycji. W praktyce projektant może być zobowiązany do spełnienia 
wszystkich tych świadczeń, bądź tylko ich części. Umowa z projektantem ma charakter 
umowy o dzieło bądź umowy o świadczenie usług. Z tytułu umowy o dzieło projektant 
ponosi odpowiedzialność w postaci rękojmi za wady, niezależnie od winy i znajomości 
wad. Zakres przedmiotowy tej rękojmi dotyczy zasadniczo tylko przedmiotu umowy. 
Odpowiedzialność projektanta z tytułu rękojmi za wady obejmuje także materialne 
następstwa wad obiektu, będące następstwem wad projektowych. Podstawą oceny 
wadliwości dzieła projektanta jest moment odbioru. Sprawy umów reguluje przepis 
zwany ogólnymi warunkami umów o prace projektowe - AVA . Roszczenia z tytułu 
rękojmi podlegają pięcioletniemu przedawnieniu. Przepisy AVA zawierają szereg innych 
klauzul umownych dotyczących odpowiedzialności architekta. 

W Niemczech warunki umów o wykonywanie świadczeń budowlanych reguluje przepis 
VOB*** Celem tego przepisu jest dostosowanie kodeksowej umowy o dzieło do potrzeb i wy-
magań praktyki budowlanej. Regulacja ta nie ma charakteru normatywnego. W praktyce 
występują zatem dwa rodzaje umów: oparte na kodeksie cywilnym lub VOB - gdzie 
przewidziane są odstępstwa od regulacji kodeksowej. 

Zróżnicowany jest również termin przedawnienia roszczeń. Zgodnie z VOB, jeśli 
chodzi o wady budowanego budynku, termin przedawnienia wynosi 2 lata, a w przypadku 
robót budowlanych - rok. 

4.3.2. Francja 

Zgodnie z kodeksem cywilnym (po zmianach z 1978 r.) architekt i wykonawca 
budowlany ponoszą dwuletnią odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady drobnych robót 
budowlanych i dziesięcioletnią rękojmię za wady obiektów budowlanych i większych 
robót budowlanych. Terminy te są liczone od momentu odbioru obiektu lub robót 
budowlanych. Odrębnie regulowana jest rękojmia za wolne od wad wykonanie: dotyczy 
ono jedynie wykonawców oraz odpowiedzialności z tytułu rękojmi za obiekt budowlany 
i części jego wyposażenia. 

Pewną specyfiką w procesie budowlanym we Francji jest prywatna kontrola technicz-
na. Problematyka kontroli technicznej jest uregulowana w przepisach o odpowiedzial-
ności i ubezpieczeniach w budownictwie. Przepisy te normują pozycję zawodową kontrolera 

*Honorarordnung für Architektem und Ingenieure. 
** Algemeine Vertragsbedingungen des Einheitsarchitektenvertrages. 

*** Algemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen. 
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technicznego, jego odpowiedzialność, a także możliwość wkraczania w działalność 
uczestników procesu budowlanego. Zasadniczo przeprowadzenie kontroli jest fakulta-
tywne, jednak są obiekty, zwłaszcza te, które mogą narazić użytkowników na szczególne 
niebezpieczeństwa ze względu na swoją budowę lub położenie, których kontrole są 
prowadzone obowiązkowo. Kontroler techniczny podlega domniemanej odpowiedzial-
ności za wady. Kontroler techniczny może uwolnić się od odpowiedzialności, jeżeli 
udowodni, że inny uczestnik procesu budowlanego jest odpowiedzialny za szkodę, lub 
udowodni, że inwestor nie zastosował się do jego ocen i wskazówek. 

Podobny system jak we Francji występuje w większości państw europejskich, których 
kodeksy cywilne wywodzą się z Kodeksu Napoleona. Poza Francją są to np. Włochy, 
Belgia, Hiszpania. 

4.3.3. Anglia 

Zakres czynności wykonywanych przez architekta-projektanta, jak i definicja pojęcia 
architekta są ustawowo definiowane. Architektem jest osoba, której stałym zajęciem zawo-
dowym i zarobkowym jest sporządzanie projektów i rysunków oraz kierownictwo i nadzór 
nad robotami budowlanymi. Architekt jest zobowiązany informować inwestora o kosztach 
inwestycji, w tym kosztach projektu. Architekt jest zobowiązany również do pomocy w wy-
borze wykonawców budowlanych, którzy będą realizować projektowane przedsięwzięcie 
inwestycyjne. Przedmiotem umowy o prace projektowe zawieranej z architektem mogą być 
trzy główne świadczenia umowne: opracowanie projektów, rysunków I kosztorysów, kiero-
wanie robotami budowlanymi wraz z ich nadzorowaniem oraz wystawienie certyfikatu -
zaświadczenia o wykonaniu oznaczonych robót budowlanych zgodnie z postanowieniami 
umowy. 

Umowy o prace projektowe mają zróżnicowany charakter prawny. Mogą to być umowy 
o świadczenie usług, umowy o dzieło czy umowy zlecenia. Jeśli chodzi o odpowiedzialność, 

skutki prawne tych umów się nie różnią. Podstawą odpowiedzialności jest tu wina rozumiana 
jako naruszenie umowy. Z reguły jest to odpowiedzialność gwarancyjna. Stosowany jest 
sześcioletni termin przedawnienia w przypadku umów nie wymagających zachowania formy 

i dwunastoletni okres przedawnienia w umowach pod pieczęć, a takie właśnie umowy 
obowiązują architektów. 

Podstawowym obowiązkiem architekta wynikającym z umowy o prace projektowe jest 
wykonanie powierzonych mu prac z wymaganą zawodową starannością i zgodnie z ich 
przeznaczeniem, z jednoczesnym reprezentowaniem interesów inwestora. Natomiast 
przy wystawianiu certyfikatu architekt jest zobowiązany bezstronnie i samodzielnie 
potwierdzić zgodność wykonania robót z regułami sztuki zawodowej. Odpowiedzialność 
architekta może wynikać tylko z umowy i może dotyczyć dochowania należytej staran-
ności i wymaganej fachowej umiejętności. Architekt ponosi odpowiedzialność za spo-
rządzoną dokumentację projektową, za jej wadliwość bądź niekompletność. Dokumen-
tacja ta musi umożliwiać wykonanie obiektu budowlanego przez wykonawcę. 

Architekt z reguły prowadzi techniczne kierownictwo robót pod kątem ich zgodności z do-
kumentacją projektową. Z wykonywaniem tych czynności wiąże się bezpośrednio nadzór 
nad robotami. Przy wykonywaniu nadzoru architekta obowiązuje szczególna staranność, 
zwłaszcza przy wystawianiu certyfikatu ostatecznego. Od tego bowiem momentu wyłączeniu 
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podlega odpowiedzialność wykonawcy. Wystawianie certyfikatów jest trzecim podsta-
wowym świadczeniem umownym architekta. 

W zakresie umów o roboty budowlane obowiązują Standard Form of Building Contract, 
w zakresie robót inżynieryjnych natomiast Standard Form of Civil Enginering Contract. 

Rękojmia za wolne od wad wykonanie sprowadza się do odpowiedzialności i obowiąz-
ku naprawienia wszystkich wad zgłoszonych w ciągu roku. Odpowiedzialność za wady 
i inne szkody będące przedmiotem dwuletniej i dziesięcioletniej rękojmi wchodzi w ra-
chubę dopiero po upływie roku od przekazania obiektu budowlanego. Rękojmia (roczna) 
wykonania obowiązuje tylko wykonawcę. Wobec występowania tutaj domniemania winy 
mamy do czynienia z czystą odpowiedzialnością typu gwarancyjnego. 

Forma odpowiedzialności nie jest określona, a zapis prawa wskazuje, że zobowiązany 
do naprawienia szkody ma spełnić świadczenie pieniężne. Zasada ta ma zastosowanie 
nawet wtedy, jeżeli wada budynku dałaby się usunąć. 
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