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Na zaproszenie Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w naradzie szefów służb 
nadzoru budowlanego województwa uczestniczyli przedstawiciele Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów 
RP: arch. Marek Tarko, Przewodniczący Rady MPIA oraz arch. Jacek Bruzda, Okręgowy Rzecznik 
Odpowiedzialności Zawodowej MPOIA.  
Głównym powodem zaproszenia przedstawicieli architektów było pismo Małopolskiej Okręgowej Rady IARP z 
17 lutego 2014 r., wysłane do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w którym Izba Architektów 
zwraca się z prośbą o określenie zakresu kompetencji Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego przy 
dokonywaniu odbiorów zrealizowanych inwestycji. 
Podczas dyskusji zwrócono uwagę, iż zakres kontroli określa Art. 59a Prawa budowlanego. Przedstawiciele 
Nadzoru budowlanego wyjaśniali, iż procedura odbiorowa obejmuje również zakres kontroli obiektów. Należy 
pamiętać, iż kompetencje Nadzoru budowlanego określają inne artykuły Prawa budowlanego, w tym min: Art. 
81 oraz Art. 84. 
Przedstawiciele Izby Architektów zwrócili się do szefów służb nadzoru budowlanego, aby czynności kontrolne 
były rozpoczynane we wczesnej fazie realizacji inwestycji. Zaproponowano, aby nadzór budowlany swoje 
czynności rozpoczynał z chwilą otrzymania dokumentacji projektowej wraz z prawomocnym pozwoleniem na 
budowę. Wówczas ewentualne rozbieżności lub niedociągnięcia projektowe mogą być eliminowane przed 
rozpoczęciem zasadniczej fazy inwestycji. 
Przedstawiciele nadzoru budowlanego zgadzając się z potrzebą wczesnej analizy realizowanych inwestycji, 
zwrócili uwagę na fakt, iż zakres obowiązkowych czynności Nadzoru oraz szczupłości kadr sprawia, iż owe 
wczesne czynności kontrolne mogą być podejmowane w bardzo ograniczonym zakresie. Jednocześnie 
wyrażono gotowość współdziałania z Izbą Architektów w zakresie wypracowywania optymalnych rozwiązań. 
Przedstawiciele nadzoru budowlanego przypomnieli również, iż Inwestor w każdej fazie inwestycji może 
zwrócić się do organu Nadzoru Budowlanego o przeprowadzenie kontroli. Nie musi zatem czekać do 
zakończenia budowy. 
Omówiono również sprawę osób trudniących się podpisywaniem cudzych projektów. Przedstawiciele nadzoru 
budowlanego z dużym zadowoleniem przyjęli informację przedstawicieli Izby Architektów, iż Małopolska 
Okręgowa IARP rozpoczęła procedury uporządkowania tego problemu. Pierwsze wnioski w sprawie 
postępowania dyscyplinarnego zostały skierowane przez Radę MPOIA do Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej, który rozpoczyna postępowania w tych sprawach. 
Powiatowi Inspektorzy Nadzoru Budowlanego interesowali się również nową formą praktyki zawodowej, 
realizowanej podczas studiów w oparciu o umowę Uczelni z Izbą zawodową. Wszyscy zgodzili się z tym, iż taka 
forma praktyki wymaga bardzo skrupulatnego przygotowania zarówno przez Uczelnie, jak i przez Izby 
zawodowe. 
Poruszono również sprawę odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego. Podkreślano wagę tego 
elementu inwestycji. 
Na zakończenie uzgodniono, iż relacje pomiędzy Małopolską Okręgową IARP oraz szefami małopolskich służb 
nadzoru budowlanego z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego na czele – będą kontynuowane. 
W najbliższym czasie, Rada Małopolskiej Okręgowej IARP, w porozumieniu z Wojewódzkim Inspektorem 
Nadzoru Budowlanego zorganizuje szkolenie dotyczące najczęstszych błędów w projektach ujawnianych w fazie 
realizacji i odbioru inwestycji oraz dotyczące możliwości współdziałania projektantów i inwestorów z PINB. 
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