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SŁOWO WSTĘPNE

Prawo inwestycyjne w praktyce

W dniach 15–16 listopada 2019 roku w Krynicy-
-Zdroju odbyła się kolejna edycja ogólnopolskiej 
konferencji organizowanej przez Małopolską 
Okręgową Izbę Architektów RP przy współpracy 
z Krajową Radą Izby Architektów RP oraz Małopol-
ską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa.

Cechą charakterystyczną krynickich debat jest 
ich interdyscyplinarność oraz tematyczny, meryto-
ryczny program. Tak też było tym razem. Dyskusje 
dotyczyły ściśle określonych zagadnień, a uczest-
niczyli w nich przedstawiciele obu izb samorządu 
zawodowego, zarówno szczebla krajowego, jak 
i okręgowego, a także przedstawiciele administracji 
architektoniczno-budowlanej, nadzoru budowlane-
go, urzędu ochrony zabytków, inwestorów.

Problematyka konferencji dotyczyła szerokiego 
zakresu regulacji prawnych związanych z inwe-
stycjami, a w szczególności praktyki stosowania 
prawa. Chcieliśmy zwrócić uwagę na zapisy prawa 
inwestycyjnego, które są nieprecyzyjne lub niejasne. 
Rozstrzygnięcia identycznych spraw w organach ad-
ministracji architektoniczno-budowlanej są czasami 
krańcowo różne nawet w tym samym województwie, 
nie mówiąc już o terenie całej Polski. Dyskutowaliśmy 
również nad kierunkami zmian Prawa budowlanego 
oraz nową formułą projektu budowlanego.

W ramach bloku „Prawo budowlane w 5 minut” 
przedstawiciele Okręgowych Izb Architektów RP 

w syntetycznej formie prezentowali wybrane proble-
my z zakresu prawa inwestycyjnego, z którymi bory-
kają się architekci w różnych rejonach Polski. 

Konferencje organizowane przez Małopolską 
Okręgową Izbę Architektów RP są również okazją 
do osobistych spotkań, wymiany refleksji, do bu-
dowania pozytywnych relacji pomiędzy różnymi 
grupami zawodowymi. 

Wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowa-
nia i przeprowadzenia konferencji oraz wszystkim 
jej uczestnikom, a w szczególności prelegentom 
i panelistom, a także naszym Partnerom i Patronom, 
którzy od wielu lat towarzyszą Małopolskiej Okrę-
gowej Izbie Architektów RP przy organizacji tych 
wydarzeń, składam serdeczne podziękowania. Bez 
Waszego zaangażowania i wsparcia realizacja 
tego projektu byłaby niemożliwa.

Rok 2020 okazał się bardzo trudny. Z powodu 
epidemii organizacja kolejnej konferencji była nie-
możliwa. Brak ten bardzo odczuliśmy. Mamy jednak 
nadzieję, że w 2021 roku kolejna edycja konferencji 
stanie się faktem. Tematów do dyskusji jest wiele. 
Najbardziej aktualny i ważny wydaje się temat zmia-
ny Prawa budowlanego oraz rozporządzenia doty-
czącego zakresu i formy projektu budowlanego.

Zapraszam do aktywnego udziału!

arch. Marek Tarko 
Przewodniczący Rady 

Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP



76

Konferencja: Prawo inwestycyjne w praktyce – Krynica-Zdrój, 15–16 listopada 2019 r.

Maciej Kubicki 

PRAWO BUDOWLANE 1928–2019: ZDERZENIE 
DWÓCH ŚWIATÓW

Mija dwadzieścia pięć lat od wejścia w życie obec-
nie obowiązującego Prawa budowlanego i od kilku 
lat słychać o pracach nad wprowadzeniem nowe-
go. Jest to moim zdaniem doskonały moment, aby 
środowisko architektów i inżynierów zabrało głos 
i wypowiedziało się na temat zmian, jakie powinny 
nastąpić w nowym prawie, by było ono lepsze od 
dotychczasowego. 

Ale czy obecne Prawo budowlane, czwarte z ko-
lei od odzyskania niepodległości w 1918 r., jest naj-
lepszym prawem?

Mamy rok 1928 

Żyjemy w kraju, w którym wcześniej obowiązywały 
trzy różne systemy prawne wprowadzone przez za-
borców. Gołym okiem widać zróżnicowanie pozio-
mu cywilizacyjnego, także w budownictwie.

Właśnie ukazało się Rozporządzenie Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie 
budowlanem i zabudowaniu osiedli. Rozporządzenie 
nie określa, co projekty powinny zawierać. Ponieważ 
kierujący robotami mają uprawnienia również do 

projektowania, wszystkich uszczegółowień technicz-
nych oraz zmian dokonują w trakcie robót. 

Ustawa wprowadza odrębne przepisy dla gmin 
miejskich i uzdrowisk (uznano, że mają one cha-
rakter użyteczności publicznej) i odrębne dla gmin 
wiejskich. 

Aby wznieść nowy budynek stały lub tymczaso-
wy albo go nadbudować lub rozbudować, należy 
przedstawić właściwym władzom projekt (plan) do 
zatwierdzenia. Także przebudowa, jeśli przewiduje 
naruszenia konstrukcyjne albo gdy zmianie ulega 
„wygląd zewnętrzny budynków” lub szczegóły archi-
tektoniczne, wymaga zatwierdzenia projektu (planu).

Zwolnione z wykonania i zatwierdzenia projek-
tu (planu) są takie inwestycje, jak budowa parte-
rowych budynków mieszkalnych i gospodarskich 
w miejscowościach wiejskich, z wyjątkiem budyn-
ków w miejscowościach wiejskich na terenie woje-
wództw poznańskiego i pomorskiego (tam pozwo-
lenie jest konieczne). 

Wszystkie roboty wymagające uzyskania po-
zwolenia na budowę powinny być wykonywane 
pod nadzorem kierownika technicznego. Wyjąt-
kiem są roboty budowlane dotyczące budynków 
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parterowych mieszkalnych i gospodarskich, prze-
znaczonych na użytek własny właścicieli. W takim 
wypadku właściwe władze mogą zwolnić budujące-
go z obowiązku ustanowienia kierownika technicz-
nego, jeśli w danej miejscowości daje się odczuć 
brak osób uprawnionych do kierowania robotami. 

Dokumentację projektową, czyli plany wyma-
gane do uzyskania pozwolenia na budowę, mogą 
sporządzać tylko osoby do tego uprawnione, z wy-
jątkiem wspomnianych wyżej.

Bardzo ciekawym rozwiązaniem problemów 
z dostępem do usług projektowych czy inżynier-
skich jest artykuł 370, który daje możliwość uzyska-
nia uprawnień do kierowania robotami budowlany-
mi bądź sporządzania projektów (planów) osobom 
bez wykształcenia wyższego czy średniego.

Kompletne projekty mieszczą się na kilku arku-
szach. Koncesjonowany Budowniczy Jan Sierdziń-
ski – tak podpisał się autor opracowania – sporzą-
dził kompletny „plan na budowę parterowego 
domu mieszkalnego” w Prądniku Czerwonym, za-
wierający plan orientacyjny i plan sytuacyjny opra-
cowane w skali 1:500. Dokumentacja nie ma części 
opisowej, lecz jedynie komplet rzutów i elewacji 
mieszczący się na jednym arkuszu A3 (ilustracja 1).

Prawo budowlane z 1928 r. funkcjonuje – z licz-
nymi zmianami i z przerwą w czasie okupacji – do 
13 sierpnia 1961 r. 

Mamy rok 1961

Jurij Gagarin odbywa pierwszy lot w kosmos, a my 
żyjemy w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Po raz 
pierwszy w ustawie Prawo budowlane pojawia się 
pojęcie „projekt budowlany”, a w związku z panu-
jącym systemem prawnym i gospodarczym oraz 
realiami do sporządzania tych projektów zostają 
powołane państwowe jednostki projektowania. 
(Właśnie taką jednostką był Miastoprojekt, w któ-
rego dawnym budynku ma siedzibę MPOIA RP).

Co ważne, osoby fizyczne i osoby prawne niebę-
dące jednostkami gospodarki państwowej również 
dopuszczono do prowadzenia działalności zawo-
dowej polegającej na projektowaniu obiektów 
budow lanych, po uzyskaniu odpowiedniej koncesji, 
czyli pozwolenia na prowadzenie takiej działalno-
ści. Aby uzyskać koncesję, trzeba się legitymować 
uprawnieniami budowlanymi, a jeśli o koncesję 
ubiega się instytucja, to takie uprawnienia musi 

Ilustracja 1.
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posiadać kierownik jednostki projektowej oraz 
wszyscy pracownicy pełniący funkcje projektantów. 

Projekt budowlany składa się z projektu wstęp-
nego i projektu podstawowego. 

Projekt wstępny, stanowiący część budowlaną 
projektu inwestycji, zawiera zasady rozwiązań urba-
nistycznych, technicznych i ekonomicznych całej 
inwestycji oraz poszczególnych obiektów budow-
lanych. W jego skład wchodzą: plan zagospodaro-
wania terenu lub działki oraz opinia geotechniczna 
o przydatności gruntu pod budowę. 

Projekt podstawowy zawiera rozwiązanie za-
gadnień technicznych dotyczących budowy i użyt-
kowania obiektu budowlanego, ustala charakter 
i rodzaj zamierzonych robót oraz zastosowane 
materiały (ilustracja 2).

Szczegółowo zagadnienia projektowania określa 
zarządzenie w sprawie projektowania inwestycji, 
potem zastąpione przez kolejne uchwały rządu. Za-
rządzanie zawiera m.in. szczegółowy opis zakresu 
projektu wstępnego oraz definicję projektu tech-
nicznego obejmującego trzy grupy zagadnień:

 − techniczne, zawierające część opisową z pod-
stawowymi danymi charakteryzującymi za-
danie inwestycyjne, szczegółowy plan zago-
spodarowania terenu, projekty podstawowe 
(stanowiące razem z projektem wstępnym 
projekt budowlany) i zestawienie wyposażenia, 

 − ekonomiczne, w skład których wchodzą kosz-
torysy, zestawienie kosztów i uzasadnienie 
ekonomiczne,

 − realizacyjne, obejmujące rysunki robocze, pro-
jekt organizacji robót oraz projekt organizacji 
i technologii budowy.

W wypadku zakładów produkcyjnych dochodzi 
jeszcze część technologiczna.

Zatwierdzeniu podlega jedynie projekt wstępny, 
stanowiący część budowlaną projektu inwestycji. 
Dokumentacja jest zatwierdzana przez właściwe 
organy nadzoru budowlanego.

Co ważne, w organach nadzoru budowlanego 
oraz w innych jednostkach państwowych pracują 
osoby posiadające uprawnienia budowlane, jeżeli do 
ich obowiązków służbowych należy ocena i spraw-
dzanie projektów budowlanych albo kontrola tech-
niczna budowy lub stanu utrzymania obiektów bu-
dowlanych, co wynika wprost z Prawa budowlanego.

Mamy rok 1974

Uchwalono kolejną ustawę Prawo budowlane. 
Wcześniej obowiązująca ustawa została okrojo-
na i obecna zawiera, pomijając przepisy końco-
we i przejściowe, tylko 64 artykuły (poprzednia 
miała 87 artykułów). 

Ilustracja 2.
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Zapisy nowej ustawy dotyczące autorów pro-
jektów co do zasady pozostały takie same – prace 
projektowe w budownictwie mogą wykonywać 
tylko osoby posiadające odpowiednie uprawnienia 
budowlane, a pozwolenia na działalność zawodową 
w zakresie projektowania w budownictwie wydaje 
się na czas określony.

Nadal projektowanie na potrzeby własne oraz 
projektowanie w ramach udziału w konkursie na 
opracowania projektowe w budownictwie nie wy-
maga uzyskania zgody na prowadzenie działalności 
zawodowej.

Rewolucyjną zmianą jest umożliwienie badania 
prawidłowości rozwiązań technicznych projektów 
przez organ administracji wydający pozwolenie na 
budowę. Właściwy urząd może żądać od inwesto-
ra sprawdzenia projektów przez rzeczoznawców 
budowlanych.

Artykuł 33 wprowadza to, czego architekci i inży-
nierowie niecierpliwie dziś wyczekują – wykonawca 
robót ponosi pełną odpowiedzialność za właściwą 
jakość oraz zgodność z projektem i przepisami.

W ramach „odchudzania” z Prawa budowlanego 
zniknęło pojęcie projekt budowlany, a w jego miej-
sce pojawiły się plan realizacyjny i projekt obiektu 
budowlanego lub jego części. 

Zakres i treść projektu mają być dostosowane do 
specyfiki, charakteru i wielkości inwestycji budow-
lanych, jak też stopnia ich skomplikowania.

Szczegółowe zasady projektowania nadal 
określa uchwała, a następnie zarządzenie Rady 
Ministrów (uchylone w 1990 r.). I tak jak po-
przednio, są one powszechnie obowiązującymi 
regulacjami prawnymi funkcjonującymi w budow-
nictwie, mimo że Prawo budowlane nie daje dele-
gacji rządowi do ich wprowadzenia. W aktach tych 
zdefiniowano:

 − założenia techniczno-ekonomiczne jako pod-
stawowe ustalenia określające cel, program 
i wymagania stawiane inwestycji, metody i cykl 
realizacji oraz jej nieprzekraczalny koszt,

 − projekt techniczny jako zbiór dyspozycji tech-
nicznych wiążących realizatorów inwestycji, 
ustalających zakres i sposób prawidłowego 
wykonania wszystkich robót i czynności nim 
objętych.

Zawartość projektu technicznego jedynie mini-
malnie różni się od opisanych wcześniej wymogów 
zarządzenia, będących przepisami wykonawczymi 
do Prawa budowlanego z 1961 r.

Mamy rok 1994

Zostaje uchwalona rewolucyjna w stosunku do po-
przednich ustawa Prawo budowlane. Rewolucyjna, 
ale konieczna w związku z przemianami ustrojowy-
mi, jakie zaszły w kraju. Prawa i obowiązki wszyst-
kich podmiotów gospodarczych zostają zrównane. 
Rolę wykonawcy robót wykreślono ze słowniczka 
pojęć, a w jego miejsce jako osoba pełniąca sa-
modzielną funkcję w budownictwie pojawia się 
kierownik budowy. Ustawa nie porusza zagadnień 
ekonomicznych. 

Najistotniejsze zmiany, jakie nastąpiły w 1994 r., 
to zmiana praw i obowiązków projektantów, wpro-
wadzenie pojęcia projekt budowlany (i związane 
z tym skutki) oraz rezygnacja z definiowania takich 
opracowań występujących do tej pory w projekto-
waniu, jak założenia techniczno-ekonomiczne, plan 
realizacyjny, projekt wstępny i projekt techniczny.

Do Prawa budowlanego wprowadzono pojęcie 
projektu budowlanego składającego się z projektu:

 − zagospodarowania działki lub terenu, sporzą-
dzonego na aktualnej mapie,

 − architektoniczno-budowlanego, określającego 
funkcję, formę i konstrukcję obiektu budow-
lanego, jego charakterystykę energetyczną 
i ekologiczną oraz proponowane niezbędne 
rozwiązania techniczne, a także materiałowe, 
ukazujące zasady nawiązania do otoczenia, 
a w stosunku do obiektów użyteczności pu-
blicznej i mieszkaniowego budownictwa wielo-
rodzinnego również opis dostępności dla osób 
niepełnosprawnych.

Szczegółowy zakres i formę projektu budow-
lanego określa rozporządzenie będące przepisem 
wykonawczym do Prawa budowlanego. Ustawa 
określa przeznaczenie i wynikający z niego zakres 
projektu budowlanego jako dokumentu służącego 
inwestorowi do uzyskania pozwolenia na budowę. 
W większości wypadków, ze względu na cel, jakie-
mu służy, opracowanie to nie jest wystarczające 
do zrealizowania obiektu budowlanego, a przynaj-
mniej nie powinno takie być. Poza projektem bu-
dowlanym w zapisach ustawy pojawiają się rysunki 
i opisy służące do realizacji obiektu jako element 
dokumentacji budowy oraz w wypadku zgłoszenia 
budowy, w zależności od potrzeb, odpowiednie 
szkice lub rysunki.

Ustawa była wielokrotnie nowelizowana, z lep-
szymi lub gorszymi skutkami.
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Co dalej?

Doświadczeni inwestorzy, mający świadomość ko-
rzyści i zagrożeń wynikających z jakości przygoto-
wanej dokumentacji projektowej inwestycji, zlecają 
oddzielne sporządzenie projektu budowlanego 
i projektu wykonawczego, a często także innych 
opracowań projektowych. Jednak spora część inwe-
storów, często w poszukiwaniu pozornych oszczęd-
ności, wymusza nasycenie projektu budowlanego 
szczegółami do stopnia umożliwiającego realizację 
obiektu na jego podstawie lub usiłuje budować tyl-
ko na podstawie projektu budowlanego. 

Również wymagania organów administracji 
architektoniczno-budowlanej co do projektów 
budowlanych bywają diametralnie różne. Część 
z nich oczekuje zwięzłości, przy oczywistym speł-
nieniu wymogów Prawa budowlanego, inne nato-
miast żądają wysokiego stopnia uszczegółowienia, 
np. wprowadzenia elementów instalacji, których 
liczba i lokalizacja nie mają istotnego wpływu na 
obiekt budowlany. Ważne jest, aby uczestnicy 
procesu inwestycyjnego mieli świadomość celów, 
jakim służą projekt budowlany (uzyskanie decyzji 
o pozwoleniu na budowę) oraz projekt wykonaw-
czy (realizacja obiektu). Zgodnie z regulacjami 
prawnymi obowiązującymi przed wejściem w ży-
cie Prawa budowlanego z 1994 r. funkcjonowały: 

projekt budowlany (pod różnymi nazwami) jako 
podstawa uzyskania decyzji o pozwoleniu na 
budowę oraz projekt techniczny jako opracowa-
nie projektowe służące do realizacji inwestycji. 
W obecnej ustawie występuje zdefiniowany pro-
jekt budowlany oraz szkice, rysunki i opisy służące 
do realizacji obiektu, gdy wymagane jest zgłosze-
nie budowy (a nie pozwolenie na budowę), oraz 
w dokumentacji budowy, których zakres, forma 
oraz wymagania stawiane autorom nie są bliżej 
sprecyzowane przez Prawo budowlane. Minister-
stwo dostrzegło potrzebę zdefiniowania projektu 
wykonawczego w akcie prawnym. Niestety, wpro-
wadziło je jako zapis w rozporządzeniu wykonaw-
czym do ustawy Prawo zamówień publicznych, 
a zatem w oderwaniu od Prawa budowlanego 
i w dodatku w akcie prawnym niższej rangi. Ogra-
nicza to zakres ich obowiązkowego stosowania, 
a jego autorów nie traktuje jako projektantów 
w rozumieniu Prawa budowlanego pod względem 
praw, obowiązków (w tym posiadania wymaga-
nych uprawnień budowlanych) i odpowiedzialno-
ści zawodowej (ilustracja 3). 

Powyższe uwagi traktuję jako głos w dyskusji 
nad kształtem nowego Prawa budowlanego. Głos 
potrzebny, gdyż słysząc wypowiedzi dochodzące 
z ministerstwa, odnoszę wrażenie, że głównym ce-
lem nowej ustawy ma być takie uproszczenie reguł, 

Ilustracja 3.
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aby zwiększyć liczbę wznoszonych obiektów, szcze-
gólnie budownictwa mieszkaniowego. Chciałbym, 
aby nie „uproszczono” przy okazji zasad technicz-
nych projektowania, m.in. przez brak obowiązku 
budowania na podstawie projektów wykonawczych 
opracowywanych przez osoby posiadające odpo-
wiednie przygotowanie zawodowe, a w szczególno-
ści odpowiednie wykształcenie techniczne i prakty-
kę zawodową. Koszty takiego „uproszczenia” mogą 
być wysokie, a skutki nieodwracalne – przykładem 
jest słynna katastrofa budowlana hali w Katowicach, 

dla której projekt wykonawczy (wykazano w nim 
błędy projektowe) został opracowany przez osobę 
nieposiadającą uprawnień budowlanych.

Kończąc, chciałbym zadać pytanie, na które 
każdy z nas niech odpowie sobie sam: Czy jakość ar-
chitektury w Polsce polepsza się wraz z rozmiarem 
opracowywanej przez nas, architektów, dokumen-
tacji projektowej (ilustracja 4)? 

Maciej Kubicki – architekt IARP, Małopolska Okręgowa Izba 
Architektów RP

Ilustracja 4.
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Piotr Chuchacz

ARCHITEKT W LABIRYNCIE ZDARZEŃ

„16”

1. Polska jest podzielona na 16 województw.

USTAWA z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu 
zasadniczego trójstopniowego podziału terytorial-
nego państwa 

Art. 1.1. Z dniem 1 stycznia 1999 r. wprowadza 
się zasadniczy trójstopniowy podział terytorialny 
państwa.

2. Jednostkami zasadniczego trójstopniowego 
podziału terytorialnego państwa są: gminy, powiaty 
i województwa.

Art. 2.1. Z dniem 1 stycznia 1999 r. tworzy się 
województwa:

1) dolnośląskie,
2) kujawsko-pomorskie,
3) lubelskie,
4) lubuskie,
5) łódzkie,
6) małopolskie,
7) mazowieckie,
8) opolskie,
9) podkarpackie,

10) podlaskie,
11) pomorskie,
12) śląskie,
13) świętokrzyskie,
14) warmińsko-mazurskie,
15) wielkopolskie,
16) zachodniopomorskie.

dolnośląskie

opolskie

śląskie

małopolskie
podkarpackie

świętokrzyskie

lubelskie

łódzkie

wielkopolskie
lubuskie

mazowieckie

kujawsko-pomorskie

pomorskie

zachodniopomorskie

podlaskie

warmińsko-mazurskie
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2. Za ład przestrzenny w Polsce odpowiadają 
władze lokalne – samorządowe: 
– wójt,
– burmistrz,
– prezydent miasta.

3. W każdym województwie jest „x” jednostek 
samorządowych, a w każdej z tych jednostek, 
niezależnie od siebie, za ład przestrzenny odpo-
wiadają: (patrz pkt 2).

4. Mamy 314 powiatów + 66 miast na prawach po-
wiatu + 2478 gmin = 2858 podmiotów odpo-
wiedzialnych za ład przestrzenny, a każdy ma 
swój dział prawny i własne interpretacje.
To daje 2858 sposobów rozumienia prawa in-
westycyjnego, przy czym zdarza się, że w jednej 
gminie, w jednym pokoju, przy dwóch różnych 
biurkach siedzi dwóch inspektorów, z których 
każdy inaczej rozumie te same kwestie, np. sze-
rokość elewacji.
Wtedy liczba możliwych rozwiązań dodatkowo 
się multiplikuje. 

W Polsce samorząd terytorialny (gminny) został 
przywrócony w 1990 r. 1 stycznia 1999 wprowadzono 
trójstopniowy podział terytorialny i trzy szczeble sa-
morządu: gminny, powiatowy i wojewódzki. Obecnie 
w Polsce jest 16 województw, 314 powiatów i 66 miast 
na prawach powiatu oraz 2478 gmin. W Polsce 
(na wzór innych krajów kontynentu europejskie-
go) tylko część zadań lokalnych i regionalnych jest 

realizowana przez agendy administracji rządowej, 
które bezpośrednio (hierarchicznie) podlegają Radzie 
Ministrów, Premierowi bądź poszczególnym mini-
strom. Zasadnicza część zadań administracyjnych, 
niemająca znaczenia ogólnokrajowego, jest re-
alizowana przez samorząd terytorialny. Czynią to 
organy samorządowe, które są podporządkowane 
odpowiedniej wspólnocie lokalnej (gminnej, powia-
towej) bądź regionalnej (wojewódzkiej) i które repre-
zentują jej interesy – to cytat z Wikipedii, ulubionego 
źródła WSZYSTKICH, czasem nawet SĄDÓW ADMI-
NISTRACYJNYCH, o czym można się przekonać, czy-
tając niektóre uzasadnienia orzeczeń.

Niestety, nie mogę się zgodzić z ulubionym 
źródłem wszystkich: interpretacja prawa inwesty-
cyjnego nie jest zadaniem niemającym znaczenia 
ogólnokrajowego, dotyczy bowiem jednej z naj-
ważniejszych gałęzi gospodarki państwa.

5. Co miesiąc na terenie całego kraju sądy admi-
nistracyjne rozstrzygają zagadnienia związane 
z prawem inwestycyjnym, tworząc i powiększa-
jąc ogromny zasób – „chmurę” orzecznictwa, 
tj. interpretacji przepisów. Z tej chmury korzy-
stają samorządy lokalne, kształtując swój sposób 
rozumienia prawa inwestycyjnego.

6. Ponadto każdy samorząd terytorialny dyspo-
nuje całym pakietem orzeczeń, które zostały 
wydane jako odpowiedź na jego własne dzia-
łania. Te orzeczenia są dla władzy lokalnej naj-
istotniejsze, bo zostały orzeczone w sprawach 
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jej bezpośrednio dotyczących i mogą, jeśli będą 
ignorowane w dalszych działaniach, stać się 
przyczyną kłopotów podczas kontroli NIK, pro-
kuratury, innych służb.

7. Nikt na terenie całego kraju nie ma władzy 
jednoznacznego zinterpretowania żadnego 
przepisu, a każda interpretacja podlega dalszej 
obróbce systemu aż do orzeczeń sądów admini-
stracyjnych.

TEN SYSTEM TWORZY BEZ PRZERWY KOLEJNE 
NOWE INTERPRETACJE. 

PRAWO INWESTYCYJNE WCIĄŻ JEST NOWELIZOWA-
NE PRZEZ KOLEJNE RZĄDY.

EFEKTEM JEST POGŁĘBIAJĄCY SIĘ CHAOS I NIEWY-
DOLNOŚĆ „KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA”.

KOLEJNE RZĄDY PADAJĄ OFIARĄ SYSTEMU, KTÓRY 
WSPÓŁTWORZĄ, OBIECUJĄC WYBORCOM: 

A TO AUTOSTRADY, 
A TO DROGI LOKALNE, 
A TO TBS-Y, 
A TO MIESZKANIA PLUS.

JEDYNE, CO POTRAFIĄ ZROBIĆ, ŻEBY SIĘ JAKOŚ 
RATOWAĆ, TO SPECUSTAWY.

SPECUSTAWY – SUPERPRAWA JESZCZE ZWIĘK-
SZAJĄ CHAOS.

Czy można temu zaradzić?
Czy da się to jakoś rozwiązać?

Być może sposób jest prostszy, niż myślimy. 
Bądźmy obecni podczas prezentacji, 
bądźmy aktywni podczas dyskusji, 

zbudujmy wnioski 
już w czasie tej KONFERENCJI 

„16”
Ta liczba nie musi stygmatyzować.

8. Pytania… 
 … z kosmosu?

Dlaczego jako szef urzędu pozostaję sam z interpreta-
cją przepisu i decyzją? (urzędnik)

Dlaczego, skoro w Polsce nie ma prawa precedenso-
wego, tak istotne są orzeczenia sądów administra-
cyjnych? (projektant)

Dlaczego o tym, czy podczas inwestycji nie popełni-
łem błędu, dowiaduję się dopiero przy odbiorze 
budynku? (inwestor) 

Piotr Chuchacz – architekt IARP, Koordynator Zespołu Wa-
runków Wykonywania Zawodu przy Radzie Małopolskiej 
Okręgowej Izby Architektów RP, Wiceprzewodniczący 
Komisji Warunków Wykonywania Zawodu przy Krajowej 
Radzie Izby Architektów RP
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Olaf Jasnorzewski

PROJEKTOWANIE CZY KOMNATA STRACHU, 
CZYLI NIE TĘDY DROGA

1. PROLOG (CZĘŚĆ 1): Wiadomo, że nic 
nie wiadomo

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie:

§ 14.

1. Do działek budowlanych oraz do budynków 
i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić 
dojście i dojazd umożliwiający dostęp do drogi 
publicznej, odpowiednie do przeznaczenia i spo-
sobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących 
ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepi-
sach odrębnych. Szerokość jezdni nie może być 
mniejsza niż 3 m.

Pytania:
Jaka jest wymagana minimalna szerokość dojścia 

do działek budowlanych i do budynków?
Jaka jest wymagana minimalna łączna szerokość 

dojścia i dojazdu do budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych (praktycznie nieobjętych prze-
pisami ochrony przeciwpożarowej ani wymo-
giem doprowadzenia drogi pożarowej)?

§ 14.

2. Dopuszcza się zastosowanie dojścia i dojazdu 
do działek budowlanych w postaci ciągu pieszo-
-jezdnego, pod warunkiem że ma on szerokość nie 
mniejszą niż 5 m, umożliwiającą ruch pieszy oraz 
ruch i postój pojazdów.

Pytania:
Dlaczego urzędy bezwzględnie uwarunkowują wy-

danie pozwolenia na budowę zapewnieniem do 
działki budowlanej/terenu inwestycji dostępu 
o szerokości minimum 5 m, skoro ustawodawca 
wymienia to rozwiązanie jako możliwość, a nie 
obligatoryjny wymóg?

Co należy powiedzieć inwestorom w Polsce, których 
działki są połączone z drogą publiczną służebno-
ściami przejazdu i przechodu o szerokości 3 lub 
4 m, ustanowionymi na przykład 10, 20 bądź 
30 lat temu? Takich działek są tysiące.

§ 14.

3. Do budynku i urządzeń z nim związanych, wyma-
gających dojazdów, funkcję tę mogą spełniać doj-
ścia, pod warunkiem że ich szerokość nie będzie 
mniejsza niż 4,5 m.

Pytania:
Jak to się ma do ust. 1 i 2 (3 m i 5 m)?
Jakie rodzaje budynków i urządzeń wymagają do-

jazdów, a jakie nie wymagają? Czy na przykład 
projektowany dom jednorodzinny, który ma 
odprowadzenie ścieków do szamba, wymaga 
zapewnienia dojazdu, a dom podłączony do 
sieci kanalizacyjnej tego nie wymaga? Albo czy 
dom jednorodzinny z wbudowanym lub wolno-
stojącym garażem wymaga zapewnienia dojaz-
du, a dom, którego właściciel zadeklaruje, że nie 
będzie miał samochodu, tego nie wymaga?

Konferencja
Prawo inwestycyjne w praktyce

Krynica-Zdrój,  15-16 listopada 2019

Projektowanie czy komnata strachu?
(czyli „Nie tędy droga…”)
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§ 43. 

Szerokość bramy powinna wynosić w świetle 
co najmniej 2,4 m, a w przypadku zastosowania 
furtki jej szerokość powinna być nie mniejsza niż 
0,9 m, przy czym na drodze pożarowej szerokości 
te regulują przepisy odrębne dotyczące ochrony 
przeciwpożarowej.

Pytanie (retoryczne):
Czy powyższy przepis jest spójny (lub powiązany 

w jakikolwiek sposób) z wymaganą minimalną 
szerokością dojść do budynków i działek bu-
dowlanych opisanych w § 14?

2. PROLOG (CZĘŚĆ 2): Co wolno 
wojewodzie, to nie tobie… inwestorze

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi pu-
bliczne i ich usytuowanie (wraz z późniejszymi zmia-
nami, szczególnie ze zmianą z dnia 1 sierpnia 2019 r.):

§ 15.

1. Szerokość pasów ruchu, z zastrzeżeniem § 16, po-
winna wynosić:

1) na drodze klasy A – 3,75 m;
2) na drodze klasy S:

a) dwujezdniowej – 3,75 m lub 3,50 m,
b) jednojezdniowej – 3,75 m;

3) na drodze klasy GP i G – 3,50 m;
4) na drodze klasy Z – 3,00 m;
5) na drodze klasy L – 2,75 m;
6) na drodze klasy D – 2,50 m.
(…)

4. W przypadku konieczności zastosowania rozwią-
zań uspokajających ruch na drogach klas G, Z, L i D 
na terenie zabudowy, szerokość pasa ruchu może 
być zmniejszona o 0,25 m względem wartości okreś-
lonych w ust. 1.

§ 37.

1. Pobocza gruntowe drogi klasy GP i dróg niższych 
klas powinny mieć szerokości, z zastrzeżeniem § 38, 
nie mniejsze niż:

1) 1,50 m – na drodze klasy GP;
2) 1,25 m – na drodze klasy G;
3) 1,00 m – na drodze klasy Z;
4) 0,75 m – na drodze klasy L lub D.

§ 38.

1. Na drogach klasy GP, G i Z, w zależności od po-
trzeb, w tym ruchu lokalnego i pieszych, część po-
bocza przylegająca do jezdni może być utwardzona.
2. Utwardzone pobocze powinno mieć szero-
kość nie większą niż 1,5 m, a jego pochylenie 
podłużne i poprzeczne powinno być dostosowa-
ne do pochyleń pasa ruchu, przy którym się ono 
znajduje.
(…)
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§ 44.

1. Chodnik powinien mieć szerokość dostosowa-
ną do natężenia ruchu pieszych, z zastrzeżeniem 
ust. 3. Do szerokości chodnika nie wlicza się szero-
kości krawężnika i obrzeża.
2. Szerokość chodnika usytuowanego bezpośrednio 
przy jezdni, pasie postojowym lub zatoce postojo-
wej nie powinna być mniejsza niż 2,00 m, a w przy-
padku przebudowy drogi, wyłącznie w miejscu wy-
stępowania przeszkody, dopuszcza się zmniejszenie 
tej szerokości do 1,25 m.
(…)
4. Szerokość chodnika nieusytuowanego bez-
pośrednio przy jezdni, pasie postojowym lub 
zatoce postojowej, nie powinna być mniejsza niż 
1,5 m, a w przypadku przebudowy drogi, wyłącznie 
w miejscu występowania przeszkody, dopuszcza się 
zmniejszenie tej szerokości do 1,0 m.

Konkluzja

 − Ustawodawca – w przepisach dla dróg – do-
kładnie opisuje wymogi dotyczące szerokości 
jezdni i chodników (czyli dojazdów i dojść) 
stosowane przy projektowaniu dróg publicz-
nych, natomiast nie robi tego samego w wy-
padku dojść i dojazdów do budynków i dzia-
łek budowlanych (choć to ten sam minister 
infrastruktury).

 − Drogom klasy Z, L i D, których w Polsce jest 
większość, stawia się mniejsze wymogi, niż 
Warunki techniczne dla budynków przewidu-
ją dla dróg prywatnych. Do tego przepisy dla 
dróg publicznych zawierają liczne zaniżenia 
i odstępstwa od minimalnych parametrów 
jezdni i chodników, a czasem nawet tych chod-
ników nie wymagają (jak w § 37 i 38 – wystar-
czy wąskie gruntowe pobocze, które może, ale 
nie musi być utwardzone).

 − Pomimo tak łagodnego traktowania inwestora 
publicznego (tj. zarządów dróg) przez przepi-
sy bardzo często istniejące drogi publiczne nie 
posiadają nawet minimalnych wymaganych 
parametrów, podczas gdy drogi prywatne nie 
mogą liczyć na żadną taryfę ulgową.

 − Tak skonstruowane prawo prowadzi do nieak-
ceptowalnych sytuacji – inwestor otrzymuje 
odmowę wydania pozwolenia na budowę, 

mimo że dojście i dojazd, które łączą jego 
działkę z drogą publiczną, mają lepsze para-
metry techniczne (szerokość jezdni i chodni-
ka) niż owa droga publiczna, z którą się łączą.

 − Jakby tego było mało, Warunki techniczne dla 
budynków nie rozdzielają – w kwestii dojść 
i dojazdów – małych inwestycji, takich jak 
pojedyncze domy jednorodzinne, od zespo-
łów mieszkalnych i osiedli wielorodzinnych. 
W związku z tym stosowana przez niektóre 
urzędy taryfa ulgowa dla pojedynczych do-
mów jest bezprawna.

3. Gdzie urzędów sześć, tam nie ma co… 
budować ani inwestować

Krótka historia zrealizowanej inwestycji, której 
mogło wcale nie być (ale jest)

Wszystko zaczęło się z pozoru całkiem typowo:
 ● Będąc młodym architektem na rubieży, przy-
szedł do mnie klient, który zakupił działki 
i chciał rozpocząć inwestycję.

 ● Działki nabył za pośrednictwem biura nieru-
chomości, gdzie po zakupie usłyszał: „Będzie 
pan zadowolony”.

 ● Nietypowe było to, że klient był hiszpańskim 
deweloperem i miała to być jego pierwsza in-
westycja w Polsce.

 ● Nietypowe było i to, że klient nigdy wcześniej 
nie zetknął się z pojęciem „polskiego bałaga-
nu” – zetknięcie się z nim było bardzo bolesne. 

To, że inwestor nabył działki pod inwestycję 
mieszkaniową poprzez biuro nieruchomości, po-
winno gwarantować bezproblemowość wszelkich 
działań. Cały zakupiony teren był objęty miejsco-
wym planem zagospodarowania przestrzennego 
i klient od razu zlecił mi (jako projektantowi) wy-
konanie koncepcji architektonicznej planowanego 
zespołu domów jednorodzinnych. Po analizie roz-
wiązań projektowych inwestora zaniepokoił kształt 
działek tworzących drogę dojazdową do inwestycji 
oraz ich ułożenie względem siebie. Podczas wizyty 
w urzędzie miasta otrzymał jednak zapewnienie 
urzędników, że droga, o którą pyta, stanowi peł-
noprawny dojazd do jego działek, jest opisana 
w planie miejscowym jako 7.KDX (teren komuni-
kacji publicznej) i jest ulicą miejską ustanowioną 
Uchwałą Nr XXVI/371/2012 Rady Miejskiej w Tarno-
wie z dnia 27.09.2012 „W sprawie nazw ulic i placów 
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publicznych oraz ich położenia i przebiegu”. Po 
takim zapewnieniu inwestor zlecił mi (jako projek-
tantowi) przygotowanie kompletnego projektu 
budowlanego, a po uzyskaniu wszystkich wymaga-
nych opinii i uzgodnień wystąpił o pozwolenie na 
budowę. Pod koniec procedury administracyjnej, 
już po sprawdzeniu projektu, Wydział Architektu-
ry Urzędu Miasta Tarnowa zakwestionował status 

wspomnianej wcześniej 
drogi dojazdowej jako nie 
w pełni publicznej i wyka-
zał, że część tej drogi znaj-
duje się nadal w rękach 
prywatnych, przez co nie 
może być ona traktowana 
jako pełnoprawny do-
jazd do działek inwestora 
i pozwolenie na budowę 
nie zostanie wydane. Wo-
bec takiego obrotu sprawy 
inwestor był zmuszony 
zawiesić postępowanie 
administracyjne i zaczął 
szukać innego dojazdu do 

swojej posesji. Na szczęście do terenu inwestycji 
prowadził drugi dojazd w postaci sięgacza będące-
go formalnie (według planu miejscowego i wypisu 
z rejestru gruntów) działką budowlaną należącą do 
Gminy Miasta Tarnowa. Po rozmowach z urzędem 
(reprezentowanym przez Zarząd Dróg) inwestor 
podpisał umowę cywilnoprawną na wykona-
nie – na wyżej wymienionej działce – utwardzonego 

PROJEKT WĄTPLIWOŚCI

WSZYSTKO ZGODNIE Z PLANEM…
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dojazdu o odpowiednich parametrach technicz-
nych i przekazanie go na własność Gminy Miasta 
Tarnowa. Dzięki temu mógł wznowić procedurę 
administracyjną i uzyskać pozwolenie na budowę 
swojej inwestycji. Cała sprawa – choć dobrze się 
skończyła – opóźniła inwestycję o trzy miesiące 
i zwiększyła końcowe wydatki inwestora o znaczną 
kwotę, której nie przewidział w budżecie swojego 
przedsięwzięcia. 

Powyższy przypadek jaskrawo pokazuje wadli-
wość systemu planowania przestrzennego w Polsce 
oraz niewydolność instytucji publicznych (tu samo-
rządowych) na wielu kolejnych etapach gospodarki 
przestrzennej i zarządzania mieniem, przez co:

 ● W Polsce tworzy się miejscowe plany zago-
spodarowania przestrzennego, których zapisy 
i wytyczne dotyczące infrastruktury technicz-
nej i drogowej nie mają potem żadnego od-
zwierciedlenia w rzeczywistości.

 ● Samorządy miast i gmin nie realizują założeń 
planów miejscowych, które same uchwali-
ły, zwłaszcza w odniesieniu do mniejszych, 
osiedlowych ulic i dróg oraz sieci oddalonych 
od głównych magistrali technicznych. Rzadko 

korzystają też z innych procedur prawnych 
(wywłaszczenia, wykupy gruntów, ZRID etc.) 
do uregulowania tych kwestii.

 ● Urzędy gubią się w natłoku przepisów ogólno-
krajowych oraz w uchwałach własnych samo-
rządów i nie potrafią ocenić faktycznego stanu 
formalnoprawnego ani przestrzennego tere-
nów, którymi zarządzają, przez co nierzadko 
wprowadzają inwestorów w błąd i narażają ich 
na poważne straty finansowe i czasowe.

A TAK TEN TEREN I OKOLICA WYGLĄDAJĄ DZIŚ…

ROZWIĄZANIE – DZIWNE, ALE SKUTECZNE ZMIANA PROJEKTU = STRATY INWESTORA
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4. Pełno dróg, a jakoby żadnej nie było…

Krótka historia inwestycji, która mogła być już 
zrealizowana, ale nie jest (i nie będzie)

Wszystko zaczęło się z pozoru całkiem typowo:
 ● Będąc młodym architektem na rubieży, przy-
szedł do mnie klient, któremu uratowałem 
inwestycję i chciał zacząć ko-
lejną (z moją pomocą).

 ● Działkę miał nabyć za pośred-
nictwem biura nieruchomości, 
gdzie jak zwykle usłyszał: „Bę-
dzie pan zadowolony”.

 ● Klient był tym samym hisz-
pańskim deweloperem co po-
przednio i miała to być jego 
druga inwestycja w Polsce.

 ● Jako że mądry Polak (i Hisz-
pan) po szkodzie, postanowi-
liśmy wspólnie, że najpierw ja 
dokładnie sprawdzę działkę, 
a dopiero potem on ją kupi.

 ● Klient znał już pojęcie polskie-
go bałaganu, ale nie znał jesz-
cze jego prawdziwych rozmia-
rów (które wkrótce poznał).

Inwestor miał zamiar nabyć działki pod inwesty-
cję mieszkaniową poprzez biuro nieruchomości, co 
powinno gwarantować bezproblemowość wszel-
kich działań. Przed podpisaniem umowy kupna po-
stanowił jednak zbadać wszystkie aspekty formal-
noprawne i przestrzenne nabywanej nieruchomości 
poprzez zlecenie mi (jako projektantowi) analizy ar-
chitektonicznej. Z analizy wynikało, że teren inwe-
stycji jest objęty miejscowym planem zagospodaro-
wania przestrzennego i przylega bezpośrednio do 
ulicy posiadającej status drogi publicznej, ale łączy 
się z tą ulicą wąskim fragmentem działki mającym 
mniej niż 4 m szerokości na całym swoim przebie-
gu. Po głębszej analizie sytuacji wystosowaliśmy pi-
semne zapytanie do Wydziału Architektury Urzędu 
Miasta Tarnowa i otrzymaliśmy odpowiedź, że mimo 
bezpośredniego sąsiedztwa z drogą publiczną po-
łączenie z nią w postaci wspomnianego wąskiego 
pasa terenu jest niewystarczające do uzyskania po-
zwolenia na budowę, ponieważ nie spełnia wszyst-
kich niezbędnych wymogów stawianych dojściom 
i dojazdom zawartych w § 14 Rozporządzenia Mini-
stra Infrastruktury w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. Po tej odpowiedzi inwestor nie zdecy-
dował się na zakup działki i zrezygnował z projektu 
architektonicznego oraz budowy planowanego ze-
społu budynków jednorodzinnych. Do dziś ten te-
ren jest niezainwestowany, a cała okolica – opusz-
czona i zapomniana.

A TAK TEN TEREN I OKOLICA WYGLĄDAJĄ DZIŚ…A TAK TEN TEREN I OKOLICA WYGLĄDAJĄ DZIŚ…

TEREN INWESTYCJI

I ZNOWU MIELIŚMY PLAN



2120

Olaf Jasnorzewski: Projektowanie czy komnata strachu, czyli nie tędy droga

5. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego – akt prawa 
miejscowego czy tragifarsa w jednym 
akcie?

Krótka historia niedoszłej inwestycji, 
która obnaża papierowość systemu 
planowania przestrzennego w Polsce

Wszystko zaczęło się dość nietypowo:
 ● Będąc młodym architektem na ru-
bieży, przyszedł do mnie klient, ofe-
rując mi kontrakt życia (dostatniego 
życia na dobre kilka lat).

 ● Działkę pod osiedle mieszkaniowe 
miał nabyć bez pośredników (co da-
wało szansę, że faktycznie ten „pan 
będzie zadowolony”).

 ● Klient był polskim deweloperem, 
więc od razu zdecydował, że naj-
pierw ja dokładnie sprawdzę dział-
kę, a dopiero potem on ją kupi.

 ● Klient znał dobrze pojęcie polskie-
go bałaganu, ale myślał, że per-
spektywa dużej inwestycji sprawi, 
że władze miasta postarają się ten 
bałagan posprzątać (wkrótce do-
wiedział się, że nic z tego).

Inwestor planował zakup bardzo du-
żego terenu (o powierzchni ok. 2,2 ha) 
objętego miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego pod budowę 
wielorodzinnego osiedla mieszkaniowe-
go, realizowanego w trzech etapach. 
Przed zakupem zlecił mi (jako projektan-
towi) analizę chłonności terenu oraz 

zbadanie wszelkich aspektów formalnoprawnych 
planowanej inwestycji. Analiza wypadła pomyślnie, 
ale ku mojemu zdziwieniu okazało się, że plan miej-
scowy zakazuje lokalizowania jakichkolwiek 
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usytuowanie. Po tej odpowiedzi inwestor nie zdecy-
dował się na zakup działki i zrezygnował z projektu 
architektonicznego oraz budowy planowanego ze-
społu budynków jednorodzinnych. Do dziś ten te-
ren jest niezainwestowany, a cała okolica – opusz-
czona i zapomniana.

A TAK TEN TEREN I OKOLICA WYGLĄDAJĄ DZIŚ…A TAK TEN TEREN I OKOLICA WYGLĄDAJĄ DZIŚ…
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nowych zjazdów z ulicy, do której sprawdzany prze-
ze mnie teren bezpośrednio przylegał. Co więcej, 
ulica ta była jedyną drogą publiczną w tej części 
miasta i posiadała parametry odpowiednie do ob-
sługi komunikacyjnej dużego osiedla. Zamiast tego 
w planie miejscowym wyznaczona była przyszła 
ulica miejska, której nie tylko nie było w terenie, ale 
nawet nie zaczęto przygotowań do jej wytyczenia 
(poprzez podział geodezyjny działek, wykup grun-
tów etc.). Inwestor przeprowadził rozmowy z wła-
dzami miasta Tarnowa w sprawie realizacji wyżej 
wymienionej ulicy, ale usłyszał od nich na spotka-
niu, że nie mają one w planach żadnych działań 
w tym kierunku i że musiałby rozwiązać tę kwestię 
samodzielnie. W związku z tym inwestor podjął roz-
mowy z właścicielem sąsiednich działek, proponu-
jąc mu wspólne urządzenie fragmentu nowej ulicy 
wyznaczonej w planie miejscowym, która miałaby 
obsłużyć oba tereny (jego i sąsiada). Niestety sąsiad 
nie był zainteresowany takim rozwiązaniem i nie 
zgodził się na wspólne wykonanie drogi. W tej 
sytua cji inwestor zrezygnował z zakupu terenu 
i z całej inwestycji mieszkaniowej. Do dziś cały ob-
szar przylegający do ulicy objętej zakazem lokaliza-
cji nowych zjazdów pozostaje niezainwestowany, 
a kolejni potencjalni inwestorzy napotykają ten sam 
problem – niemożność połączenia działek z drogą 
publiczną, mimo że bezpośrednio przylegają do tej-
że drogi. Podsumowanie

 − Wszystkie prezentowane przykłady do-
tyczą inwestycji na terenach, na których 
obowiązują miejscowe plany zagospoda-
rowania przestrzennego, czyli terenach teo-
retycznie w stu procentach przygotowanych 
planistycznie do bezproblemowej lokalizacji 
i realizacji zabudowy (co, jak widać, w prakty-
ce jest absolutną nieprawdą).

 − We wszystkich prezentowanych lokali-
zacjach plany miejscowe przewidują sieć 
nowych dróg publicznych (głównych i lokal-
nych), które w rzeczywistości nie istnieją i czę-
sto nie będzie ich jeszcze przez wiele lat.

 − We wszystkich prezentowanych przypad-
kach problem zapewnienia realnego do-
jazdu do terenu inwestycji był przerzucany 
z instytucji publicznych na prywatnego in-
westora. Nierzadko towarzyszył temu chaos 
informacyjny bądź wprowadzano inwestora 
w błąd.

A TAK TEN TEREN I OKOLICA WYGLĄDAJĄ DZIŚ…

A TAK TEN TEREN I OKOLICA WYGLĄDAJĄ DZIŚ…

A TAK TEN TEREN I OKOLICA WYGLĄDAJĄ DZIŚ…
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 − W ustawie o planowaniu przestrzennym 
nie ma żadnych terminów, w których gmi-
ny i miasta miałyby obowiązek realizacji 
infrastruktury technicznej (dróg oraz sieci) 
przedstawionej w uchwalonych przez nie 
planach miejscowych. To sprawia, że pla-
nowana infrastruktura i drogi pozostają tylko 
na papierze – plany nie mają żadnego od-
zwierciedlenia w rzeczywistości.

 − Pomimo faktycznego braku dróg i sieci 
rozrysowanych w planach miejscowych in-
westorzy muszą stosować się do wszystkich 
związanych z nimi ograniczeń, takich jak 
linie zabudowy, strefy bez zabudowy, odsuwa-
nie budynków etc.

 − Inwestorzy, którzy mimo wszystkich wyżej 
wymienionych braków próbują za własne 
pieniądze realizować inwestycje (wraz z in-
frastrukturą), napotykają kolejną przeszko-
dę – niejasne i często zawyżone wymagania 
dotyczące dróg, dojść i dojazdów zawarte 
w przepisach techniczno-budowlanych. Je-
dyną radą dotyczącą złagodzenia wymogów, 
jaką otrzymują, jest indywidualne wystąpienie 
o odstępstwo do właściwego ministra.

 − W tym samym czasie państwo jako usta-
wodawca uchwala przepisy, które stawiają 
drogom publicznym znacznie niższe wyma-
gania niż drogom prywatnym, przy czym 
często nawet te zaniżone wymagania nie są 
respektowane ani stosowane, czego świadec-
twem jest duża liczba ulic o nienormatywnych 
parametrach (niezgodnych z rozporządzeniem 
ministerialnym), funkcjonujących latami bez 
doprowadzenia ich do zgodności z przepisami.

 − Inwestorzy działający w polskich realiach 
nabierają po krótkim czasie przekonania, 
że mają do czynienia z państwem papiero-
wym, czyli takim, w którym nowa infrastruktu-
ra może zaistnieć tylko na papierze, ale nigdy 
w rzeczywistości.

„Czy to już tak zawsze ma pozostać?
Czuję się jak rysunkowa postać,
Kim był ten gość, co na pomysł wpadł,
By mi na złość dookoła zafundować
z papieru, z papieru świat”…

Lady Pank Rysunkowa postać (refren)

Olaf Jasnorzewski – architekt IARP, Małopolska Okręgowa 
Izba Architektów RP



2524

Konferencja: Prawo inwestycyjne w praktyce – Krynica-Zdrój, 15–16 listopada 2019 r.

Łukasz Jarosz

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY POKER. 
DOŚWIADCZENIA I WNIOSKI

1. Przedstawienie inwestora pokerzysty

Inwestor pokerzysta to ja i moja firma działająca 
na rynku budowlanym od kilku lat. Doświadczenie 
zawodowe właściciele spółki zdobyli podczas wielu 
procesów inwestycyjnych.

Zacząłem w 2004 roku – od uczestnictwa w bu-
dowie Centrum Handlowego Manufaktura w Łodzi.

Brałem również udział w innych projektach, ta-
kich jak:

 − sieć C.H. Focus Park – Rybnik, Zielona Góra, 
Piotrków Trybunalski,

 − fabryka LG – Kobierzyce,
 − fabryka Cadbury koło Brzegu,
 − stadion piłkarski Cracovia − Kraków,
 − hala sportowa Atlas Arena − Łódź,
 − przebudowa kina Polonia − Sopot. 

Przeszedłem także przez wiele procesów dewe-
loperskich na rynku pierwotnym i wtórnym:

 − przebudowa zabytkowej kamienicy przy 
ul. Straszewskiego 10 w Krakowie,

 − budowa budynku wielorodzinnego przy 
ul. Królowej Jadwigi 10 w Krakowie,

 − budowa apartamentowca Cosmopolitan 
w Warszawie,

 − przebudowa starej fabryki Lenora w Łodzi 
na budynek mieszkalny wielorodzinny.

Firma opiera się na dwóch filarach:
 − pierwszym jest działalność związana z kom-
pleksowym wykończeniem wnętrz obiektów 
handlowych, przemysłowych, komercyjnych 
i biurowych,

 − drugim jest inwestowanie w projekty dewelo-
perskie na rynku pierwotnym i wtórnym.

2. Pomysł projektu deweloperskiego 
na rynku wtórnym 

Pozyskujemy nieruchomości w istniejących obiek-
tach zlokalizowanych w ścisłym centrum dużych 
miast, takich jak Kraków, Katowice, Wrocław czy 
Poznań.

Naszą uwagę zwróciła zabytkowa kamienica 
zlokalizowana w jednym z najpiękniejszych miejsc 
stolicy Małopolski. Pozyskaliśmy w niej strych 
nieużytkowy z przeznaczeniem na adaptację do 
celów mieszkaniowych. Przeprowadziliśmy ana-
lizę wszystkich możliwych uwarunkowań inwe-
stycji i doszliśmy do wniosku, że inwestycja jest 
bezpieczna.

Zalety inwestycji:
 − Zakup nieruchomości od podmiotu, który 
daje najwyższe gwarancje bezpieczeństwa – 
od gminy miejskiej.

 − Gwarancja sprzedającego dotycząca możli-
wości przeznaczenia nieruchomość na lokale 
mieszkalne.

 − Już po wstępnym zaprezentowaniu planowa-
nej inwestycji naszym stałym klientom (jesz-
cze przed jej zakupem) byli oni zainteresowa-
ni jej odkupieniem.

 − Prestiżowa lokalizacja.
 − Dobra koniunktura na rynku nieruchomości, 
ciągle rosnące ceny i popyt.

Planowana inwestycja miała ostateczne po-
zwolenie na budowę, podzielone na dwa etapy: 
pierwszy etap – jeden lokal mieszkalny – został już 
wykonany, odebrany przez służby i dopuszczony do 
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użytkowania; drugi etap – dwa lokale mieszkalne – 
był przedmiotem inwestycji.

Zabytkowy budynek (stara tkanka) oznacza 
jednak więcej pracy i większe koszty po rozpoczęciu 
przebudowy. Także dostępność komunikacyjna ta-
kiej nieruchomości dla ciężkiego sprzętu budowla-
nego zwykle jest mniejsza, co wiąże się z dłuższymi 
przygotowaniami pozwoleń na wjazdy i zajęcia 
terenów miejskich.

Przeanalizowaliśmy powyższe za i przeciw i do-
szliśmy do wniosku, że przy zachowaniu wszelkich 
możliwych środków ostrożności inwestycja może 
być pewnym i szybkim interesem dla sprawne-
go, rzetelnego inwestora, jakim staramy się być (to 
właśnie dzięki temu mamy stałych klientów, którzy 
nam ufają).

3. Zakup inwestycji

Proces zakupu przebiegł zgodnie z planem i wszel-
kie formalności zostały dopełnione zarówno po 
stronie nabywcy, jak i sprzedającego.

Zapewnienia sprzedającego – gminy miej-
skiej – znalazły odzwierciedlenie w aktach nota-
rialnych, co dodatkowo nas uspokoiło.

4. Proces realizacji

Budowa została rozpoczęta po dopełnieniu wszel-
kich formalności oraz – co nas jeszcze niepokoiło 
przed nabyciem nieruchomości – po dokonaniu 
uzgodnień z urzędami odpowiedzialnymi za drogi 
dojazdowe do nieruchomości na cele budowlane 
(wydłużyło to proces inwestycyjny o kilka tygodni).

Cały proces był nadzorowany przez wykwalifi-
kowaną kadrę, która była już wyczulona na sposób 
prowadzenia tego typu inwestycji i kładła duży 
nacisk na postępowanie zgodnie z przepisami obo-
wiązującymi w naszym kraju.

5. Zakończenie i proces odbiorów

Szczęśliwie i bez większych przeszkód dotarliśmy 
do końca procesu budowlanego. W jego trakcie 
dołożyliśmy wszelkich starań, dopełniliśmy wszyst-
kich formalności i zgodnie z prawomocnym pozwo-
leniem na budowę złożyliśmy dokumenty w celu 
poczynienia odbiorów przez odpowiednie służby.

Nasza droga odbiorowa i zgłoszenie zakończe-
nia robót miało kolejność:

 − po pierwsze, straż pożarna,
 − po drugie…

Niestety „po pierwsze, straż pożarna” do dnia 
dzisiejszego jest naszym po pierwsze i ostatnie.

Firma opiera się na dwóch filarach:
 − pierwszym jest działalność związana z kom-
pleksowym wykończeniem wnętrz obiektów 
handlowych, przemysłowych, komercyjnych 
i biurowych,

 − drugim jest inwestowanie w projekty dewelo-
perskie na rynku pierwotnym i wtórnym.

2. Pomysł projektu deweloperskiego 
na rynku wtórnym 

Pozyskujemy nieruchomości w istniejących obiek-
tach zlokalizowanych w ścisłym centrum dużych 
miast, takich jak Kraków, Katowice, Wrocław czy 
Poznań.

Naszą uwagę zwróciła zabytkowa kamienica 
zlokalizowana w jednym z najpiękniejszych miejsc 
stolicy Małopolski. Pozyskaliśmy w niej strych 
nieużytkowy z przeznaczeniem na adaptację do 
celów mieszkaniowych. Przeprowadziliśmy ana-
lizę wszystkich możliwych uwarunkowań inwe-
stycji i doszliśmy do wniosku, że inwestycja jest 
bezpieczna.

Zalety inwestycji:
 − Zakup nieruchomości od podmiotu, który 
daje najwyższe gwarancje bezpieczeństwa – 
od gminy miejskiej.

 − Gwarancja sprzedającego dotycząca możli-
wości przeznaczenia nieruchomość na lokale 
mieszkalne.

 − Już po wstępnym zaprezentowaniu planowa-
nej inwestycji naszym stałym klientom (jesz-
cze przed jej zakupem) byli oni zainteresowa-
ni jej odkupieniem.

 − Prestiżowa lokalizacja.
 − Dobra koniunktura na rynku nieruchomości, 
ciągle rosnące ceny i popyt.

Planowana inwestycja miała ostateczne po-
zwolenie na budowę, podzielone na dwa etapy: 
pierwszy etap – jeden lokal mieszkalny – został już 
wykonany, odebrany przez służby i dopuszczony do 
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6. To jednak nie jest koniec

Po dokonaniu wizji lokalnej przez służby straży po-
żarnej otrzymaliśmy stanowisko straży, które „wno-
siło sprzeciw w sprawie uzyskania pozwolenia 
na użytkowanie przedmiotowego obiektu”.

Uzasadnienie tego stanowiska zawierało 14 punk-
tów dotyczących zagadnień technicznych związa-
nych z częściami budynku użytkowanymi przez mia-
sto i nieobjętymi pozwoleniem na budowę:

 − 12 punktów dotyczyło zabezpieczenia komu-
nikacji w budynku w zakresie przepisów prze-
ciwpożarowych, 

 − 1 punkt odnosił się do nieprawidłowo według 
straży pożarnej dobranej klasy odporności po-
żarowej budynku,

 − 1 punkt był związany z występowaniem mię-
dzy drogą pożarową a elewacją budynku 
drzew o wysokości powyżej 3 m, uniemożli-
wiających dostęp do elewacji budynku za po-
mocą podnośników i drabin mechanicznych.

Wierząc, że to nieporozumienie oraz błędna 
interpretacja przepisów, za pośrednictwem biura 
prawnego wystąpiliśmy z wnioskiem o zmianę 
stanowiska w zakresie ochrony przeciwpożaro-
wej, poprzedzając to działanie kilkoma spotka-
niami przedstawicieli straży pożarnej z autorami 
projektu.

Niestety, otrzymaliśmy odpowiedź, w której 
straż pożarna podtrzymała swoje stanowisko, a co 
więcej, stwierdziła, że: „Powyższe nieprawidłowości 
stanowią podstawę do uznania budynku za zagra-
żający życiu ludzi”.

Z wyjątkiem powierzchni kondygnacji, która 
była objęta zakresem naszego pozwolenia na bu-
dowę, pozostała część budynku jest użytkowana 
przez właściciela (gminę miejską) jako pomiesz-
czenia mieszkalne wykorzystywane do prowa-
dzenia działalności gospodarczej. Na obecną 
chwilę nigdzie nie ma wzmianki, że zostały one 
przeznaczone na cele prowadzenia działalności 
gospodarczej i przekształcone zgodnie z prawem 
naszego kraju.

Główną przyczyną negatywnego stanowiska 
straży pożarnej jest właśnie to, że jeżeli w kamie-
nicy mieszkalnej znajdują się lokale, w których 
jest prowadzona działalność gospodarcza, to 
budynek ten straż traktuje jako budynek usłu-
gowy i pod względem zagrożenia ludzi zalicza go 
do kategorii ZL III, a nie ZL IV.

7. Wnioski i odczucia

Jaka jest stabilność ostatecznego pozwolenia na 
budowę?

Jaka jest gwarancja powodzenia inwestycji przy 
spełnieniu warunków pozwolenia?

Brak ciągłości rozstrzygnięć prawnych przez 
kompetentnych uczestników procesu inwestycji 
zmienia inwestora w hazardzistę, a planowanie 
inwestycji staje się grą, w której nie wiadomo, czy 
poker, który mamy w ręce, to rzeczywiście poker.

Czy państwo może/powinno gwarantować bez-
pieczeństwo prawne przedsiębiorcy?

Dlaczego, mimo że przepisy pożarowe nie 
zmieniły się, a stan prawny kamienicy jest do-
kładnie taki sam jak podczas przekazania do użyt-
kowania pierwszego etapu, mimo zrealizowania 
wszystkich robót zgodnie z projektem, mimo 
że budynek funkcjonuje bezpiecznie, a nowi właści-
ciele pierwszego etapu przebudowy strychu cieszą 
się swoim apartamentem w zgodzie z prawem, my 
takiego rezultatu nie możemy osiągnąć?

Według straży pożarnej nie tylko nie można ode-
brać naszej części inwestycji, ale cały budynek za-
graża bezpieczeństwu, a jedyną drogą doprowa-
dzenia naszej inwestycji do użytkowania jest 
kosztowna ekspertyza pożarowa i wykonanie jej za-
leceń na nasz koszt.

Łukasz Jarosz – architekt, MD Invest Group
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Wojciech Dobrzański, Krzysztof Dymek, 
Krzysztof Stępniak

WARUNKI TECHNICZNE, 
JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ 
BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE – ABSURDY PRZEPISÓW

W praktyce projektowej architekta oraz projektan-
tów branżowych, a także w pracy urzędu podstawę 
wszelkich działań stanowią przepisy Prawa budow-
lanego, w tym Rozporządzenia Ministra Infrastruk-
tury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie (tzw. Warunki techniczne). 

Jednak brak czytelności wielu z tych przepisów 
często stwarza ogromne problemy interpretacyjne, 
które bardzo utrudniają pracę zarówno projektanta, 
jak i urzędu.

W wielu przepisach wystarczyłoby dopisać 
jedno słowo, które jednoznacznie określiłoby 
zamiar ustawodawcy. Często pozwoliłoby to in-
westorom znacznie zmniejszyć koszty inwestycji, 

a projektantom i urzędom zaoszczędziłoby dużo 
pracy i czasu, który obecnie jest marnowany na szu-
kanie właś ciwej interpretacji. 

W innych przypadkach wystarczyłby prosty sche-
mat graficzny, który, nie pozostawiając miejsca na in-
terpretację, zobrazowałby, co jest istotą danego prze-
pisu i jaka jest rzeczywista intencja ustawodawcy. 

Niniejsza prezentacja, wskazując na przykłado-
we, konkretne przepisy Warunków technicznych 
i Prawa budowlanego, ma na celu pokazanie, 
że brak czytelności tych i innych przepisów może 
prowadzić do absurdu interpretacyjnego. 

W prezentacji posłużono się właśnie obrazem 
w myśl znanej maksymy – „jeden obraz wart więcej 
niż tysiąc słów”.

§ 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 
(…)

17) kondygnacji podziemnej – należy przez to rozumieć kondygnację zagłębioną poniżej poziomu przy-
legającego do niej terenu co najmniej w połowie jej wysokości w świetle, a także każdą usytuowa-
ną pod nią kondygnację;

18) kondygnacji nadziemnej – należy przez to rozumieć każdą kondygnację niebędącą kondygnacją pod-
ziemną;
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. maszynownia 

magazyn 

magazyn 

. . pom1eszczen1a przeznaczone 
na pobyt ludzi magazyn 

§ 6. Wysokość budynku, służącą do przyporządkowania temu budynkowi odpowiednich wymagań roz-
porządzenia, mierzy się od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części, 
znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do górnej powierzchni najwyżej położo-
nego stropu, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej, bez uwzględniania wyniesionych 
ponad tę płaszczyznę maszynowni dźwigów i innych pomieszczeń technicznych, bądź do najwyżej po-
łożonego punktu stropodachu lub konstrukcji przekrycia budynku znajdującego się bezpośrednio 
nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.

w
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Art. 5.1. Pb: Obiekt budowlany (…) należy, (…) projektować i budować (…), zapewniając: (…)
4a) minimalny udział lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych, o których mowa 
w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 
2006 r., w tym osób starszych w ogólnej liczbie lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym; (…)
Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (…)
Artykuł 19. Niezależne życie i włączenie w społeczeństwo 
(…) ( a) osoby niepełnosprawne będą miały możliwość wyboru miejsca zamieszkania i podjęcia decyzji 
co do tego, gdzie i z kim będą mieszkać, na zasadzie równości z innymi osobami, a także, że nie będą 
zobowiązywane do mieszkania w szczególnych warunkach.
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§ 6. Wysokość budynku, służącą do przyporządkowania temu budynkowi odpowiednich wymagań rozpo-
rządzenia, mierzy się od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego czę-
ści, znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do górnej powierzchni najwyżej 
położonego stropu, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej, bez uwzględniania wynie-
sionych ponad tę płaszczyznę maszynowni dźwigów i innych pomieszczeń technicznych, bądź do najwyżej 
położonego punktu stropodachu lub konstrukcji przekrycia budynku znajdującego się bezpośrednio nad 
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.

§ 6. Wysokość budynku, służącą do przyporządkowania temu budynkowi odpowiednich wymagań rozpo-
rządzenia, mierzy się od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego czę-
ści, znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do górnej powierzchni najwyżej 
położonego stropu, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej, bez uwzględniania wynie-
sionych ponad tę płaszczyznę maszynowni dźwigów i innych pomieszczeń technicznych, bądź do najwyżej 
położonego punktu stropodachu lub konstrukcji przekrycia budynku znajdującego się bezpośrednio nad 
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.
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§ 9. (…)
3. Określone w rozporządzeniu odległości budynków od innych budynków, urządzeń budowlanych lub 
granicy działki budowlanej mierzy się w poziomie w miejscu ich najmniejszego oddalenia.
(…)
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§ 12.1 O) 1. Jeżeli z przepisow § 13, 19, 23, 36, 40, 60 i 271-273 lub przepisow odrębnych określających
dopuszczalne odległości niektórych budowli od budynkow nie wynikają inne wymagania, budynek na działce
budowlanej należy sytuować w odległości od granicy tej działki w odległości nie mniejszej niż:
1) 4 m -w przypadku budynku zwróconego ścianą z oknami lub drzwiami w stronę tej granicy;
2) 3 m -w przypadku budynku zwróconego ścianą bez okien i drzwi w stronę tej granicy.
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§ 12. (…)
3. Dopuszcza się, uwzględniając przepisy odrębne oraz przepisy § 13, 19, 23, 36, 40, 60 i 271–273, sytuowa-
nie budynku bezpośrednio przy granicy działki budowlanej, jeżeli będzie on przylegał swoją ścianą 
do ściany budynku istniejącego na sąsiedniej działce oraz jego wysokość będzie zgodna z obowiązu-
jącym na danym terenie planem miejscowym lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu.

§ 12.10) 1. Jeżeli z przepisów § 13, 19, 23, 36, 40, 60 i 271–273 lub przepisów odrębnych określających do-
puszczalne odległości niektórych budowli od budynków nie wynikają inne wymagania, budynek na działce
budowlanej należy sytuować w odległości od granicy tej działki w odległości nie mniejszej niż:
1) 4 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą z oknami lub drzwiami w stronę tej granicy;
2) 3 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą bez okien i drzwi w stronę tej granicy.
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§ 12.10) 1. Jeżeli z przepisów § 13, 19, 23, 36, 40, 60 i 271–273 lub przepisów odrębnych określających do-
puszczalne odległości niektórych budowli od budynków nie wynikają inne wymagania, budynek na działce
budowlanej należy sytuować w odległości od granicy tej działki w odległości nie mniejszej niż:
1) 4 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą z oknami lub drzwiami w stronę tej granicy;
2) 3 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą bez okien i drzwi w stronę tej granicy.

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych
Art. 12.1. Budynki użyteczności publicznej oraz budynki mieszkalne wielorodzinne, usytuowane w gmi-
nach, o których mowa w art. 60 ust. 1, oraz związane z nimi wewnętrzne i zewnętrzne stanowiska posto-
jowe, projektuje się i buduje, zapewniając moc przyłączeniową pozwalającą wyposażyć te stanowiska 
w punkty ładowania o mocy nie mniejszej niż 3,7 kW. 
(…)
Art. 60.1. (…) w gminach o liczbie mieszkańców wyższej niż 100 000, w których zostało zarejestrowanych 
co najmniej 60 000 pojazdów samochodowych i na 1000 mieszkańców przypada co najmniej 400 pojaz-
dów samochodowych.

§ 12.1 O) 1. Jeżeli z przepisów § 13, 19, 23, 36, 40, 60 i 271-273 lub przepisów odrębnych określających 
dopuszczalne odległości niektórych budowli od budynków nie wynikają inne wymagania, budynek na działce 
budowlanej należy sytuować w odległości od granicy tej działki w odległości nie mniejszej niż:
1) 4 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą z oknami lub drzwiami w stronę tej granicy;
2) 3 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą bez okien i drzwi w stronę tej granicy.
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a) § 40.1. (…)
b) 3. Odległość placów zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i młodzieży oraz miejsc rekreacyjnych od linii 

rozgraniczających ulicę, od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc groma-
dzenia odpadów powinna wynosić co najmniej 10 m, przy zachowaniu wymogów § 19 ust. 1.

§ 13.1. Odległość budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych obiektów powin-
na umożliwiać naturalne oświetlenie tych pomieszczeń – co uznaje się za spełnione, jeżeli:
1) między ramionami kąta 60°, wyznaczonego w płaszczyźnie poziomej, z wierzchołkiem usytuowa-

nym w wewnętrznym licu ściany na osi okna pomieszczenia przesłanianego, nie znajduje się prze-
słaniająca część tego samego budynku lub inny obiekt przesłaniający w odległości mniejszej niż:
a) wysokość przesłaniania – dla obiektów przesłaniających o wysokości do 35 m,
b) 35 m – dla obiektów przesłaniających o wysokości ponad 35 m; (…)

---

I 
I 

� 

I 

I 
I 

I 

I 
I 

I 
I 

I 

X 

/1 
I ---------

źle I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I -'-

�I 
I 

/I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 

✓ dobrze



3534

Konferencja: Prawo inwestycyjne w praktyce – Krynica-Zdrój, 15–16 listopada 2019 r.

§ 68. 1. Graniczne wymiary schodów stałych w budynkach o różnym przeznaczeniu określa tabela: (…)
Odpowiedzi na zapytania Dyrektora Departamentu Ministerstwa (przepis się w tym czasie nie zmieniał):

§ 68. 1. Graniczne wymiary schodów stałych w budynkach o rożnym przeznaczeniu określa tabela: (…)

Odpowiedzi na zapytania Dyrektora Departametu Ministerstwa (przepis się w tym czasie nie zmieniał): 
2003: 
(…) minimalna szerokość spocznika w dwóch 
kierunkach powinna wynosić 1,5 m. 
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2007: 
(…) co najmniej jeden z wymiarów spocznika 
powinien nie być mniejszy niż 1,50 m. 
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2003:
(…) minimalna szerokość spocznika w dwóch 
kierunkach powinna wynosić 1,5 m.

2007:
(…) co najmniej jeden z wymiarów spocznika 
powinien nie być mniejszy niż 1,50 m.
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§ 152. (…)
3. Czerpnie powietrza sytuowane na poziomie terenu lub na ścianie dwóch najniższych kondygnacji 

nadziemnych budynku powinny znajdować się w odległości co najmniej 8 m w rzucie poziomym od 
ulic i parkingów powyżej 20 stanowisk postojowych, miejsc gromadzenia odpadów stałych, wywiewek 
kanalizacyjnych oraz innych źródeł zanieczyszczenia powietrza. Odległość dolnej krawędzi otworu wlo-
towego czerpni od poziomu terenu powinna wynosić co najmniej 2 m.

§ 152. 
(…) 12. Odległość wyrzutni dachowych, mierząc w rzucie poziomym, nie powinna być mniejsza niż 3 m od: 
1) krawędzi dachu, poniżej której znajdują się okna;
2) najbliższej krawędzi okna w połaci dachu;
3) najbliższej krawędzi okna w ścianie ponad dachem.
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§ 277. (…)
4. W strefie pożarowej garażu zamkniętego należy stosować instalację wentylacji oddymiającej urucha-

mianą za pomocą systemu wykrywania dymu, w przypadku gdy ta strefa nie posiada bezpośredniego 
wjazdu lub wyjazdu z budynku lub gdy jej powierzchnia przekracza 1500 m2.
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§ 278. (…)
2. W przypadku strefy pożarowej garażu obejmującej więcej niż dwie kondygnacje wyjścia ewaku-

acyjne należy zapewnić na poziomie każdej kondygnacji. Długość przejścia od stanowiska postojowego 
do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego nie może przekraczać:

1) w garażu zamkniętym – 40 m;
2) w garażu otwartym – 60 m.
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Wojciech Dobrzański, Krzysztof Dymek, Krzysztof Stępniak: Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki…

Właściwości użytkowe w budownictwie –
Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych 

PN-ISO 9836: 1997 
norma wycofana 

powołana w Rozporządzeniu MTBIGM 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego, a więc stosowana 
przy sporządzaniu projektu budowlanego 

PN-ISO 9836:2015-12 
norma obowiązująca 

stosowana w procesie projektowym w celu 
dostosowania do przepisów prawa 
miejscowego i innych przepisów 

WNIOSEK: Prawidłowo sporządzony projekt budowlany może 
podawać nieprawidłowe w świetle obowiązującej normy wskaźniki. 

Organ nadzoru budowlanego musi te wskaźniki weryfikować 
innym sposobem. 

Wojciech Dobrzański – architekt, Skarbnik Małopolskiej 
Okręgowej Izby Architektów RP 

Krzysztof Dymek – architekt IARP, Małopolska Okręgowa 
Izba Architektów RP

Krzysztof Stępniak – architekt IARP, Małopolska Okręgo-
wa Izba Architektów RP
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1. Transport okien śmigłowcem na stacji narciarskiej w Alpach/Włochy 2. Stacja narciarska w Alpach/Włochy 
3. Dom jednorodzinny w Reali Rosignano Monferrato/Włochy 4. Kamienica w Brukseli/Belgia
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PREZENTACJE

PRAWO BUDOWLANE W 5 MINUT

Piotr Średniawa

Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP

Chciałbym uporządkować poruszane tutaj tematy. 
Mamy ich bowiem bardzo dużo – od planowania 
przestrzennego do kwestii odbioru budynku przez 
straż pożarną, czyli całą sekwencję procesu inwesty-
cyjnego. Ale prawo inwestycyjne nie zaczyna się na 
etapie Prawa budowlanego, to jest już wykonywa-
nie inwestycji. Inwestor już zdecydował się na kon-
kretną inwestycję, jest na etapie wykonania projek-
tu i uzyskania – z pozytywnym bądź negatywnym 
rezultatem – pozwolenia na budowę. 

Proces inwestycyjny zaczyna się znacznie wcześ-
niej. Inwestor, który chce coś realizować, poszukuje 
terenu. I tu się kłania planowanie przestrzenne 
i polityka przestrzenna. W Polsce skleiliśmy te dwie 
rzeczy, uznając, że je realizujemy. Natomiast de fac-
to próbujemy zrealizować planowanie przestrzenne 
bez polityki przestrzennej, za którą, zgodnie z usta-
wą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, odpowiadają wójt, prezydent lub burmistrz.

To są pewne impresje z prac miejskiej komisji 
urbanistyczno-architektonicznej w Katowicach.

W systemie planowania, który mamy, tworzy się 
dwa dokumenty: studium uwarunkowań kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego oraz plany 
miejscowe. System ten jest kompletnie archaiczny, 
anachroniczny i statyczny. I do niczego nie prowadzi.

Pomijam już kwestię spójności z ustawą planów 
miejscowych ze studium uwarunkowań. Jest to 
bardzo duży problem, bo studium uwarunkowań 
jest dokumentem o dużej inercji, bardzo niechętnie 
aktualizowanym przez gminy. I tu jest pierwszy pro-
blem. Są tu jakieś karkołomne interpretacje planów 
miejscowych. Pomijam też niespójność z dokumen-
tem strategii rozwoju miast i gmin.

Na tym tle pojawia się widoczna awersja władz 
gminnych do planów miejscowych. Wolą posługiwać 
się wuzetkami, które zgodnie z orzeczeniem NSA nie 
muszą być zgodne ze studium uwarunkowań. I tu 
wpadamy w jakieś zapętlenie, które wywodzi się z ar-
chaicznego rozumienia planowania przestrzennego.

Poza tym gminy rozumieją planowanie prze-
strzenne i politykę przestrzenną jako podejmowanie 
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decyzji o przeznaczeniu terenu i po uchwaleniu pla-
nów przez radę miasta czy gminy uważają, że speł-
niły wymóg ustawy i że rzeczywiście prowadzą poli-
tykę przestrzenną. Nic bardziej mylnego.

Jeśli przyjrzymy się, jak to jest realizowane we 
Francji czy w Niemczech, to jest dopiero pierwszy 
krok. Następnym – i to jest ten bardzo dobry przy-
kład z Tarnowa – jest realizacja planu. We Francji 
polega ona przede wszystkim na tym, że jeżeli 
przeznaczyliśmy jakiś teren na zabudowę miesz-
kaniową, to on jest porządkowany prawnie. Gmi-
na wykupuje ten teren, scala, uzbraja i albo sama 
inwestuje, albo wystawia na sprzedaż, proponu-
jąc jego kupno deweloperowi. Wtedy absurdy, 
o których tu tyle mówimy, już nie mają miejsca. 
A u nas – znów przykład z Tarnowa – ktoś zama-
lował ogromny fragment terenu bordową farbą 
z plotera, napisał na tym MW i na tym to się koń-
czy. Inwestor został z nieuporządkowanym włas-
nościowo terenem. I stąd jest chaos przestrzenny. 
Deweloper buduje na niemiarowych działkach. 
Jeżeli będziemy szli w tym kierunku, to nigdzie nie 
dojdziemy. Żadne uregulowania szczegółowe nie 
zmażą grzechu pierworodnego, to znaczy braku 
polityki przestrzennej.

Marcin Kamiński 

Przewodniczący Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architek-
tów RP

O absurdach można mówić długo. Ale chcę 
opowiedzieć o sytuacji, w której te absurdy 
są wykorzystywane z premedytacją. 

Zrobiłem taki modelik. Zwykły budynek 
wielorodzinny, podpiwniczony. Inwestor 
dostał wuzetkę, otrzymał pozwolenie na 
budowę, ale niestety bańka inwestycyjna 
pękła, zaprojektowane mieszkania były 
za duże. Doszedł do wniosku, że musi zmie-
nić projekt, żeby mieszkania można było 
sprzedać. Niestety wymagało to zmiany po-
zwolenia na budowę. Postanowiłem uświa-
domić inwestora i pójść z nim do wydziału 
architektury. Chodziło głównie o sprawdze-
nie, czy jeśli będziemy robić projekt zamien-
ny, to czy musimy go zrobić na czerwono, 
czy też przedstawić dwa projekty.

Mieliśmy wuzetkę na jeden budynek i w wydzia-
le powiedziano nam, że teraz będziemy mieć dwa 
budynki. I że trzeba wystąpić o uchylenie pozwole-
nia na budowę i o wuzetkę na dwa budynki.

Schody zaczęły się już od samej nazwy. Wy-
stąpiliśmy o zgodę na budowę dwóch budynków 
ze wspólnym garażem podziemnym. Nie dostali-
śmy takiej wuzetki. Urząd usunął sformułowanie 
„ze wspólnym garażem podziemnym”. Wykonałem 
więc projekt dwóch budynków. Odmówiono nam 
pozwolenia na budowę, tłumacząc, że definicja 
budynku obejmuje fundamenty, ściany i dach. Od-
wołaliśmy się, a czas uciekał, minęło półtora roku. 
Mamy dwie wuzetki: na jeden budynek i na dwa 
budynki. Pozwolenia na budowę – nie.

Powołano się na paragraf Prawa budowlanego, 
że zaprojektowany obiekt nie spełnia wymogów 
definicji budynku. Odmówiono nam też wydania 
uzasadnienia tej decyzji. Druga instancja napisała 
bardzo fajny tekst, że rolą administracji architek-
toniczno-budowlanej nie jest szukanie pretekstu, 
żeby nie wydać pozwolenia na budowę, tylko po-
moc inwestorowi w jego wydaniu.

Po pięciu latach w końcu pozwolenie otrzyma-
liśmy, ale tylko dlatego, że po wyborach zmienił 
się dyrektor wydziału architektury. Później okaza-
ło się, że cała ta akcja to była zemsta poprzedniego 
dyrektora, o którym siostra inwestora miała się nie-
pochlebnie wyrazić. Dostaliśmy po łapkach tylko 
dlatego, że zadziałał czynnik ludzki.

Mówimy o Prawie budowlanym, ale jako archi-
tekt nie jestem stroną w tym procesie. Nie mogę 



4342

Konferencja: Prawo inwestycyjne w praktyce – Krynica-Zdrój, 15–16 listopada 2019 r.

nawet bronić własnego imienia. Już nawet nie 
chodzi o to, jak głupie jest to prawo, tylko żebyśmy 
przynajmniej ustalili, jak tę głupotę rozumiemy. Bo 
nie ma nic gorszego niż niepewność.

Prezentacja filmowa Podkarpackiej 
Okręgowej Izby Architektów

architektki Agnieszka Puchyr i Ilona Szeliga z biura Urban Project 
w Rzeszowie

W naszym filmiku zajmiemy się różnicami interpre-
tacyjnymi w procedurze uzgadniania projektów bu-
dowlanych na etapie wydawania decyzji pozwoleń 
na budowę. Są to nie tylko różnice geograficzne, ale 
i osobowe.

Po pierwsze, wyłączenie gruntu z produkcji rol-
nej, zakres i kształt działki. Mamy trzy typy wyłączeń:

 − kiedy organ obliguje nas do wyłączenia 100% 
działki, mimo że inwestycja na przykład znaj-
duje się tylko na połowie działki,

 − kiedy organ obliguje nas do wyłączenia geo-
metrycznie poprawnego kształtu (prostokąta, 
kwadratu),

 − kiedy wyłącza się obrys zakresu inwestycji, 
która znajdzie się na działce.

Trzeci typ jest najkorzystniejszy z punktu widze-
nia inwestora. Niestety, z zupełnie niewyjaśnionych 
przyczyn czasem organ obliguje do wyłączenia 
100%, co wiąże się oczywiście z większą opłatą.

Po drugie, diabeł tkwi w szczegółach, czyli zmia-
na Prawa wodnego. A co za tym idzie, uzgodnienie 
przydomowej oczyszczalni ścieków.

Tu mamy drobny szczegół, który decyduje o tym, 
czy inwestor poniesie koszt długiej procedury czy 
krótkiej. Albo tych kosztów nie poniesie. Zależy to 
od interpretacji terminu „drenaż rozsączający”. Jeśli 
jest on rozumiany jako element instalacji przydo-
mowej oczyszczalni ścieków, pozwolenie wodno-
prawne nie jest wymagane. Niestety niektórzy 
urzędnicy stwierdzają, że jest to urządzenie wodne 
i wtedy pozwolenie jest konieczne.

Po trzecie, artykuł 33 Prawa budowlanego.
Mówi on, że pozwolenie na budowę dotyczy 

całego zamierzenia budowlanego. Niektóre urzędy 
wymagają uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej 
poszczególnych przyłączy lub przyłączy i budyn-
ków, a niektóre nie. Dzieje się tak, mimo że niektóre 
inwestycje w całości zawierają się na terenie jednej 
działki, a inne nie.

Po czwarte, sprawa ustalania tytułu inwestycji. 

Nie ma znaczenia, czy wcześniej konsultujemy się, 
choćby telefonicznie, z danym organem i próbujemy 
uzgodnić nazwę inwestycji i jej zakres, czy też nie. 
Ponieważ często są zmieniane. Czasami wielokrotnie. 
Więc nakleja się karteczki, później skreśla, znowu 
nakleja i skreśla. A oto przykład zmiany nazwy in-
westycji z „Budowa budynku mieszkalnego jedno-
rodzinnego wraz z wewnętrznymi instalacjami oraz 
przydomową oczyszczalnią ścieków” na „Budowa 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem, 
z instalacjami (wodociągowa, kanalizacja, sanitarna, 
ogrzewcza, chłodzenia, gazowa, wentylacja mecha-
niczna, elektryczna z piorunochronem, kanalizacja 
deszczowa z dwiema studzienkami chłonnymi oraz 
zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości ciek-
łe)”. Zmiana zupełnie niepotrzebna, bo cały zakres 
inwestycji znajduje się w projekcie budowlanym.

Po piąte, sprzeczne uzgodnienia jednego orga-
nu na tym samym obszarze i dotyczące tej samej 
inwestycji. 

Mówimy o miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego, którego projekt jest uzgad-
niany między innymi z regionalnym dyrektorem 
ochrony środowiska. Na etapie powstawania pla-
nu – a w przedstawionej sytuacji chodzi o pozwo-
lenie na budowę dla inwestycji, która jest położona 
w obszarze planu i jest zgodna z jego założeniami – 
mamy ponowne uzgodnienie, na przykład kartę in-
formacyjną, do której obliguje nas starostwo. I co 
gorsza, nie jest powiedziane, że zostanie to pozy-
tywnie uzgodnione, mimo że teren ma przeznacze-
nie zgodne z miejscowym planem.

Zbigniew Bomersbach

Zastępca Przewodniczącego Rady Opolskiej Okręgowej Izby Ar-
chitektów RP

Chciałbym krótko omówić temat: granica działki 
budowlanej. 

Załóżmy, że mamy obiekt, którego dotyczy ten 
zapis: odległość od granicy działki zależy od tego, 
czy budynek jest zwrócony do tej granicy ścianą 
z drzwiami i oknami czy ścianą pełną. Załóżmy, 
że od strony granicy mamy ścianę oddzielenia poża-
rowego, w której niezbędne są drzwi ewakuacyjne. 
I co wtedy? Ściana ta ma spełnić wymogi zapisane 
w Warunkach technicznych, a więc spełnić warunki 
przegrody pożarowej. Straż pożarna sięga do tych 
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przepisów przy uzgadnianiu projektu. W tym przy-
padku stwierdzono, że w omawianej ścianie oddzie-
lenia pożarowego (na rysunku kolorem fioletowym) 
można jednak zastosować otwory spełniające sto-
sowne warunki i tu dopuszcza się zamykane drzwi, 
pod warunkiem że spełnią wymogi odporności 
ogniowej. Może nie jest to przykład spektakularny, 
ale w kontekście następnego wyda się też wyjątkowy.

Może się okazać, że właściwe ustalenie przebie-
gu granicy działki budowlanej jest bardzo istotnym 
elementem w projekcie budowlanym. Zgodnie 
z definicją, działkę budowlaną stanowi nierucho-
mość gruntowa lub działka gruntowa. To rozróżnie-
nie jest bardzo ważne, ponieważ działkę budowlaną 
może stanowić kilka działek gruntowych lub ich 
części. Myślę, że wielu z nas przerabiało ten temat 
z różnym efektem.

Proszę zobaczyć. To jest granica własności inwe-
stora – dwie działki (kolor zielony). Ale obiekt stoi na 
granicy wewnętrznej dwóch nieruchomości (kolor 
czerwony). Rzeczoznawca strażak, akceptując drzwi 
w ścianie oddzielenia pożarowego z sąsiadem (ko-
lor fioletowy), jednocześnie zalecił, by dla ściany 
południowej (kolor czerwony) zachować warunki 
oddzielenia pożarowego, w sytuacji gdy granica 
działki budowlanej będzie przebiegała po obrysie 
tej części budynku, mimo że sąsiednia działka rów-
nież jest własnością inwestora! 

Cała sprawa polega na definicji działki budow-
lanej. Wystarczyło, że ustaliliśmy granicę działki 
budowlanej na dwóch działkach gruntowych i pro-
blem zwiększonych wymogów dla ściany został 
zmieniony. Proszę zobaczyć, jak różnią się interpre-
tacje w wydawałoby się sytuacji oczywistej, gdy 
żongluje się jedynie przebiegiem granicy działki bu-
dowlanej, przy niezmienionym układzie własności.

I drugi przykład.

Zgodnie z § 273 Warunków technicznych odleg-
łość między zewnętrznymi ścianami budynków 
położonych na jednej działce budowlanej nie musi 
być zachowywana, jeżeli powierzchnia stref po-
żarowych wszystkich obiektów na tej działce nie 

przekroczy strefy dopuszczonej 
dla danych budynków. W zabu-
dowie jednorodzinnej na działce 
budowlanej można postawić bu-
dynek jednorodzinny lub zespół 
budynków. W budynku jednoro-
dzinnym mogą być dwa lokale. 
I co wymyślili koledzy architekci?

To jest zespół bliźniaków, 
a właściwie współczesnych czwo-
raków!!! W każdym budynku są 
cztery mieszkania. Wprowadzo-
no odległość między nimi 1,5 m. 
Ściany pomiędzy budynkami są 

Nie ma znaczenia, czy wcześniej konsultujemy się, 
choćby telefonicznie, z danym organem i próbujemy 
uzgodnić nazwę inwestycji i jej zakres, czy też nie. 
Ponieważ często są zmieniane. Czasami wielokrotnie. 
Więc nakleja się karteczki, później skreśla, znowu 
nakleja i skreśla. A oto przykład zmiany nazwy in-
westycji z „Budowa budynku mieszkalnego jedno-
rodzinnego wraz z wewnętrznymi instalacjami oraz 
przydomową oczyszczalnią ścieków” na „Budowa 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem, 
z instalacjami (wodociągowa, kanalizacja, sanitarna, 
ogrzewcza, chłodzenia, gazowa, wentylacja mecha-
niczna, elektryczna z piorunochronem, kanalizacja 
deszczowa z dwiema studzienkami chłonnymi oraz 
zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości ciek-
łe)”. Zmiana zupełnie niepotrzebna, bo cały zakres 
inwestycji znajduje się w projekcie budowlanym.

Po piąte, sprzeczne uzgodnienia jednego orga-
nu na tym samym obszarze i dotyczące tej samej 
inwestycji. 

Mówimy o miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego, którego projekt jest uzgad-
niany między innymi z regionalnym dyrektorem 
ochrony środowiska. Na etapie powstawania pla-
nu – a w przedstawionej sytuacji chodzi o pozwo-
lenie na budowę dla inwestycji, która jest położona 
w obszarze planu i jest zgodna z jego założeniami – 
mamy ponowne uzgodnienie, na przykład kartę in-
formacyjną, do której obliguje nas starostwo. I co 
gorsza, nie jest powiedziane, że zostanie to pozy-
tywnie uzgodnione, mimo że teren ma przeznacze-
nie zgodne z miejscowym planem.

Zbigniew Bomersbach

Zastępca Przewodniczącego Rady Opolskiej Okręgowej Izby Ar-
chitektów RP

Chciałbym krótko omówić temat: granica działki 
budowlanej. 

Załóżmy, że mamy obiekt, którego dotyczy ten 
zapis: odległość od granicy działki zależy od tego, 
czy budynek jest zwrócony do tej granicy ścianą 
z drzwiami i oknami czy ścianą pełną. Załóżmy, 
że od strony granicy mamy ścianę oddzielenia poża-
rowego, w której niezbędne są drzwi ewakuacyjne. 
I co wtedy? Ściana ta ma spełnić wymogi zapisane 
w Warunkach technicznych, a więc spełnić warunki 
przegrody pożarowej. Straż pożarna sięga do tych 
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bez okien, ale mogłyby być też z oknami, bo prze-
pis dopuszcza na jednej działce stosowanie takich 
odległości, i to bez zachowania ścian oddzielenia 
pożarowego. Tylko zastanówmy się, jaka urbanisty-
ka powstaje na podstawie obowiązującego prawa? 
Można by uznać to za zwykłe nadużycie deweloper-
skie i „spryt” projektanta, ale jeśli inwestor zechce 
sprzedać działkę, to jak się ją podzieli? Jakie warunki 
stwarza się mieszkańcom? Niestety nie ma możli-
wości niezatwierdzenia takiej pseudourbanistyki. To 
jest kamyczek do naszego ogródka. Po prostu trzeba 
mądrze korzystać z prawa.

Piotr Kołodziejuk 

Zastępca Przewodniczącego Rady Kujawsko-Pomorskiej Okręgo-
wej Izby Architektów RP

Przepisy dopuszczały usytuowanie w odległości 
1,5 m do ściany budynku. Nasza działka była trape-
zem, więc w pasie 3–4 m od granicy zaprojektowa-
no ściany pełne. W kolejnej ścianie, tej samej elewa-
cji, usytuowane zostały dwa okna.

Niestety urzędnicy stwierdzili, że nie można wy-
dać pozwolenia na budowę. Pomimo braku równo-
ległości uznali, że ściana z jakimikolwiek otworami 
jest niezgodna z przepisami zawartymi w Warun-
kach technicznych.

Bez znaczenia było to, że narożnik znajduje się 
1,5 m od granicy i ściana stopniowo się od niej oddala.
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Musieliśmy odsunąć budynek, bo nie dało się 
z taką oceną sytuacji dyskutować. Odsunęliśmy na-
rożnik 3 m od granicy działki. 

Postanowiliśmy zrobić w ścianie okna, bo za ga-
rażem jest część mieszkalna.

Urzędnik na to: „Okno? Niemożliwe, to jest ścia-
na tego samego budynku”. No, skoro się nie da, to 
usuwamy tę ścianę. 

Urzędnik: „Ciekawe, ale mamy dach i to jest cały 
czas ten sam budynek. Nie spełniacie Warunków 
technicznych”.

Plan dopuszcza jednak budowę budynku gara-
żowego wolnostojącego z płaskim dachem. No to 
usuwamy dach i znów idziemy do urzędu: okna są, 
odległość wynosi 4 m, ściana jest inna, a dach pła-
ski. Wydawało się, że sukces jest murowany.

Usłyszeliśmy: „Czy nie uważacie, że to wygląda 
dziwnie? I nadal ściana budynku zaczyna się trzy 
metry od granicy i cały czas to jest ten sam budy-
nek”. Poddaliśmy się.

Znowu zmieniamy projekt. Odsuwamy się 3 m 
od granicy, tamta część jest 4 m od granicy – mogą 
być luksfery. „Dobrze, tylko musicie spełnić paragraf 
232 Warunków technicznych. Chodzi o te procenty”. 

I tak zrobiliśmy.

W końcu się udało, pozwolenie zostało wydane. 
Po pół roku!

Kolejny przykład – jak podchodzi się do kwestii 
kompletności. Kiedyś pracowałem w urzędzie i sta-
ram się myśleć jak urzędnik. Ten obrazek ma pokazać 
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to, co przeżywa urzędnik, gdy przychodzimy z do-
kumentacją. Kontenery papieru. „Po co oni tyle tego 
przynieśli? Kto to ostempluje i opisze?” Zdarzają się 
jednak pomysłowe wydziały, które stosują checklist 
(listę kontrolną). Jest to świetna sprawa i dla inwesto-
ra, i dla projektanta, jeśli się przez nią przebrnie.

To jest przykład jednego ze starostw, gdzie się 
przez taką listę przechodzi. No i dostaje się pozwo-
lenie. Ale zdarza się też, że w urzędzie sprawdzane 
są ramki, grubość linii i to, czy spięcie dokumentów 
jest dostatecznie trwałe.

Piotr Szaroszyk 

Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów RP

Zajmę się trzema problemami wynikłymi z popra-
wek dokonywanych w przepisach. 

Zakładam, że intencją prawodawców nie jest 
chęć zrobienia na złość projektantom i inwestorom. 
Należy zauważyć, że w prawie rzeczywiście poja-
wiają się błędy powodujące jego złe funkcjonowa-
nie. W związku z tym poprawki są konieczne, jest to 
jednak materia niezwykle delikatna. Czasem prawo-
dawca, działając w dobrej wierze, dokonuje zmian 
przynoszących skutek mizerny albo wręcz psuje, 
zamiast naprawiać. 

Poprawka 1 – w Warunkach technicznych, doty-
czyła kwestii odległości budynku od granicy działki, 
przede wszystkim odniesienia tej odległości do 

granicy własnej, a nie sąsiedniej działki budowlanej 
niebędącej drogą. 

Ta poprawka nic nie wniosła, nie rozwiązała żad-
nych istotnych problemów, lecz stworzyła nowe. 
Bo dalej jeśli sąsiednia działka jest drogą szerokości 
1,5–2 m, to stawiając budynek w granicy, ogranicza-
my możliwość zabudowy działki sąsiada po drugiej 
stronie drogi. A jeśli od drogi oddziela nas 20-centy-
metrowy pasek działki budowlanej, a to się bardzo 
często zdarza, to musimy niepotrzebnie odsunąć 
się od drogi o 4 m. Tych problemów nie mieliśmy 
z zapisami rozporządzenia w ich starym brzmieniu.

 

 

 

 

Poprawka 2 – to odebranie decyzji o warunkach 
zabudowy kompetencji zezwalania na zabudowę 
w ostrej granicy. Taka zmiana prawa powoduje, po 
pierwsze, że wszystkie stare wuzetki, które taką 
możliwość przewidywały, stały się poniekąd nieak-
tualne i nierealizowalne. A po drugie, gdy nie ma 
planu miejscowego, a zabudowa w ostrej granicy 
jest oczywista, na przykład w ciągłej pierzei ulicy, 
nie ma sposobu, żeby na taką zabudowę pozwolić. 
Trzeba uzyskiwać odstępstwo z ministerstwa. To jest 
de facto utrudnianie stosowania legalnej procedury 
WZ – niepotrzebne i szkodliwe.

 

 

 

 

Poprawka 3 – w ustawie o zagospodarowaniu 
przestrzennym, jest już dość stara, uchwalona 
w 2010 r., obowiązuje od 2011. Ustawa poniekąd 
mimochodem zdefiniowała wtedy intensywność 
zabudowy, odnosząc ją do powierzchni całkowitej 
budynków, obliczonej zgodnie z Polską Normą. 
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Ustawodawca 
nie zauważył za-
pewne, że norma 
do powierzchni 
całkowitej zalicza 
również podzie-
mia budynku. 

Ustalenie intensywności zabudowy było i jest 
obowiązkiem planu. Jak to teraz zrobić, skoro pla-
nista naprawdę nie ma sposobu ani możliwości, by 
określić skalę kubatur podziemnych, które powinny 
towarzyszyć zabudowie? W dodatku wielkość pod-
ziemnych części budynków nie wpływa w żaden 
sposób na kształt przestrzeni miejskiej, a to przecież 
ona jest przedmiotem planowania. 

Większość wcześniejszych planów, tworzonych 
przed wejściem w życie poprawki, słusznie definio-
wało intensywność zabudowy w odniesieniu do 
powierzchni całkowitej nadziemnej. 

Apeluję, żebyśmy jako Izba dołożyli wszelkich 
możliwych starań, by jak najszybciej skorygowano 
tę poprawkę. Prawo jest tu niezgodne z elementar-
nym warsztatem planistycznym i ze zdrowym roz-
sądkiem. Taka sytuacja rodzi wielki problem: miasta 
i gminy tworzą plany i piszą uchwały niezgodne 
z prawem – wybierają zdrowy rozsądek, a co z tym 
robią wojewodowie i sądy – wiadomo.

Maciej Musiał 

Łódzka Okręgowa Izba Architektów RP

Będę mówił o rewitalizacji Łodzi. Nie mam żadnych 
slajdów, ale chyba kiedyś byliście w tym mieście. 
W Łodzi jest ogromna liczba kamienic. To jest 
1400 hektarów śródmieścia z intensywną zabudo-
wą pochodzącą z XIX wieku, która powstała w ce-
lach komercyjnych, często w kiepskim standardzie. 
To jest około 10 tysięcy budynków. Z tego 4 tysiące 
to są budynki miejskie i część z nich objęta jest re-
witalizacją. Ten program trwa w mieście od dosyć 
dawna, przybierał różne formy, a ostatnio nazywa 
się Rewitalizacją Obszarową i jest pomyślany jako 
remont – odtwarzanie poszczególnych nierucho-
mości i uzupełnianie ich o nowe funkcje.

Zawsze myślałem, że to ja najbardziej narzekam 
na wszystko, tymczasem państwo mnie przebili li-
stą absurdów, z którymi mają do czynienia. Jednym 
z nich jest, że Prawo budowlane reguluje te same 
zasady i przepisy na nizinach i na wyżynach i w mie-
ście i na wsi. Jakiś rdzeń tego prawa dotyczący stan-
dardów sanitarnych czy spraw związanych z bezpie-
czeństwem powinien być nienaruszony. Ale reszta 
powinna być dopasowana do kontekstu, do regionu.

W Łodzi mamy oczywiście do czynienia z takim 
samym Prawem budowlanym jak wszędzie. W wy-
powiedziach kolegów mówiono tu o problemach 
granic działki, odległościach itd. Nikt nie wie w tym 
mieście, w Łodzi, jak naprawdę wyglądają granice 
działek. Żeby je wyznaczyć, należałoby wcześniej 
budynki porozbierać.

Miałem taki przypadek, gdy przed przystąpie-
niem do projektowania chcieliśmy wyznaczyć grani-
cę działki i okazało się, że to jest niemożliwe. Żaden 
z geodetów nie chciał się podjąć tego zadania. I spra-
wa ruszyła dopiero wtedy, kiedy dokonaliśmy dużej 
rozbiórki. Zresztą okazało się, że ta granica jest inna, 
niż myśleliśmy, ponieważ sąsiedni budynek w poło-
wie wysokości był wybrzuszony w naszą stronę.

Nie jestem miłośnikiem Prawa budowlanego, 
ponieważ czuję się bezradny wobec ilości różnych 
regulacji i wydaje mi się, że zawsze mogę podpaść, 
bo o jakiejś regulacji nic nie wiem lub inaczej ją 
zinterpretowałem.

Prawo budowlane powinno uwzględniać taką 
okoliczność, że profesjonaliści, w poszerzonych 
gronach, mają prawo i szansę podejmować decyzje 
uwzględniające warunki prawne i techniczno-pro-
jektowe odpowiednie do sytuacji.

Niektórym wydaje się, że te wszystkie absurdy 
można by było naprawić, gdyby wszystko było 
bardziej szczegółowo opisane. Nie wierzę w to. Im 
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więcej opiszemy prawem, tym więcej nie opisze-
my prawem. To jest tak jak z dzidą, która dzieli się 
na przeddzidzie, śróddzidzie i zadzidzie. Ci, którzy 
byli w wojsku i znają zasady budowy dzidy bojowej, 
mają to w małym palcu.

Interpretacja, powiedzmy rozumowa, jest nie-
odzowną częścią tego, co powinniśmy wyjednać 
u tych, którzy to prawo stanowią, z naszym oczy-
wiście udziałem. Bo kto ma mówić o tym, jak pro-
jektowanie i budowanie powinno funkcjonować? 
My. Zarówno w zakresie Prawa budowlanego, jak 
i praktyki realizacyjnej, opisywanej na przykład pro-
gramami funkcjonalno-użytkowymi.

Uczestniczę w rewitalizacji Łodzi jako projektant. 
Dwa razy w tygodniu przesiadujemy na kilkunasto-
osobowych naradach koordynacyjnych. Jest tam 
przedstawiciel miasta, inwestor zastępczy, gene-
ralny wykonawca i ja jako projektant. I spotykamy 
się z masą różnych rzeczy. Na przykład wczoraj. 
W programie funkcjonalno-użytkowym jest napisa-
ne, że w drzwiach do pomieszczeń sanitarnych mu-
szą być dziurki wentylacyjne. A wykonawca mówi, 
że chciałby drzwi podciąć i zrobić szparę. I dwadzie-
ścia osób zastanawia się, czy da się to zapisać i uza-
sadnić zgodnie z Prawem zamówień publicznych. 
To jest jakiś dramat. To my, fachowcy, powinniśmy 
mieć szansę kształtowania tego prawa w oparciu 
o praktykę i cel działania.

Zbigniew Baum 

Podlaska Okręgowa Izba Architektów RP

Zapytałem kolegi, o czym mam mówić na konferen-
cji, on odparł: „Dokonaj samospalenia”.

Nie będę mówił o przykładach z Białegostoku, bo 
jesteśmy najgorszym miastem pod względem proce-
dur i stosowania prawa. Nie będę tego rozwijał.

Czy my w ogóle jesteśmy w Unii Europejskiej? 
My, architekci. W zakresie stosowania Prawa bu-
dowlanego? Śmiem twierdzić, że nie.

Podam przykład. Przyjeżdża inżynier, białosto-
czanin, który wyjechał z żoną do Danii, i zleca nam 
zaprojektowanie domu. „Ile mamy czasu?” – pyta-
my. „Trzy wieczory”. Prosimy o warunki zabudowy. 
„Jakie warunki?” – pyta inżynier. Dostaliśmy pocz-
tówkę z tego miejsca, gdzie ma stanąć dom, i duń-
ski urzędnik powiedział: „Jeżeli wkomponujecie się 

w krajobraz, to zatwierdzimy projekt”. Bez wuzetki! 
Bez ośmiu, dziesięciu miesięcy czekania!

W trzy wieczory narysowaliśmy projekt i wysła-
liśmy do Danii. Po miesiącu inżynier dzwoni: „Przy-
gotujcie materiały i ekipę budowlaną”. Więc pytamy, 
czy ma zatwierdzony projekt. Odpowiada, że od 
dawna. Nie mogłem uwierzyć, ale kolega, który pra-
cował w Szwajcarii – jako białostoczanie mieszkamy 
daleko od Zachodu, ale mamy z nim kontakt – 
mówi: „W cywilizowanym świecie tak to się odbywa, 
im tylko tyle czasu potrzeba”.

Inżynier dodał jeszcze, że zostaliśmy pochwaleni 
w tamtejszym urzędzie. Mam pytanie, ile razy byli 
państwo chwaleni przez urzędników? Zostaliśmy 
pochwaleni przez Duńczyków za to, że projekt mógł 
być wykonany odręcznie, a został przygotowany 
w skali. Więc jest jakaś inna ścieżka. Jeżeli nie zrobisz 
czegoś złego i dostosujesz się do warunków krajo-
brazowych, to możesz szybko zatwierdzić projekt.

Gdyby architekt miejski miał władztwo w tym 
zakresie, mógłby zatwierdzać projekty w trybie 
skróconym.

Mariusz Szafarzyński 

Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Ar-
chitektów RP

Nasze przepisy są, delikatnie mówiąc, niedopra-
cowane. To powoduje, że i urzędnicy, i my mamy 
straszne problemy.
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Proszę podpowiedzieć mi, kto w świetle Prawa 
budowlanego ma prawo wykonać projekt zago-
spodarowania terenu? Każdy! I to jest prawidłowa 
odpowiedź. W starostwie pruszkowskim dowie-
działem się, że od projektu zagospodarowania te-
renu jest geodeta. Byłem zszokowany, poprosiłem 
o podstawę prawną i usłyszałem, że to jest rozpo-
rządzenie starosty i nie dostanę go. „Albo pan robi 
tak, jak mówimy, albo nie dostanie pan pozwolenia 
na budowę”. To były pieniądze unijne, lepiej było 
zapłacić geodecie.

Wskazano nam, kto w Pruszkowie może projek-
tować zagospodarowanie terenu, udaliśmy się tam 
i szybko uzyskaliśmy potrzebne zezwolenia.

Głos z sali: To prawie jak w Danii!

W październiku Rada Biznesu w Olsztynie, Izba Ar-
chitektów wraz z deweloperami i przedsiębiorcami 
zorganizowały spotkanie z wiceprezydentem mia-
sta i starostą olsztyńskim. Chodziło o znalezienie 
odpowiedzi na pytanie, jak usprawnić wydawanie 
wuzetek i zatwierdzanie dokumentacji. Konkluzja 
była taka, że najważniejsze są procedury. Realizuje-
my punkt po punkcie i nie ma od tego odwołania. 
Nie można szybko uzupełnić szczegółów, bo proce-
dury przewidują na to 29 dni. Nie ma logiki, są para-
grafy. Podstawą są decyzje sądów administracyj-
nych. I będzie tak, jak do tej pory.

Małgorzata Matusiewicz 

Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów

Moja praca zawodowa rozpoczęła się w 1990 roku. 
Zostałam inspektorem w wydziale urbanistyki 
architektury i nadzoru budowlanego. Na spotka-
niu z doświadczonym dyrektorem poznałam kilka 
prawd o urzędnikach i ich pracy. Dowiedziałam się, 
że dzielą się oni na dwie grupy. Pierwsza grupa to 
osoby „na tak”, druga – urzędnicy „na nie”. Dyrektor 
powiedział mi: „Wybierz, do której grupy chcesz na-
leżeć. Jeżeli wybierzesz pierwszą grupę, to będziesz 
miała o połowę pracy mniej, bo pozytywne decyzje 
nie wymagają szczegółowego uzasadnienia. Przy 
decyzjach negatywnych musisz, jak szachista, prze-
widzieć całą procedurę odwoławczą i wszystkie ar-
gumenty, których będziesz używać, by swą decyzję 
obronić”.

Myślę, że nasz główny problem to kłopoty w ko-
munikacji z urzędnikami. I mam taki postulat, być 
może obrazoburczy i trudny do przeprowadzenia, 
ale wydaje się logiczny. Otóż bardzo często urzędni-
cy nie mają styczności z procesem inwestycyjnym, 
dlatego powinno się zatrudniać w urzędach ludzi 
z doświadczeniem inwestycyjnym. Wtedy platfor-
ma porozumienia będzie o wiele szersza.

We wszystkich Izbach Architektów trwa praca 
u podstaw. Chodzi o przygotowanie właściwych 
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zapisów Prawa budowlanego, wszystkich rozporzą-
dzeń i dobrej praktyki interpretacyjnej. W Poznaniu 
na przykład istnieje zespół do spraw współpracy 
z urzędem miasta, urzędem wojewódzkim i innymi 
instytucjami. Jego celem jest wypracowanie wspól-
nego zdania, wspólnej procedury w niejasnych 
interpretacjach.

Z góry przepraszam prawników obecnych na tej 
sali. Gdzieś tam w prapoczątkach oddaliśmy pole 
ludziom innej profesji, którzy zaczęli decydować 
o tym, do czego my jesteśmy upoważnieni. To tak 
jakby lekarzom odebrać prawo decyzji o formie le-
czenia i oddać je prawnikom.

Oddaliśmy to prawo i mamy problemy, bo praw-
nicy mówią innym językiem i kompletnie nas nie ro-
zumieją. Przywróćmy autorytet naszemu zawodowi 
przez stawianie diagnoz i wypracowanie rozwiązań 
prawnych adekwatnych do zagadnień, którymi się 
zajmujemy.

Anna Kościuk 

Przewodnicząca Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów RP

W zeszłym tygodniu odbyliśmy podobną konfe-
rencję. Zorganizowaliśmy ją, by stworzyć forum 
dyskusji i porozumienia, wymiany poglądów, zro-
zumienia prawa przez nas i nadzór budowlany. Za-
prosiliśmy przedstawicieli wojewódzkiego nadzoru 
budowlanego naszego miasta oraz przedstawicieli 

wszystkich powiatowych nadzorów budowlanych. 
Byliśmy zaskoczeni, bo mamy 32 powiaty, a stawili 
się prawie wszyscy. Byłam pełna obaw, czy ta kon-
ferencja przyniesie jakieś konkrety, jakieś rozwią-
zania. I okazało się, że goście zaliczają się do grupy 
tych urzędników „na tak”.

Dyskutowaliśmy o zmianach w Prawie budowla-
nym wprowadzonych w czerwcu 2019 roku. Rozma-
wialiśmy o nowelizacji paragrafu 35a rozszerzającej 
zakres nieistotnych zmian o techniczne uzbrojenie 
działki oraz małą architekturę. Hurra, wszyscy się 
cieszymy. Ale nadzór budowlany uświadomił nam, 
że przepisy te stosuje się do pozwoleń na budowę 
wydanych od czerwca 2019 roku. Jest to sprzecz-
ne z intencją ustawodawcy, ponieważ wiemy, jak 
długo są prowadzone inwestycje, czasami pozwo-
lenia na budowę mamy sprzed wielu lat. Sądzimy, 
że ustawodawcy chodziło o to, żeby nie genero-
wać konieczności wykonywania projektów zmian 
w takich przypadkach. Niestety tak nie jest. I to jest 
chyba zadanie dla nas, dla Izb, może spróbujemy to 
naprawić. To jest wielkie ułatwienie i dla inwestora, 
i dla wykonawcy, dla nas wszystkich.

Druga sprawa, o której dyskutowaliśmy. Ktoś 
wspominał tu o sytuacji, gdy projektant dowiaduje 
się o swoich błędach na etapie uzyskiwania pozwo-
lenia na użytkowanie. U nas było jeszcze gorzej. 
Projektant dowiadywał się o tym dopiero wtedy, 
kiedy rzecznik odpowiedzialności zawodowej 
wszczynał postępowanie z wniosku nadzoru bu-
dowlanego, i to nie w trybie dyscyplinarnym, tylko 
w trybie odpowiedzialności zawodowej. Ponieważ 
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u nas nadzór wydawał pozwolenia na użytkowanie 
z zapisem stwierdzającym, że projekt został wyko-
nany niezgodnie z obowiązującym prawem, czyli 
z Warunkami technicznymi. Mimo to wydawał po-
zwolenia na użytkowanie.

Nie muszę tłumaczyć, z jakimi to się wiąże konse-
kwencjami. To otwiera ścieżkę roszczeń dla inwestora 
i stawia projektanta w bardzo niekomfortowej sytua-
cji. I doszliśmy do takiego porozumienia, że nawet 
kiedy obecność projektanta nie jest obowiązkowa 
w procedurze udzielania pozwoleń, to zanim nadzór 
dokona zapisu o niezgodności z Warunkami tech-
nicznymi, to poprosi projektanta o wyjaśnienia. Bo 
czasami są to kwestie interpretacyjne. A wszczęcie 
postępowania to jest już poważna sprawa.

Rozmawialiśmy również o rodzącym się proble-
mie parkingów zależnych. Nie wiem, czy w innych 
województwach występuje on z taką jaskrawością. 
Ale nie będę tego tu rozwijać.

Dyskutowaliśmy także o wymaganiach i dyrek-
tywach unijnych, które coraz bardziej się zaostrzają, 
dotyczących tzw. architektury cyrkularnej, czyli cho-
dzi o przygotowywanie projektów w taki sposób, 
aby określony procent zastosowanych materiałów 
budowlanych nadawał się do wtórnego użycia, do 
recyklingu. To już nie taka odległa przyszłość. Chy-
ba w roku 2050 ma to być 100% wykorzystania tych 
materiałów.

Wkrótce te wymagania zostaną wprowadzone 
do Prawa budowlanego i do Warunków technicz-
nych, więc będziemy musieli uwzględniać je w na-
szych projektach. My, architekci, Izby, powinniśmy 
się do tego przygotować i czynnie uczestniczyć 
w tym procesie zmian.

Piotr Średniawa

Materiał jest przygniatający, a prezentacje trudne 
do podsumowania. Ale wydaje mi się, że pojawił się 
jeden generalny problem – pewnej inwersji, w którą 
popadamy zarówno my, jak i urzędnicy. Otóż za-
miast meritum są procedury.

My, architekci, musimy pokazywać to meritum, 
bo inaczej popadniemy w jakiś proceduralno-praw-
niczy obłęd, którego początek był już na tej konfe-
rencji zarysowany. 
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Od 20 lat specjalizujemy się w produkcji  ślusarki bazując 
na systemach czołowych producentów (Aliplast, Aluprof, 
Schüco). Dynamiczny rozwój firmy zapewnia nowoczesny 
park maszynowy oraz zespół doświadczonych technologów 

 i konstruktorów.

Podążając za aktualnymi trendami ciągle poszerzamy swój 
asortyment o nowoczesne i inteligentne rozwiązania branży ślusarki 
otworowej. Nasze doświadczenie pozwoliło na zrealizowanie 
szeregu inwestycji, począwszy od domów jednorodzinnych, 
budynków mieszkalnych, marketów, szkół i uczelni aż po hotele, 

apartamentowce i zakłady produkcyjne. 

1

2

www.altech-aluminium.pl

3 4

1. Drzwi harmonijkowe, Aliplast Panorama w Londynie/Wielka Brytania 2. Dom jednorodzinny w Siemianowicach/Polska
3. Biuro w Katowicach/Polska 4. Barka Augusta w Krakowie/Polska
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PANEL DYSKUSYJNY

CZY PRAWO INWESTYCYJNE WYMAGA ZMIANY?

Panel dyskusyjny „Czy prawo inwestycyjne wy-
maga zmiany?” poprowadził Piotr Rudol, członek 
Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP, Prze-
wodniczący Komisji ds. Prawa Zamówień Publicz-
nych przy Krajowej Radzie Izby Architektów RP. 

Panelistami byli:
Dorota Zaucha-Rybka, Dyrektor Wydziału Archi-

tektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, 
Gabriela Przystał, Powiatowy Inspektorat Nadzoru 

Budowlanego w Nowym Targu, 
Stanisław Karczmarczyk, Małopolska Okręgowa 

Izba Inżynierów Budownictwa,
Marek Bolek, Prezes Stowarzyszenia Budowni-

czych Domów i Mieszkań,
Marcin Kamiński, Świętokrzyska Okręgowa Izba 

Architektów RP.

Dyskusja toczyła się wokół kształtu przyszłego pra-
wa, a także bieżącej rzeczywistości. Jak się okazało, 
odpowiedź na pytanie „Czy prawo inwestycyjne wy-
maga zmiany?” wcale nie jest oczywista. Poruszono 
następujące problemy: 
1. Czy prawo inwestycyjne wymaga zmiany?

Dyskutanci zwrócili uwagę na fakt, że prawo 
inwestycyjne zmienia się cały czas. Szczególnie 
jest to widoczne w pracy Komisji Kwalifikacyjnej, 
zajmującej się uprawnieniami budowlanymi. Co 
pół roku zmienia się znaczna część aktów praw-
nych będących podstawą przeprowadzania eg-
zaminów na uprawnienia. Zmiana prawa jest za-
tem faktem i koniecznością, ale też należy mieć 
świadomość, że prawo nigdy nie będzie idealne. 
Dlatego ważne jest ujednolicenie rozumienia 
przepisów prawa. Kwestia niejednoznaczności 
prawa, różnic w interpretacji, a czasami nadin-
terpretacji przewijała się w wypowiedziach 
uczestników konferencji.

2. Jakie powinno być Prawo budowlane?
Uczestnicy debaty byli zgodni, że prawo po-
winno być przede wszystkim proste i czytelne, 

powinno dotykać istoty problemu, określając 
tylko konieczne regulacje (nakazy i zakazy). 
Prawo zbyt szczegółowe przestaje być skuteczne, 
natomiast staje się podatne na interpretacje. 
Prawo nadmiernie rozbudowane nie reguluje 
zasad współżycia społecznego, lecz wprowadza 
szereg ograniczeń i regulacji, które są nieefek-
tywne i w konsekwencji krępują aktywność spo-
łeczeństwa. Podkreślano, że optymalne przepisy 
prawa to takie, które nie wymagają interpretacji, 
ponieważ są jasne, zrozumiałe i jednoznaczne. 
Ponieważ obecne przepisy takie nie są, ich inter-
pretacja staje się koniecznością. Mimo że w Pol-
sce nie mamy prawa precedensowego, to jednak 
w razie konieczności interpretacji przepisów czę-
sto spotyka się odwołania do wyroków sądów 
w konkretnych sprawach. Z tym związane są dwa 
problemy. Po pierwsze, wyroki sądowe w takich 
samych sprawach bardzo często są odmienne, 
co powoduje powstawanie niejednoznaczno-
ści interpretacyjnych. Po drugie, na co zwrócili 
uwagę uczestnicy konferencji, art. 87 Konstytucji 
RP stanowi, że źródłem prawa powszechnie obo-
wiązującego jest ustawa, rozporządzenie i raty-
fikowana umowa międzynarodowa. Nie wyroki 
sądów, nie ugruntowana linia orzecznicza, nie 
wykładnia celowościowa.

3. Bieżące problemy związane z realizacją Pra-
wa budowlanego
Jednym z problemów poruszonych przez uczest-
ników konferencji był art.  81 Prawa budowla-
nego. Zarysowały się dwa sposoby rozumienia 
tego przepisu. Jeden z poglądów bazuje na prze-
konaniu, że art.  81 nakłada na organ architek-
toniczno-budowlany obowiązek weryfikacji 
projektu budowlanego w zakresie spełnienia 
warunków technicznych. Co prawda, w art.  35 
organy zostały zwolnione z tego obowiązku, 
jednakże art.  81 pozostał w Prawie budowla-
nym. W nawiązaniu do tego stanowiska pojawiła 
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się refleksja, że idąc za powyższą interpretacją, 
można przyjąć, że urzędnicy również powinni od-
powiadać za błąd w projekcie, jeśli na podstawie 
art.  81 dokonują jego sprawdzenia, weryfikacji. 
Problem art.  81 może być także odczytywany 
odmiennie, w ujęciu systemowym. Zgodnie z ta-
kim rozumieniem litery prawa, art. 81 Prawa bu-
dowlanego należy stosować łącznie, z uwzględ-
nieniem art.  35. Systemowa wykładnia art.  81 
i 35 prowadzi do wniosku, że badanie projektu 
architektoniczno-budowlanego nie występuje 
w procedurze administracyjnej. Zwrócono na-
tomiast uwagę na to, że w kontekście kodeksu 
postępowania administracyjnego, organ, jeśli 
dostrzega pewne naruszenia przepisów, powi-
nien poinformować projektanta, że pojawił się 
problem. Zdaniem dyskutantów, organ nie ma 
jednak prawa odmówić udzielenia pozwolenia 
na budowę, ponieważ uprawnienie do weryfikacji 
projektu architektoniczno-budowlanego zostało 
w 2003 roku usunięte z Prawa budowlanego. Dys-
kusja wykazała niejednoznaczność prawa w tym 
zakresie.
Innym problemem podniesionym przez dysku-
tantów są zapisy rozporządzenia dotyczącego 
ustalania warunków geotechnicznych. Z prze-
pisu można wysnuć wniosek, że w przypadku 
obiektów zabytkowych i monumentalnych 
należy każdorazowo kwalifikować inwestycję 
do trzeciej kategorii geotechnicznej. To ozna-
czałoby, że dla remontu zabytkowego krzyża czy 
kapliczki przydrożnej wymagana jest dokumen-
tacja geologiczno-inżynierska, choć z meryto-
rycznego punktu widzenia jest całkowicie nie-
potrzebna. Przepis nie zawiera jasnego zapisu 
umożliwiającego projektantowi rozstrzygnięcia, 
jaka powinna być skala badań geologicznych 
dla konkretnej inwestycji. Jedną z propozycji 
interpretacji wspomnianego rozporządzenia do-
tyczącego obiektów zabytkowych i monumen-
talnych jest rozumienie go jako koniunkcji, a nie 
alternatywy. Wówczas przepis ten nabiera sensu.

4. Kadry w administracji państwowej i samorzą-
dowej 
Braki kadrowe w zakresie osób z odpowiednim 
przygotowaniem zawodowym mają wpływ 
na jakość pracy urzędów związanych z procesem 
inwestycyjnym. Obecnie problemy kadrowe 
są mocno zróżnicowane. Są urzędy, w których 

udało się zatrudnić osoby z odpowiednim przy-
gotowaniem zawodowym. W takich starostwach 
pozwolenia na budowę przygotowują osoby 
z odpowiednimi uprawnieniami. Są też inni spe-
cjaliści: konstruktorzy, instalatorzy, geodeci, spe-
cjaliści w zakresie ochrony środowiska, Prawa 
wodnego itd. Ale są również urzędy, w których 
nie ma wystarczającej liczby osób z przygo-
towaniem kierunkowym. Zwrócono uwagę 
na to, że przyczyna może tkwić w bardzo niskich 
zarobkach.

5. Kształtowanie przestrzeni, urbanistyka i pla-
nowanie przestrzenne
W dyskusji podkreślano, że chodzi nie tylko 
o to, aby ułatwiać lub upraszczać przepisy, 
ale przede wszystkim chodzi o ujednoli-
cenie systemu prawnego, od urbanistyki 
i planowania przestrzennego po projekto-
wanie i realizację inwestycji. Systemy plano-
wania przestrzennego i Prawa budowlanego 
powinny być z sobą spięte jak jeden organizm. 
Plany miejscowe są w pewnym zakresie współ-
czesną kontynuacją dawnych aktów lokacyj-
nych, z tą różnicą, że obecne plany miejscowe 
nie mają kontynuacji w konkretnych działaniach 
administracji samorządowej, stymulujących 
określone kierunki inwestycyjne. Zazwyczaj po 
uchwaleniu planu miejscowego nie następuje 
scalanie i parcelacja terenu, nie realizuje się wy-
posażenia w infrastrukturę techniczną obszarów 
rekomendowanych pod inwestycje. Pojawił się 
nawet pogląd, że powstaje prawo papierowe, 
niemające kontynuacji w działaniach inwesty-
cyjnych administracji samorządowej. Przedsta-
wiciele inwestorów chcieliby, aby władze samo-
rządowe miały skonkretyzowaną wizję rozwoju 
przestrzennego miast i gmin, popartą miejsco-
wymi planami zagospodarowania przestrzen-
nego oraz konkretnymi działaniami, takimi jak 
przygotowywanie działek pod inwestycje, wraz 
z realizacją dojazdu oraz infrastruktury tech-
nicznej. Przygotowanie ułatwień dla inwestycji 
w wybranych rejonach miasta ukierunkuje in-
westorów, którzy zagospodarują przestrzeń we-
dług reguł określonych przez samorząd lokalny. 
To jest sposób na zaplanowany i skoordynowany 
rozwój przestrzenny.
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Piotr Rudol

CZY NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
NAM POMOŻE?

Przygotowania do zmiany Prawa zamówień pu-
blicznych (PZP) trwały od ponad trzech lat.

Stara ustawa z 29.01.2004 r. doczekała się ponad 
60 nowelizacji i nie odpowiada już oczekiwaniom 
ani zamawiających, ani wykonawców, ale niestety 
nadal obowiązuje.

Zbieranie pomysłów trwało do połowy 2018 r., 
a w lipcu 2018 r. opublikowano założenia do nowe-
go PZP. Wiele instytucji, w tym nasza Izba, przed-
stawiło swoje opinie dotyczące tych założeń i po-
mysłów Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) oraz 
Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

21.01.2019 r. został opublikowany projekt ustawy 
z terminem zgłaszania uwag do 14.02.2019 r. Można 
powiedzieć, że pojawił się projekt monumentalny, 
liczący 682 artykuły (stara ustawa ma 227 artyku-
łów). Autorzy zawarli w nowym opracowaniu całość 
zagadnień zamówień publicznych dotychczas roz-
proszonych w różnych aktach prawnych.

W sobotę, 16.02.2019 r., w Ministerstwie Przedsię-
biorczości i Technologii odbyło się całodzienne spo-
tkanie informacyjno-konsultacyjne, zwane hacka-
thonem, którego celem była wymiana poglądów 
przed dalszą fazą prac legislacyjnych. 

Po posiedzeniu międzyresortowej komisji uzgod-
nieniowej w dniach 13–15.03.2019 r. wydawało się, 

że aktywność legislatorów wyraźnie zmalała i wszy-
scy myślą już raczej o zbliżających się wyborach 
niż o uchwalaniu nowego prawa o zamówieniach 
publicznych.

Jednak wyraźny impuls polityczny spowodował, 
że zaczął się wyścig z czasem. To przyspieszenie wy-
glądało następująco:
25–27.06.2019 – komisja prawnicza przy Rządo-

wym Centrum Legislacji przedstawiła propozycje 
zmian w 39 artykułach, zaproponowała zmianę 
systematyki i kolejności rozdziałów, a co za tym 
idzie – zmianę ich numeracji. Według tych propo-
zycji ustawa liczyła 627 artykułów

9.07.2019 – przyjęcie projektu przez Radę Ministrów
19.07.2019 – pierwsze czytanie w Sejmie
20–21.08.2019 – posiedzenie sejmowej Komisji 

Nadzwyczajnej ds. deregulacji (NDR)
29.08.2019 – sprawozdanie NDR w Sejmie
11.09.2019 – godz. 9.00 drugie czytanie w Sejmie 

(zgłoszono 68 poprawek)
godz. 15.00 posiedzenie komisji NDR (rozpatrywa-

nie poprawek)
godz. 20.00 głosowanie dotyczące poprawek, trze-

cie czytanie, uchwalenie ustawy
18.09.2019 – przesłanie uchwalonej ustawy z Sej-

mu do Senatu (ustawa ma 623 artykuły)
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24.09.2019 – posiedzenie wspólne dwóch senac-
kich komisji – Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności oraz Komisji Samorządu Tery-
torialnego i Administracji Państwowej

26.09.2019 – uchwała Senatu – ustawa przyjęta bez 
uwag

15.10.2019 – podpis prezydenta
24.10.2019 – ogłoszenie ustawy w Dzienniku Ustaw 

(poz. 2019).

Nowa ustawa, której wejście w życie przewidziano 
na 1.01.2021 r., ma dwa główne cele:
1) lepsze wykorzystanie pieniędzy publicznych 

(obniżenie kosztów nie przez poszukiwanie naj-
niższej ceny, ale przez sprawnie przeprowadza-
ną procedurę),

2) zwiększenie konkurencyjności (według Minister-
stwa Przedsiębiorczości i Technologii może to 
przynieść oszczędności rzędu 30% dzisiejszych 
wydatków).

Żeby zrozumieć skalę zagadnienia, trzeba sobie 
uświadomić, że w 2018 r. udzielono 151 tys. zamó-
wień za 202,1 mld zł. Wartość ta stanowi 9,55% pol-
skiego PKB. Zatem zamówienia publiczne to nie-
zwykle istotny element w naszej gospodarce.

Natomiast dane o konkurencyjności są wię-
cej niż niepokojące. Od kilku lat maleje liczba 
ofert wpływających od oferentów. W 2018 r. na 
jedno zamówienie wpłynęło średnio 2,19 oferty. 
Średnia unijna to 5,4 oferty. Najlepiej wygląda 

Hiszpania – 8,8 oferty na zamówienie, Niemcy – 7,6, 
Portugalia – 6,8 oferty.

Podana wielkość 2,19 to wartość przed anali-
zą dotyczącą spełnienia warunków zamówienia 
przez składających oferty. Po tej analizie okazało 
się, że w 2018 r. na jedno zamówienie wpłynęło 
0,8 oferty. To jest prawdziwa katastrofa, o której 
głośno się nie mówi, bo świadczy o załamaniu się 
systemu zamówień publicznych w Polsce.

Dlatego też autorzy ustawy zaproponowali rady-
kalne zwiększenie konkurencyjności poprzez:

 − ułatwiony dostęp do informacji – obowiązek 
publikacji w Biuletynie Zamówień Publicz-
nych informacji o wszystkich zamówieniach 
o wartości 50 000–130 000 zł, tj. poniżej progu 
bagatelności,

 − ułatwione zrozumienie zasad – przejrzystość 
ustawy PZP,

 − zwiększenie transparentności postępowań – 
sprawozdania z realizacji zamówienia,

 − odstępstwa w żądaniu dokumentów (bilanse, 
referencje, zaświadczenia itp.),

 − odrębną procedurę uproszczoną do zamó-
wień poniżej progów unijnych, dopuszczającą 
negocjowanie kontraktu w celu ulepszenia 
oferty według potrzeb zamawiającego,

 − obowiązkową waloryzację ceny jeszcze przed 
podpisaniem umowy, gdy postępowanie 
przetargowe trwa dłużej niż 180 dni,

 − jeden sąd w Warszawie rozstrzygający skargi 
na wyroki Krajowej Izby Odwoławczej,
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 − postępowanie koncyliacyjne przed sądem po-
lubownym przy Prokuratorii Generalnej w ra-
zie sporu na etapie realizacji inwestycji,

 − wzmocnienie roli prezesa UZP w propagowa-
niu dobrych praktyk i wzorcowych dokumen-
tów (kryteria ocen, wzory umów, regulaminy 
konkursów itp.).

Niezwykle ważne jest również zrównoważenie po-
zycji stron przez możliwość składania odwołań od 
wszystkich decyzji zamawiających, także przy za-
mówieniach poniżej progów unijnych.

Równość stron mają gwarantować również zapi-
sy w umowach, takie jak: 

 − katalog klauzul abuzywnych, który uniemożli-
wi narzucanie wykonawcom nieproporcjonal-
nych warunków umownych,

 − obowiązkowe zaliczki lub płatności częściowe 
przy umowach, których realizacja trwa dłużej 
niż 12 miesięcy,

 − obowiązkowe klauzule waloryzacyjne uwzględ-
niające zmianę cen przy umowach, których 
realizacja trwa dłużej niż 12 miesięcy (niestety, 
o ich stosowaniu decyduje zamawiający, a nie 
zmiany rynkowe),

 − określenie terminu realizacji biegnącego 
od daty podpisania umowy, zamiast narzuca-
nia z góry konkretnej daty końcowej,

 − określenie maksymalnej wysokości kar,
 − zniesienie obowiązku żądania wadium, a jeśli 
wadium już istnieje, to jego wielkość nie może 
przekraczać 1,5% wartości zamówienia poniżej 
progów unijnych i 3% powyżej tych progów,

 − zmniejszenie zabezpieczenia z tytułu należy-
tego wykonania z dzisiejszych 10 do 5%.

Od początku 2021 r. wszystkie przetargi w Polsce 
mają być prowadzone w internecie. Do tego jednak 
jest potrzebna platforma e-Zamówienia umożliwia-
jąca te działania.

W październiku 2018 r., zgodnie z dyrektywą 
unijną, musiały przejść do internetu najdroższe za-
mówienia, czyli te powyżej progów unijnych.

UZP wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji przy-
gotował narzędzie tymczasowe – miniPortal. Pod-
czas prac nad platformą e-Zamówienia pojawił się 
jednak problem, trzeba bowiem było unieważnić 
jeden z dwóch przetargów dotyczących jej wdro-
żenia. Urzędnicy mają nadzieję, że do 1.01.2021 r. 
platforma będzie gotowa.

Platforma e-Zamówienia ma stanowić komplet-
ne narzędzie do składania, przesyłania i otwierania 
ofert. Będzie się opierać na otwartym standardzie 
danych o zamówieniach (Open Contracting Data 
Standard). Planuje się wprowadzenie ustrukturyzo-
wanych formularzy, które ułatwią pracę zarówno 
wykonawcom, jak i zamawiającym.

Na wszystkich etapach prac legislacyjnych Izba 
Architektów była bardzo aktywna i przekazywała au-
torom ustawy obszerne opinie i uzasadnienia do nich. 
Gdy projekt ustawy był już w parlamencie, uczestni-
czyliśmy w posiedzeniach sejmowych komisji i przesy-
łaliśmy po raz kolejny na ręce posłów i senatorów na-
sze przemyślenia i sugestie. Efektem tych działań były 
regulacje i zmiany wprowadzone na nasz wniosek.

Chodziło przede wszystkim o rozszerzenie w za-
pisach ustawy rozdziału dotyczącego konkursu na 
prace architektoniczne.

Zasada, że przed rozpoczęciem inwestycji za-
mawiający przeprowadza konkurs architekto-
niczny, a następnie w trybie zamówienia pu-
blicznego zleca zwycięzcy wykonanie projektu 
budowlanego i wykonawczego, jest najbardziej 
prawidłową ścieżką do uzyskania oczekiwanego 
efektu. Kolejną fazą zamówienia publicznego bę-
dzie zamówienie na wykonanie robót budowla-
nych. W uchwalonej ustawie brakuje sprecyzowania 
tego kierunku, lecz pierwsze kroki zostały zrobione.

Następną istotną sprawą jest kontrola postępo-
wań konkursowych przez prezesa UZP.

Znane są bowiem przypadki arbitralnych zmian 
wprowadzanych przez organizatorów konkursów 
do regulaminu lub niewypłacania całości nagród 
określonych w regulaminach.

Zmuszało to autorów prac do długich i żmud-
nych procesów sądowych lub zaniechania roszczeń. 
W obecnym zapisie przypadki takie są poddane do-
raźnej kontroli prezesa UZP.

W ostatecznym brzmieniu ustawy, w porówna-
niu z projektem pierwotnym ze stycznia 2019 r., na 
ostatnim etapie prac zostały jednak wprowadzone 
dziwne zmiany, co do których mamy duże obawy.

Porównajmy zapis pierwotny:
Art. 305 

1. Konkurs jest organizowany przez zama-
wiającego w celu wyboru pracy konkurso-
wej o charakterze twórczym, dotyczącej 
w szczególności planowania przestrzennego, 
projektowania urbanistycznego, projektowania 
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architektoniczno-budowlanego, przetwarzania 
danych, projektowania z zakresu informatyki 
oraz zamierzenia innowacyjnego.
2. (…)
3. (…) 
Art. 308 

2. Jeżeli zamawiający zamierza udzielić zamówie-
nia na usługi projektowania architektonicznego, 
zamówienie takie poprzedzone jest konkursem.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do:
1) zamówień w dziedzinach obronności 

i bezpieczeństwa;
2) zamówień udzielanych w trybie negocjacji 

bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej 
ręki.

z obecnie istniejącym zapisem:
Art. 325 

1. Zamawiający może zorganizować konkurs 
w celu wyboru pracy konkursowej o charakterze 
twórczym, dotyczącej w szczególności plano-
wania przestrzennego, projektowania urbani-
stycznego, projektowania architektonicznego, 
projektowania architektoniczno-budowlanego, 
przetwarzania danych, projektowania z zakresu 
informatyki oraz zamierzenia innowacyjnego.

2. Jeżeli zamawiający zamierza udzielić zamówienia 
na usługi projektowania architektonicznego lub 
projektowania architektoniczno-budowlanego, 
zamówienie takie poprzedzone jest konkursem.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do zamówień:
1) udzielanych w trybie negocjacji z ogło-

szeniem, dialogu konkurencyjnego, ne-
gocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia 
z wolnej ręki;

2) o wartościach mniejszych niż progi unijne.

Progi unijne, o których mowa powyżej, są ogłaszane 
co dwa lata i wynoszą dzisiaj (1.01.2020–31.12.2021):
podstawowy dla dostaw i usług 593 433 zł (139 000 

euro)
podwyższony dla dostaw i usług 913 630 zł (214 000 

euro)
dla zamówień sektorowych 1 827 260 zł (428 000 

euro)
dla robót budowlanych 22  840 735 zł (5  350 000 

euro)

Najbardziej interesujący dla nas jest próg podwyż-
szony dla dostaw i usług, stosują go bowiem przy 

zamówieniach między innymi jednostki samorządu 
terytorialnego, uczelnie publiczne i państwowe in-
stytucje kultury.

Jak widać z powyższego porównania, w pro-
jekcie ustawy przesłanej do Sejmu dokonano nie-
zwykle istotnej zmiany dotyczącej wyłączenia obo-
wiązku przeprowadzenia konkursu dla zamówień 
sektorowych i zamówień klasycznych o wartości 
mniejszych niż progi unijne (art. 325 ust. 3). W wer-
sji poddanej wcześniejszym konsultacjom wyłącze-
nie obejmowało jedynie zamówienia w dziedzinie 
obronności i bezpieczeństwa. Był to zapis jak naj-
bardziej prawidłowy, uwzględniający powszechne 
dążenie do poprawy estetyki przestrzeni publicznej 
i przeciwdziałanie przypadkowym i nieprzemyśla-
nym ingerencjom trwale uszkadzającym otoczenie. 
Konkurs przeciwdziała takim zdarzeniom, nato-
miast „ułatwienia” dla zamawiających wprowadzo-
ne obecnym brzmieniem przepisu podtrzymują 
i konserwują widoczne wokół złe praktyki.

Podkreślenia wymaga również to, że według za-
pisów ustawy obowiązkiem przeprowadzenia kon-
kursu nie będą objęte także zamówienia planowa-
ne do udzielenia w formule „zaprojektuj i wybuduj”, 
gdyż według autorów ustawy zamówienie takie 
stanowi roboty budowlane, a nie usługę.

Kolejną tajemniczą zmianą jest zapis dotyczący 
kwalifikacji członków sądu konkursowego.

W projekcie ustawy było tak:
Art. 316
(…)
4. Członkami sądu konkursowego są wyłącznie 

osoby posiadające kwalifikacje umożliwiające 
ocenę zgłoszonych prac konkursowych, z tym 
że jeżeli przepisy szczególne wymagają posiadania 
uprawnień do opracowania pracy konkursowej, 
co najmniej 1/3 członków sądu konkursowego, 
w tym jego przewodniczący, posiada wymagane 
uprawnienia.

A tak jest obecnie:
Art. 335
(…)
4. Członkami sądu konkursowego są osoby posia-

dające wiedzę i doświadczenie umożliwiające ocenę 
zgłoszonych prac konkursowych, z tym że jeżeli prze-
pisy szczególne wymagają posiadania uprawnień 
do opracowania pracy konkursowej, co najmniej 
1/3 składu sądu konkursowego, w tym jego prze-
wodniczący, posiada wymagane uprawnienia.
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W zapisach dotyczących równości stron także zaszły 
bardzo istotne zmiany w ich ostatecznej wersji. 

W projekcie ustawy było:
Art. 462

1. Postanowienia umowy nie mogą kształtować 
praw i obowiązków zamawiającego oraz wy-
konawcy w sposób rażąco nieproporcjonalny 
do rodzaju zamówienia oraz ryzyk związanych 
z jego realizacją.
2. Za postanowienia sprzeczne z ust. 1 uważa się 
w szczególności postanowienia przewidujące:

1) naliczanie kar umownych za opóźnienie, 
jeżeli opóźnienie jest następstwem okolicz-
ności, za które wykonawca nie odpowiada;

2) naliczanie kar umownych za zachowanie wy-
konawcy niezwiązane z przedmiotem umo-
wy lub jej prawidłowym wykonaniem;

3) kary umowne rażąco wygórowane;
4) odpowiedzialność wykonawcy za wykonanie 

świadczeń, które nie były możliwe do przewi-
dzenia przez wykonawcę działającego z nale-
żytą starannością.

A tak jest obecnie:
Art. 433. Projektowane postanowienia umowy 

nie mogą przewidywać:
1) odpowiedzialności wykonawcy za opóźnie-

nie, chyba że jest to uzasadnione okoliczno-
ściami lub zakresem zamówienia;

2) naliczania kar umownych za zachowanie 
wykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub 
pośrednio z przedmiotem umowy lub jej pra-
widłowym wykonaniem;

3) odpowiedzialności wykonawcy za okolicz-
ności, za które wyłączną odpowiedzialność 
ponosi zamawiający;

4) możliwości ograniczenia zakresu zamówienia 
przez zamawiającego bez wskazania minimal-
nej wartości lub wielkości świadczenia stron.

Jak widać, przepis ma zupełnie inne brzmienie. 
Został on wprowadzony w tym kształcie na wnio-
sek Prokuratorii Generalnej, a poprawka zgłoszona 
w drugim czytaniu w Sejmie, zakładająca przywró-
cenie poprzedniego zapisu, została odrzucona.

Z innych ciekawych rozstrzygnięć należy zwró-
cić uwagę na następujące regulacje:
1. Obowiązek publikacji informacji o zamówie-

niach w przedziale 50 000–130 000 zł w Biule-
tynie Zamówień Publicznych lub zaniechanie 
publikacji „w uzasadnionych przypadkach”. 
Co to za przypadki, nikt nie wie.

2. Zmiana zakresu wykluczeń obligatoryjnych i fa-
kultatywnych – możliwość zaniechania wyklu-
czenia wykonawcy według uznania zamawiają-
cego, gdyż według art. 109 ust. 3 „zamawiający 
może nie wykluczać wykonawcy, jeżeli wyklu-
czenie byłoby w sposób oczywisty niepropor-
cjonalne, w szczególności gdy kwota zaległych 
podatków lub składek na ubezpieczenie spo-
łeczne jest niewielka albo sytuacja ekonomicz-
na lub finansowa wykonawcy, o którym mowa 
w ust. 1 pkt 4, jest wystarczająca do wykonania 
zamówienia”. To bardzo ciekawy zapis i może się 
okazać polem do różnych interpretacji.

3. Kryteria równoważności muszą stanowić za-
mknięty katalog – nie wystarczy nazwa własna 
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(znaku towarowego itd.) i zapis „lub równo-
ważne” albo „nie gorsze niż”, tak jak to zapisano 
w art. 99 ust. 5 i 6: 
Art. 99
(…) 

5. Przedmiot zamówienia można opisać przez 
wskazanie znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, 
który charakteryzuje produkty lub usługi do-
starczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli 
zamawiający nie może opisać przedmiotu 
zamówienia w wystarczająco precyzyjny 
i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu 
towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

6. Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany 
w sposób, o którym mowa w ust. 5, zamawiają-
cy wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia 
kryteria stosowane w celu oceny równoważ-
ności.
Ustalenia art. 99 są bardzo istotne dla naszej pra-

cy. Obowiązek podawania kryteriów równoważności 
może się okazać bardzo uciążliwy w dokumentacji 
projektowej. Określając na przykład równoważność 
dla okna, trzeba będzie przytoczyć parametry dla ra-
miaków, szklenia, akustyki, nie wystarczy ogólne 
określenie produktu.

Jak już powiedziano, mamy bardzo długie vacatio 
legis. Ustawa wchodzi w życie 1.01.2021 r. 

Do tego czasu ustawodawca przewiduje, 
że oprócz ogłoszenia koniecznych aktów wykonaw-
czych, mogą być wprowadzone zmiany w samej 
ustawie.

Jakie według naszej Izby powinny być kierunki 
procedowania dalszych zmian? Wydaje się, że powin-
niśmy się skupić na następujących głównych celach:
1. Konsekwentnie dążyć do wprowadzenia naszych 

propozycji zwłaszcza do art. 34, 35, 103 i 243 
określających sposób ustalania wartości i opisu 
zamówienia na prace projektowe i wykonawcze 
w budownictwie. 

2. Dążyć do doprecyzowania – zgodnie z naszymi 
propozycjami – zapisów w rozdziale 3 w dziale IV 
dotyczących konkursu (art. 325–358). 

3. Wprowadzić obowiązek konkursu na usługi pro-
jektowania architektonicznego i architektonicz-
no-budowlanego dla zamówień poniżej progów 
unijnych. 

4. Wyłączyć z usług objętych ustawą zamawianie 
opracowań dotyczących planowania przestrzen-
nego. 

5. Przywrócić usunięty w ostatniej chwili zapis 
w art. 433 zapewniający równość stron w umo-
wach. 

6. Konsultować akty wykonawcze do ustawy.
7. Przygotować propozycje dokumentów i proce-

dur, które Urząd Zamówień Publicznych mógłby 
opublikować w ramach prezentacji tzw. katalo-
gu dobrych praktyk.

Podstawowym celem proponowanej przez nas od 
dawna zmiany jest wprowadzenie na grunt usta-
wy o zamówieniach publicznych pojęcia projektu 
koncepcyjnego architektoniczno-urbanistycznego, 
który stanowi pierwszą i konieczną fazę realizacji 
inwestycji. Pojęcie to, do niedawna nieobecne 
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w przepisach obejmujących proces inwestycyjny, 
zostało wyodrębnione proceduralnie w najnow-
szych przepisach dotyczących planowania prze-
strzennego i procesu inwestycyjnego, tj. w Ustawie 
z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowa-
niu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz in-
westycji towarzyszących (Dz.U. z 7 sierpnia 2018 r., 
poz. 1496), tzw. ustawie deweloperskiej. 

Projekt koncepcyjny jest konkretną fazą pro-
jektowania inwestycji, bez której cały proces jej 
przygotowania staje się ułomny. Ustawa PZP wpro-
wadza już instytucje, takie jak Program Funkcjo-
nalno-Użytkowy (programowanie inwestycji) oraz 
projekt wykonawczy, których nie było w prawie 
inwestycyjnym, lecz na gruncie PZP okazały się nie-
zbędne do właściwego przygotowania i realizacji 
zamówienia. Uzupełnienia te pozostawiają jednak 
lukę w najważniejszej fazie projektowania.

Istotą i intencją art. 325 jest zagwarantowanie, 
że w inwestycjach realizowanych ze środków pu-
blicznych nie zostanie pominięta konieczna, jak 
wskazano wyżej, faza przygotowania inwestycji. 
Zatem przedmiotem tego przepisu jest projekt 
koncepcyjny architektoniczno-urbanistyczny, a nie 
konkurs jako taki (przepis mówi bowiem wyłącz-
nie o trybie jego sporządzania). Ustawowy wymóg 
sporządzania projektu koncepcyjnego w trybie 
konkursu jest na gruncie ustawy Prawo zamówień 
publicznych również niezbędny, gdyż realizuje dwa 
podstawowe przesłania ustawy PZP: 
1) zapewnienie uczciwej konkurencji przy transpa-

rentności operowania środkami publicznymi, 
2) w świetle powyższego wymogu zapewnia uzyski-

wanie najlepszych rozwiązań merytorycznych.

Propozycje szczegółowych zmian i nowych zapisów 
w ustawie są następujące:

Art. 34 
1. Wartość zamówienia na roboty budowlane usta-

la się na podstawie:
1) kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na 

podstawie dokumentacji projektowej oraz spe-
cyfikacji technicznych wykonania i odbioru ro-
bót albo na podstawie planowanych kosztów 
robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem 
zamówienia jest wykonanie robót budow-
lanych w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712 i 1815);

2) planowanych kosztów prac projektowych 
oraz planowanych kosztów robót budow-
lanych określonych w programie funkcjo-
nalno-użytkowym oraz w projekcie koncep-
cyjnym architektoniczno-urbanistycznym, 
jeżeli przedmiotem zamówienia jest zapro-
jektowanie i wykonanie robót budowlanych 
w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – 
Prawo budowlane.

2. Minister właściwy do spraw budownictwa, pla-
nowania i zagospodarowania przestrzennego 
oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporzą-
dzenia, metody i podstawy:
1) sporządzania kosztorysu inwestorskiego,
2) obliczania planowanych kosztów prac pro-

jektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym oraz na podstawie 
projektu koncepcyjnego architektoniczno-
-urbanistycznego, 

 − uwzględniając dane techniczne, techno-
logiczne i organizacyjne, mające wpływ 
na wartość zamówienia.

Art. 35
4. Jeżeli zamówienie obejmuje usługi:
1) bankowe lub inne usługi finansowe, warto-

ścią zamówienia są opłaty, prowizje, odsetki 
i inne podobne świadczenia; 

2) ubezpieczeniowe, wartością zamówienia jest 
należna składka oraz inne rodzaje wynagro-
dzenia; 

3) projektowania, wartością zamówienia jest 
wynagrodzenie obliczane na podstawie 
rozporządzenia w sprawie metod i pod-
staw obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów 
robót budowlanych określonych w pro-
gramie funkcjonalno-użytkowym oraz na 
podstawie projektu koncepcyjnego archi-
tektoniczno-urbanistycznego, wartość praw 
autorskich, opłaty, prowizje i inne podobne 
świadczenia. 

Art. 103 
1. Zamówienia na roboty budowlane opisuje się 

za pomocą dokumentacji projektowej oraz 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych.

2. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojek-
towanie i wykonanie robót budowlanych w ro-
zumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
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budowlane, zamawiający opisuje przedmiot 
zamówienia za pomocą programu funkcjonal-
no-użytkowego oraz projektu koncepcyjnego 
architektoniczno-urbanistycznego.

3. Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis 
zadania budowlanego, w którym podaje się prze-
znaczenie ukończonych robót budowlanych oraz 
stawiane im wymagania techniczne, ekonomicz-
ne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne. 

4. Projekt koncepcyjny architektoniczno-urbani-
styczny definiuje rozwiązania przestrzenne ar-
chitektoniczne, funkcjonalne i techniczne okreś-
lone w programie funkcjonalno-użytkowym. 

4.5. Minister właściwy do spraw budownictwa, pla-
nowania i zagospodarowania przestrzennego 
oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporzą-
dzenia, szczegółowy zakres i formę:
1) dokumentacji projektowej,
2) specyfikacji technicznych wykonania i odbio-

ru robót budowlanych,
3) programu funkcjonalno-użytkowego,
4) projektu koncepcyjnego architektoniczno-

-urbanistycznego 
– mając na względzie charakter obiektu oraz ro-

dzaj robót budowlanych, a także nazwy i kody 
Wspólnego Słownika Zamówień. 

Art. 243 
W postępowaniach, których przedmiot zamó-

wienia obejmuje świadczenia z zakresu działalności 
twórczej lub naukowej, których rezultatu nie można 
z góry opisać w sposób jednoznaczny lub wyczer-
pujący, najkorzystniejsza oferta jest wybierana 

wyłącznie na podstawie ceny lub kosztu oraz kryte-
riów jakościowych. a także kiedy przedmiot zamó-
wienia ma służyć do udzielenia lub realizacji innego 
zamówienia o większej wartości, to przy wyborze 
najkorzystniejszej oferty muszą być stosowane kryte-
ria jakościowe o łącznej wadze nie mniejszej niż 60%. 

Zaproponowane w ustawie zapisy dotyczące 
konkursu wymagają dalszych niezbędnych uściśleń 
i modyfikacji:

 ● Konkurs ma być formą przyrzeczenia publicz-
nego ze wszystkimi tego skutkami.

 ● Przekazanie praw autorskich do zwycięskiej 
pracy konkursowej powinno nastąpić jedynie 
w zakresie uzasadnionym celami konkursu. 
Nieuzasadnione jest przekazanie praw do dal-
szych modyfikacji oraz „opracowywania” dzie-
ła. Jednocześnie przekazanie praw w niezbęd-
nym zakresie powinno stanowić pełnoprawny 
i obligatoryjny składnik wartości zamówienia.

 ● Nagrody w konkursie powinny stanowić słusz-
ny ekwiwalent dla autorów nagrodzonych 
prac.

 ● Zwycięzca konkursu powinien co do zasady 
otrzymać zamówienie na usługi projektowa-
nia w trybie z wolnej ręki.

 ● Sąd konkursowy powinien liczyć co najmniej 
5 osób, z których co najmniej 2/3 powinny 
posiadać kwalifikacje umożliwiające fachową 
ocenę zgłoszonych prac konkursowych.

 ● Zapisy regulaminów powinny umożliwić pra-
widłowe i bezkonfliktowe przeprowadzenie 
procedur konkursowych.
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 ● Zamawiający, który wykluczył możliwość 
udzielenia zamówienia uczestnikowi konkur-
su niespełniającemu wymogów ustawy, może 
powtórzyć czynność zaproszenia w trybie 
negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia 
z wolnej ręki w celu wykonania usługi na pod-
stawie wybranej pracy konkursowej w stosun-
ku do następnego uczestnika w hierarchii prac 
wybranych przez sąd konkursowy.

 ● Więź autora z dziełem powoduje, że nadzór au-
torski może być sprawowany tylko przez niego 
(wyjątkiem są nadzwyczajne okoliczności).

Propozycje szczegółowych zmian i nowych zapisów 
w ustawie są następujące:

Art. 326. W konkursie nagrodą jest: 
1) nagroda pieniężna lub rzeczowa stanowiąca 

słuszny ekwiwalent prac nagrodzonych; przy-
znawana autorowi lub autorom prac konkur-
sowych albo

2) zaproszenie autora lub autorów wybranych 
prac konkursowych do negocjacji odpowied-
nio w trybie zamówienia z wolnej ręki lub 
negocjacji bez ogłoszenia, w celu wykonania 
usługi polegającej na podstawie opracowaniu 
wybranej pracy konkursowej, lub takie zapro-
szenie wraz z nagrodą pieniężną lub rzeczową. 

Art. 325 
1. Zamawiający może zorganizować konkurs 

w celu wyboru pracy konkursowej o charakterze 
twórczym, dotyczącej w szczególności plano-
wania przestrzennego, projektowania urbani-
stycznego, projektowania architektonicznego, 
projektowania architektoniczno-budowlanego, 
przetwarzania danych, projektowania z zakresu 
informatyki oraz zamierzenia innowacyjnego.

2. Jeżeli zamawiający zamierza udzielić zamó-
wienia na usługi polegające na projektowaniu 
architektoniczno-budowlanym lub usługi, o któ-
rych mowa w art. 103 ust. 2, których integralną 
częścią jest projektowanie architektoniczno-bu-
dowlane, projektowania architektonicznego lub 
projektowania architektoniczno-budowlanego, 
zamówienie takie poprzedzone jest konkursem 
sporządzeniem projektu koncepcyjnego archi-
tektoniczno-urbanistycznego.

3. Zamówienia, o którym mowa w ust. 2, udziela się 
wyłonionemu w procedurze konkursu autorowi 
projektu koncepcyjnego architektoniczno-urba-
nistycznego w trybie z wolnej ręki. 

4. Projekt koncepcyjny architektoniczno-urbani-
styczny zamawiający wyłania w procedurze: 
a) konkursu nieograniczonego, 
b) konkursu ograniczonego. 

5. W przypadkach uzasadnionych specyfiką in-
westycji, w tym zamówień dotyczących projek-
towania architektoniczno-budowlanego przy 
obiektach objętych ochroną na podstawie art. 7 
ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami, zamawiający 
może zastosować tryb negocjacji z ogłoszeniem. 

6. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do zamówień na 
roboty budowlane obejmujące remonty i prze-
budowy niezmieniające sposobu użytkowania 
i architektury obiektu. 

7. 3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do zamówień:
1) udzielanych w trybie negocjacji z ogłosze-

niem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji 
bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki;

2) o wartościach mniejszych niż progi unijne.
8. 4. Do konkursu przepisy działu I rozdziału 2 sto-

suje się odpowiednio, z tym że przepisu art. 17 
nie stosuje się.
Art. 329

1. Konkurs może być jednoetapowy lub dwueta-
powy

2. W konkursie dwuetapowym w pierwszym eta-
pie zostają wyłonione opracowania studialne, 
odpowiadające wymaganiom określonym w re-
gulaminie konkursu. W drugim etapie sąd kon-
kursowy, na podstawie kryteriów określonych 
w regulaminie konkursu, ocenia prace konkurso-
we wykonane na podstawie opracowań studial-
nych wyłonionych w pierwszym etapie.

3. W konkursie dwuetapowym przepisy dotyczące 
prac konkursowych stosuje się także do prac stu-
dialnych.

2. W konkursie dwuetapowym w pierwszym etapie 
uczestnicy konkursu składają określony w regu-
laminie ograniczony zakres rzeczowy pracy kon-
kursowej.
3) Sąd konkursowy ocenia złożone prace kon-

kursowe w pierwszym etapie na podstawie 
kryteriów oceny określonych w regulaminie, 
wybierając spośród nich określoną w regula-
minie liczbę najlepszych prac.

4) Autorzy najlepszych wybranych prac w pierw-
szym etapie konkursu są zapraszani do zło-
żenia prac konkursowych w pełnym zakresie 
określonym w regulaminie i otrzymują, przy 
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zachowaniu anonimowości, uwagi sądu kon-
kursowego do prac konkursowych złożonych 
w pierwszym etapie.

3. Rozstrzygnięcie konkursu dwuetapowego na-
stępuje w drugim etapie.
Art. 333

1. Zamawiający organizuje konkurs na podstawie 
ustalonego przez siebie regulaminu konkursu.

2. Regulamin konkursu określa, w szczególności:
(…)
7) terminy i sposób komunikowania się zama-

wiającego z uczestnikami konkursu oraz 
przekazywania podmiotowych środków do-
wodowych, wyjaśnień lub informacji;

Art. 335
1. Kierownik zamawiającego powołuje sąd konkur-

sowy oraz określa organizację, skład i tryb pracy 
sądu konkursowego. 

2. Sąd konkursowy składa się co najmniej z 3 5 osób 
powoływanych i odwoływanych przez kierowni-
ka zamawiającego. 

3. Członkowie sądu konkursowego są bezstronni. 
Do członków sądu konkursowego art. 56 sto-
suje się odpowiednio. 

4. Członkami sądu konkursowego są wyłącznie 
osoby posiadające kwalifikacje umożliwiające 
ocenę zgłoszonych prac konkursowych, z tym 
że jeżeli przepisy szczególne wymagają posiada-
nia uprawnień do opracowania pracy konkurso-
wej, co najmniej 1/3 2/3 członków sądu konkur-
sowego, w tym jego przewodniczący, posiada 
wymagane uprawnienia. 

5. Jeżeli regulamin konkursu wymaga od uczest-
ników posiadania niezbędnego wykształcenia, 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, takie 
same wymagania musi spełniać co najmniej 
2/3 składu sądu konkursowego. 

Niezwykle ważny jest zapis art. 335 ust. 3 odnoszący 
się do konfliktu interesów. Proszę spojrzeć na wskaza-
ny tu jako dotyczący sędziów konkursowych art. 56:

Art. 56 
1. Kierownik zamawiającego, członek komisji 

przetargowej oraz inne osoby wykonujące 
czynności związane z przeprowadzeniem po-
stępowania o udzielenie zamówienia, po stronie 
zamawiającego, lub mogące wpłynąć na wynik 
tego postępowania lub udzielające zamówienia 
podlegają wyłączeniu, jeżeli po ich stronie wy-
stępuje konflikt interesów.

2. Konflikt interesów występuje wówczas, gdy 
osoby wymienione w ust. 1:
(…)
4) pozostają z wykonawcą w takim stosunku 

prawnym lub faktycznym, że istnieje uza-
sadniona wątpliwość co do ich bezstronności 
lub niezależności w związku z postępowa-
niem o udzielenie zamówienia z uwagi na 
posiadanie bezpośredniego lub pośredniego 
interesu finansowego, ekonomicznego lub 
osobistego w określonym rozstrzygnięciu 
tego postępowania.

A zatem jeżeli do udziału w konkursie zgłosi się na 
przykład pracownik lub współpracownik sędziego 
(bez jego wiedzy i zgody), to taki sędzia musi się 
wycofać z sądu konkursowego.

Art. 341 
1. Uczestnik konkursu może zwrócić się do zama-

wiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści re-
gulaminu. 

2. Do wyjaśnienia treści regulaminu konkursu sto-
suje się odpowiednio przepis art. 284.

3. Do wyjaśnienia regulaminu w konkursie ograni-
czonym stosuje się przepisy dotyczące wyjaśnia-
nia SWZ w trybie przetargu ograniczonego.

2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaś-
nień w terminach określonych w regulaminie 
konkursu.

3. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w ter-
minach, o których mowa w ust. 2, przedłuża 
termin składania wniosków lub prac konkur-
sowych o czas niezbędny do zapoznania się 
wszystkich zainteresowanych wykonawców 
z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego 
przygotowania i złożenia wniosków o dopusz-
czenie do udziału w konkursie lub prac konkur-
sowych.

4. W przypadku gdy o wyjaśnienie treści regulami-
nu uczestnik konkursu nie wystąpił w terminie, 
o którym mowa w ust. 2, zamawiający nie ma 
obowiązku udzielania wyjaśnień treści regu-
laminu oraz obowiązku przedłużenia terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w konkursie lub prac konkursowych.

5. Przedłużenie terminu składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w konkursie lub prac 
konkursowych nie wpływa na bieg terminu skła-
dania wniosku o wyjaśnienie treści regulaminu, 
o którym mowa w ust. 2.
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6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający 
udostępniania na stronie internetowej prowa-
dzonej procedury konkursowej oraz przekazuje 
uczestnikom konkursu, którzy złożyli wniosek 
o dopuszczenie do udziału w konkursie, bez 
ujawniania źródła zapytania.
Art. 342

1. W uzasadnionych przypadkach zamawiający 
może zmienić treść regulaminu:
1) w konkursie nieograniczonym, przed upły-

wem do końca dnia, w którym upływa poło-
wa wyznaczonego terminu składania prac 
konkursowych;

2) w konkursie ograniczonym, przed upływem 
do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w konkursie lub 
terminu składania prac konkursowych.

Widać, że przepis pisał ktoś, kto nigdy nie uczestni-
czył w żadnym konkursie. Ciekawe, co by się stało, 
gdyby uczestnicy w przeddzień upływu terminu 
dowiedzieli się, że zamiast sześciu plansz mają zło-
żyć dziesięć.

Należy jeszcze zwrócić uwagę na kilka istotnych 
wątpliwości nasuwających się w związku z nową 
ustawą:

 ● Brak aktów wykonawczych. Mają się one 
ukazywać sukcesywnie do końca 2020 r. i jak 
to z rozporządzeniami bywa, mogą istotnie 
wspomóc lub utrudnić stosowanie ustawy.

 ● Przed przystąpieniem do zamówienia (w tym  
konkursu) konieczna jest analiza potrzeb 
i wymagań, która musi określić między innymi 
różne rodzaje ryzyka związanego z postępo-
waniem oraz realizacją zamówienia. Brak po-
rozumienia ze zwycięzcą konkursu to bardzo 
poważne ryzyko.

 ● Możliwe jest szczegółowe wskazanie warun-
ków udziału – można wymagać od oferenta 
posiadania ISO lub innych norm zarządzania 
jakością, na przykład referencji od Izby Projek-
towania Budowlanego.

 ● Możliwe są kłopoty z elektronizacją – przykła-
dowa ścieżka złożenia zamówienia jest dzisiaj 
pełna pułapek. Wygląda mniej więcej tak:

1) zainstaluj (konkretny rodzaj) Windows,
2) zainstaluj program do szyfrowania z mini-

Portalu,
3) załóż konto na ePuap,

4) kup podpis elektroniczny,
5) pobierz pliki zamawiającego,
6) wypełnij pliki zamawiającego,
7) podpisz pliki podpisem kwalifikowanym,
8) zainstaluj zip i spakuj pliki,
9) pobierz z miniPortalu klucz publiczny i numer 

ogłoszenia,
10) zaszyfruj pliki i spakuj je jako zip, 
11) wyślij pliki do zamawiającego przez ePuap.

 ● Bardzo poważne niebezpieczeństwo jest zwią-
zane z konsekwencjami wadliwego otwarcia 
ofert w procedurze elektronicznej:

 − wyrok KIO z 12 kwietnia 2019 r. sygn. akt KIO 
574/19 „czynność otwarcia ofert jest czynno-
ścią jednorazową i niepowtarzalną”, 

 − wyrok KIO z 4 lipca 2016 r. sygn. akt KIO 
1096/16 „Publiczne otwarcie ofert jest czyn-
nością faktyczną, jednokrotną, która nie może 
zostać powtórzona w danym postępowaniu 
(…) błąd powoduje, że postępowanie obar-
czone jest wadą niemożliwą do usunięcia, 
która to wada uniemożliwia zawarcie ważnej 
umowy w sprawie”.

Trzeba zatem bardzo uważać, by błędem 
w otwarciu ofert nie zniweczyć całej procedury.

[Tuż po zakończeniu konferencji w Krynicy otrzy-
maliśmy z Ministerstwa Rozwoju pytania dotyczące 
naszych sugestii w sprawie projektu rozporządzeń 
wykonawczych do art. 34 i 103. W odpowiedzi prze-
kazaliśmy obszerny materiał uwzględniający to, co 
przedstawione powyżej].

Piotr Rudol – architekt IARP, Małopolska Okręgowa Izba 
Architektów RP, Okręgowa Komisja Rewizyjna
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Grzegorz Jachym

TREŚĆ, ZAKRES I FORMA PROJEKTU BUDOWLANEGO

Projekt obiektu budowlanego to opracowanie 
przedstawiające rozwiązania funkcjonalne, prze-
strzenne, materiałowe i techniczne zamierzonej 
inwestycji, służące do weryfikacji zgodności projek-
towanej inwestycji z prawem oraz do jej realizacji.

Projekt budowlany to dokumentacja stano-
wiąca załącznik do pozwolenia na budowę (zgod-
nie z art. 3 pkt 13 ustawy Prawo budowlane to 
jedna z części wchodzących w skład dokumentacji 
budowy)

 − „Ilekroć w ustawie jest mowa o dokumen-
tacji budowy – należy przez to rozumieć 
pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik bu-
dowy, protokoły odbiorów częściowych 
i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki 
i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypad-
ku realizacji obiektów metodą montażu – tak-
że dziennik montażu”.

Informację, co powinien zawierać projekt bu-
dowlany, oraz delegację do wydania rozporządzenia 
o szczegółowym zakresie i formie projektu budowla-
nego zawarto w art. 34 ustawy Prawo budowlane.

Zawartość projektu budowlanego – stan obecny 
(art. 34 ust. 3 Pb)
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

informacja o udziale lokali mieszkalnych, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4a – w przypadku budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych

stosownie do potrzeb – w przypadku drogi krajowej 
lub wojewódzkiej, oświadczenie właściwego zarządcy 
drogi o możliwości połączenia działki z drogą

w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno- 
-inżynierskich oraz geotechniczne warunki 
posadowienia obiektów budowlanych

informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Obecnie funkcjonujące przepisy dotyczące 
projektu budowlanego oraz kompetencje 
organów w tym zakresie
W dotychczasowym projekcie budowlanym skła-
danym do zatwierdzenia oprócz usytuowania 
budynku i elementów zagospodarowania działki 
oraz opisów i rysunków przedstawiających archi-
tekturę i funkcję obiektu, czyli jego wygląd i układ 
pomieszczeń, trzeba zamieścić również informacje 
o konstrukcji i instalacjach – przynajmniej w formie 
opisanych schematów (nie są to opracowania służą-
ce bezpośrednio realizacji).

Obecnie organy administracji architektoniczno-
-budowlanej zobowiązane są sprawdzać (mówiąc 
w skrócie) jedynie zgodność projektu zagospoda-
rowania działki z zapisami miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego lub decy-
zji WZ, a także wymaganiami ochrony środowiska 
i wymaganiami Warunków technicznych w zakresie 
zagospodarowania oraz kompletność projektów 
budowlanych. Cała reszta zawartości, choć mieści 
się w projekcie, nie podlega merytorycznej we-
ryfikacji przez te organy. 

Pracownicy administracji architektoniczno-bu-
dowlanej weryfikujący projekty nie muszą posiadać 
uprawnień budowlanych, w związku z tym ocena 
zastosowanych w projekcie budowlanym rozwiązań 
technicznych obiektu nie należy do ich kompetencji. 

Postulowane zmiany dotyczące projektu 
budowlanego – argumenty
Postulowany podział projektu ma na celu wyraźne 
rozróżnienie elementów projektu budowlanego, 
które będą podlegały weryfikacji przez organ admi-
nistracji publicznej, od tych elementów, za których 
prawidłowe sporządzenie powinni odpowiadać wy-
łącznie projektanci.

W zatwierdzanym projekcie winny się znaleźć 
jedynie informacje, które są niezbędne dla właści-
wych organów do sprawdzenia wymaganych pa-
rametrów inwestycji, czyli takich, które stanowią 
rodzaj umowy społecznej pomiędzy inwestorem 
a społeczeństwem w zakresie ładu przestrzen-
nego i zapewnienia interesów innych osób 
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(tzw. osób trzecich). Sporządzanie bardziej obszer-
nej dokumentacji przeznaczonej do zatwierdzenia 
powoduje zbędną biurokrację.

Wszystkie inne informacje i rozwiązania projek-
towe budynku, jak na przykład konstrukcje i insta-
lacje, są zagadnieniami ważnymi przede wszystkim 
dla inwestora i użytkowników obiektu. Bezpieczeń-
stwo zawartych rozwiązań projektowych nie zależy 
od weryfikacji organów, ponieważ nie sprawdzają 
one rozwiązań technicznych, ale od kompetencji 
i odpowiedzialności projektantów posiadających 
odpowiednie kwalifikacje. Nie ma uzasadnionej po-
trzeby angażowania organów państwa w badanie, 
jak inwestor chce rozwiązać zagadnienia technicz-
ne w projektowanym obiekcie lub czy podejmuje 
słuszne dla siebie działania inwestycyjne. 

Postulowane zmiany dotyczące projektu 
budowlanego – założenia
Projekt budowlany to jednolite opracowanie skła-
dające się z kilku powiązanych z sobą części, w tym 
części dotyczącej zagospodarowania terenu, części 
architektoniczno-budowlanej i części technicznej, 
oraz w miarę potrzeby innych dokumentów. 

Zatwierdzeniu powinny podlegać takie elemen-
ty projektu, jak w Prawie budowlanym z 1928 roku. 
Rozwiązania projektowe powinny jednak uwzględ-
niać rozwój i postęp technologii budowlanych, 
co przedkłada się na konieczność uzupełnienia 
współczesnego projektu budowlanego o dodatko-
we informacje i bardziej szczegółowe opracowania 
rozwiązań technicznych.

Dodatkowe opracowania zawierające niezbędne 
informacje techniczne obiektu nie są konieczne na 
etapie pozwolenia na budowę, chyba że wynikają 
z nich warunki udzielenia takiego pozwolenia.

W razie potrzeby dodatkowe opracowania win-
ny być uszczegółowione w takim zakresie, jaki po-
zwala na jednoznaczne przedstawienie rozwiązań 
technicznych. Taki zakres może wówczas być pod-
stawą opracowania dokumentacji w BIM.

Tylko projekt, który posiada szczegółowy zakres 
techniczny (wykonawczy), jest podstawą oceny 
kosztów inwestycji

Projekt techniczny winien być zróżnicowany 
w zależności od kategorii obiektu.

Porównanie obecnie funkcjonującego i postulowanego systemu podziału dokumentacji projektowej 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA
DZIAŁKI LUB TERENU

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

POSTULOWANY
PODZIAŁ

DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ

OBECNY PODZIAŁ
DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA I CZĘŚĆ TECHNICZNA

POZWOLENIE NA BUDOWĘ

POZWOLENIE NA BUDOWĘ

RYSUNKI I OPISY
SŁUŻĄCE

REALIZACJI OBIEKTU

ZGŁOSZENIE ROZPOCZĘCIA BUDOWY

ZGŁOSZENIE ROZPOCZĘCIA BUDOWY

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY
WYMAGANE PRZEPISAMI SZCZEGÓLNYMI

RYSUNKI I OPISY
SŁUŻĄCE

REALIZACJI OBIEKTU

RYSUNKI WYKONAWCZE, 
RYS. TECHNOLOGII PRAC 

BUDOWLANYCH ITP.

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA
DZIAŁKI LUB TERENU

PROJEKT
TECHNICZNY

INFORMACJE TECHNICZNE 
(MATERIAŁY, KONSTRUKCJE, 

INSTALACJE)

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-

-BUDOWLANY

FORMA I FUNKCJA ORAZ
PODSTAWOWE INFORMACJE

BUD.-TECH. O OBIEKCIE

DECYZJE I INNE DOKUMENTY, OD KTÓRYCH
ZALEŻY ROZSTRZYGNIĘCIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ

(NP. KONSERWATORSKIE, WODNOPRAWNE)

OPINIE, UZGODNIENIA
STANOWISKA EKSPERCKIE,
POZOSTAŁE DOKUMENTY

Część podlegająca zatwierdzeniu Część niezatwierdzana i nierejestrowana
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Schemat postulowanego podziału projektu

PROJEKT
TECHNICZNY

- KONSTRUKCJA: OPIS I WYNIKI OBLICZEŃ,
 RYSUNKI ELEMENTÓW
 BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH

- INSTALACJE: OPISY I RYSUNKI  (SCHEMATY
 LUB USZCZEGÓŁOWIONE RYSUNKI
 INSTALACJI I WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO)

- WARUNKI GEOTECHNICZNE

PODSTAWOWE INFORMACJE TECHNICZNE 
O OBIEKCIE WYNIKAJĄCE Z PROJ. PZT I A-B, 

DOSTOSOWANE DO POTRZEB ORAZ 
KATEGORII OBIEKTU:

- INFORMACJA O SPOSOBIE PRZYŁĄCZENIA
 OBIEKTU DO SIECI UZBROJENIA TERENU
 (W ZALEŻNOŚCI OD ZAKRESU
 INWESTYCJI I PROJEKTU) 

- UKŁAD KOMUNIKACYJNY

- RODZAJ I ZASIĘG OGRANICZEŃ
 WYNIKAJĄCYCH Z USTALEŃ PLANÓW
 ZAGOSPOD. PRZESTRZENNEGO
 LUB DECYZJI LOKALIZACYJNYCH

- UKSZTAŁTOWANIE TERENU I ZIELENI
PODSTAWOWE INFORMACJE
BUDOWLANO-TECHNICZNE O OBIEKCIE,
MAJĄCE WPŁYW NA JEGO ODDZIAŁYWANIE:

- ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA
 ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM
 OBIEKTU

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA
DZIAŁKI LUB TERENU

NIEZBĘDNE INFORMACJE O ELEMENTACH 
ZAGOSPOD. TERENU INWESTYCJI, SŁUŻĄCE 
DO SPRAWDZENIA ZGODNOŚCI Z PRAWEM, 
W TYM WYMOGAMI PLANU LUB DECYZJI 

LOKALIZACYJNEJ:

- CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY

ZGŁOSZENIE 
ZAKOŃCZENIA
BUDOWY

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

CZĘŚĆ PODLEGAJĄCA ZATWIERDZENIU

ODPOWIEDNIO DO POTRZEB:

- RYSUNKI WYKONAWCZE 
ELEMENTÓW I SZCZEGÓŁÓW   
BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH

- RYSUNKI TECHNOLOGII PRAC  
BUDOWLANYCH
(NP. ZABEZPIECZENIA WYKOPÓW,  
SZALUNKI ŚCIAN I STROPÓW ITP.) 

- OPISY I RYSUNKI ZWIĄZANE 
Z  PEŁNIENIEM NADZORU 
AUTORSKIEGO  (DOPRECYZOWANIE 
ROZWIĄZANIA PROJ., ROZWIĄZANIA  
ZAMIENNE)

RYSUNKI I OPISY
SŁUŻĄCE

REALIZACJI OBIEKTU

ZWIAZANE Z ZAKRESEM PROJEKTU:
OPINIE, UZGODNIENIA RZECZOZNAWCÓW,

EKSPERTYZY TECHNICZNE I INNE 
DOKUMENTY 

DECYZJE I INNE DOKUMENTY, OD KTÓRYCH ZALEŻY ROZSTRZYGNIĘCIE 
POZWOLENIA NA BUDOWĘ, NP. KONSERWATORSKIE, WODNOPRAWNE, 

ZGODY NA ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH ITP.

- USZCZEGÓŁOWIONE ROZWIĄZANIA
 ARCHITEKTONICZNE I MATERIAŁOWE
 W TYM RZUTY I PRZEKROJE ORAZ
 DETALE ARCHITEKTONICZNE

POTWIERDZENIE PROJEKTANTA / ÓW
O ZGODNOŚCI WSZYSTKICH ELEMENTÓW

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

POZWOLENIE NA BUDOWĘ

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA / ÓW
I SPRAWDZAJĄCEGO / YCH

O ZGODNOŚCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
I PROJEKTU ARCH.-BUD. Z PRZEPISAMI

ZGŁOSZENIE
ROZPOCZĘCIA BUDOWY
PRZEKAZANIE KIEROWNIKOWI PROJEKTU
BUDOWLANEGO, W TYM TECHNICZNEGO

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA / ÓW
I SPRAWDZAJĄCEGO / YCH

O SPORZĄDZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO
ZGODNIE Z PRZEPISAMI ORAZ PROJEKTAMI

ZAGOSPODAROWANIA TERENU I ARCH.-BUD.

- LOKALIZACJA OBIEKTÓW I INNYCH
 ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA
 TERENU

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-

-BUDOWLANY
NIEZBĘDNE INFORMACJE O OBIEKCIE

SŁUŻĄCE DO SPRAWDZENIA ZGODNOŚCI 
Z WYMOGAMI PLANU LUB DECYZJI 

LOKALIZACYJNEJ:

FUNKCJA I FORMA OBIEKTU, W TYM:

- WIDOKI ELEWACJI I DACHU

- PODSTAWOWE RZUTY
 CHARAKTERYSTYCZNYCH POZIOMÓW 

- CHARAKTERYSTYCZNE PRZEKROJE

Postulowany podział projektu – propozycje 
ogólnych regulacji

 − Projekt techniczny i rysunki wykonawcze 
nie powinny podlegać ani zatwierdzeniu, 
ani rejestracji w urzędzie (są potrzebne tylko 
inwestorowi na potrzeby wykonania obiektu).

 − Wystarczającym potwierdzeniem sporządze-
nia projektu technicznego może być oświad-
czenie projektanta (pod rygorem odpowie-
dzialności zawodowej) o jego wykonaniu, 
związane z wymogiem przekazania projektu 
technicznego kierownikowi budowy przed 
jej rozpoczęciem, oraz odpowiednie regulacje 
zabezpieczające wykonanie tych obowiązków. 

 − Projekt podlegający zatwierdzeniu nie po-
winien zawierać opracowań wykraczających 
poza obligatoryjny zakres ustalony przepisem.

 − Zakres projektu budowlanego powinien być 
zróżnicowany ze względu na kategorię obiek-
tu lub szczególne wymagania. Projekt podle-
gający zatwierdzeniu (dla obiektów, w których 
względy techniczne lub bezpieczeństwa użyt-
kowników mają wpływ na zagospodarowanie, 
lokalizację, bryłę i architekturę obiektu) winien 
zawierać niezbędne informacje i rozwiązania. 

Projekt budynku mieszkalnego jednorodzin-
nego nie musi posiadać części instalacyjnej, 
gdyż ze względu na prostotę i specyfikę tych 
instalacji ich ostateczne formowanie i wykona-
nie odbywa się najczęściej na etapie wykań-
czania budynku.
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Postulowany podział projektu – wnioski ogólne
Postulowany schemat podziału projektu budowlane-
go prawidłowo unormuje procedurę administracyjną 
zatwierdzania projektu (zatwierdzane to, co spraw-
dzane) i nie będzie miał wpływu na poziom bezpie-
czeństwa projektowanych i realizowanych obiektów. 

Za rozwiązania mające zapewnić bezpieczeństwo 
użytkownikom obiektów odpowiada autor projektu.

Odpowiedni poziom bezpieczeństwa zapewnia 
warunek, by funkcje projektanta oraz kierowanie 
i nadzór nad budową mogły sprawować tylko oso-
by o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. 

Postulowane zmiany dotyczące formy, zakresu 
i treści projektu – szczegóły – część ogólna projektu

 − Używanie pojęć i definicji stosowanych 
w odniesieniu do projektu budowlanego win-
no opierać się na sprecyzowanych określeniach 
zapisanych na przykład w treści rozporządzenia 
dotyczącego projektu budowlanego (słownik 
definicji), np. definicja projektu czy definicja na-
zwy zamierzenia budowlanego, definicja para-
metrów: kubatury, powierzchni zabudowy itp.

 − Krótka nazwa zamierzenia budowlanego wy-
nikająca z jego cech charakterystycznych (na-
zwa obiektu lub nazwa robót budowlanych 
bez dodatkowych składników, np. instalacje 
itp. – skrócona nazwa inwestycji w tabelkach 
pod rysunkami).

 − W przypadku oprawy projektu zagospoda-
rowania działki i projektu architektoniczno-
-budowlanego w jeden tom dopuszcza się 
wspólną stronę tytułową obu projektów oraz 
jednokrotne zamieszczenie kopii uprawnień 
i zaświadczeń o przynależności do właściwej 
izby samorządowej.

 − Brak konieczności kolejnej numeracji stron, 
na których umieszczono rysunki (dla zwery-
fikowania kompletności projektu wg spisu 
treści wystarczająca jest numeracja samych 
rysunków).

 − Podpis projektanta głównego na stronie ty-
tułowej wystarczający do wzięcia odpowie-
dzialności za zawartość projektu i załączone 
dokumenty lub ich kopie – bez konieczności 
potwierdzania za zgodność z oryginałem. 

 − Główny projektant jako osoba odpowiedzial-
na za cały projekt (również w kontekście klasy-
fikowania zmian w projekcie i potwierdzania 
zgodności projektu technicznego). 

 − Zasada powiązania zakresu projektu z zakre-
sem zamierzenia budowlanego (np. jeżeli 
wnioskuje się o zgodę na budowę przyłączy, 
to pojawiają się one w projekcie, jeżeli wnio-
sek nie zwiera przyłączy, nie pokazuje się ich 
w projekcie zagospodarowania terenu).

Oświadczenie projektanta o wykonaniu projektu 
technicznego oraz prowadzenie budowy 
na podstawie projektu technicznego – regulacje
1. Po wykonaniu projektu technicznego projektan-

ci opracowujący ten projekt potwierdzają jego 
wykonanie stosownym oświadczeniem zawiera-
jącym również klauzulę o wykonaniu go zgodnie 
z odpowiednimi przepisami oraz w zgodzie z za-
twierdzonym projektem zagospodarowania tere-
nu i projektem architektoniczno-budowlanym. 

2. Inwestor, składając zawiadomienie o zamierzo-
nym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, 
dołącza do zawiadomienia wyżej wymienio-
ne oświadczenie projektantów (art. 41 ust. 4a 
pkt 2 projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo 
budowlane). 
„Projektant składając fałszywe oświadczenie 
podlega odpowiedzialności zawodowej. Bez 
oświadczenia zgłoszenie rozpoczęcia robót nie 
zostanie przyjęte”.

3. Przed rozpoczęciem robót inwestor jest zo-
bowiązany przekazać kierownikowi budowy 
projekt budowlany, w tym projekt techniczny, 
o ile jest wymagany (art. 42 ust. 1 pkt 4 projektu 
ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane).

4. Regulacje (sankcje) zabezpieczające wykonanie 
obowiązków w zakresie prowadzenia robót bu-
dowlanych na podstawie projektu technicznego 
(art. 93 pkt 4 projektu ustawy o zmianie ustawy 
Prawo budowlane – Kto przystępuje do budowy 
lub prowadzi roboty budowlane bez dopełnie-
nia wymagań określonych w art. 41 ust. 4, art. 42, 
art. 44, art. 45 i art. 45a, podlega karze grzywny.
„4. Kto przystępuje do budowy (inwestor, kie-
rownik budowy) lub prowadzi roboty budow-
lane (kierownik budowy) bez dopełnienia obo-
wiązku przekazania przez inwestora projektu 
technicznego kierownikowi budowy – podlega 
karze grzywny.” 

Grzegorz Jachym – architekt IARP, członek Krajowej Rady 
Izby Architektów, Koordynator Komisji Prawa Inwesty-
cyjnego przy KRIA, Przewodniczący Podkomisji Prawa 
Budowlanego KRIA
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PANEL DYSKUSYJNY

PRZYSZŁOŚĆ PRAWA INWESTYCYJNEGO

Marek Tarko 

Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

Rozpoczynamy panel dyskusyjny, który poprowa-
dzę wspólnie z Grzegorzem Jachymem, Koordyna-
torem Komisji Prawa Inwestycyjnego przy Krajowej 
Radzie IARP, członkiem Krajowej Rady.

Zapraszam: koleżankę Małgorzatę Pilinkiewicz, 
Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP, Prezesa 
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownic-
twa pana profesora Zbigniewa Kledyńskiego, panią 
Dyrektor Wydziału Infrastruktury Małopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego Agnieszkę Damasiewicz 
oraz Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowla-
nego pana Andrzeja Macałkę.

Po państwa wystąpieniach i po zakończeniu dys-
kusji razem z kolegą Grzegorzem Jachymem spró-
bujemy podsumować nasze spotkanie. Może słowo 
„podsumowanie” nie jest najlepsze, chodzi raczej 
o refleksję, o podzielenie się spostrzeżeniami.

Wczoraj dyskutowaliśmy na temat legislacji, 
dziś mówiliśmy o dwóch głównych aktach: Prawie 
zamówień publicznych oraz Prawie budowlanym, 

czyli o tym, co nas dotyczy i co nas łączy. Do tej pory 
wypowiadali się głównie architekci, więc proponu-
ję, by dziś zacząć od inżynierów. Proszę pana preze-
sa Zbigniewa Kledyńskiego, by zechciał się z nami 
podzielić swoimi spostrzeżeniami.

Zbigniew Kledyński

Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Nie ukrywam, że notowałem sobie różne spo-
strzeżenia. I proszę uznać to, o czym będę mówił, 
za garść refleksji na kanwie wygłoszonych tu refe-
ratów i opinii.

Wypowiedzi państwa dotyczyły szeroko rozu-
mianego prawa inwestycyjnego oraz tego, czy je 
zmieniać. Słuchając, zastanawiałem się, czy powin-
niśmy się koncentrować na kwestiach prawnych 
w sytuacji, gdy inwestorem jest osoba prywatna. 
To przede wszystkim dotyczy państwa środowiska, 
być może się mylę, ale tam inwestor prywatny jest 
dominujący.
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Istnieje jednak także inwestor publiczny, z któ-
rym inżynierowie budowlani konstruktorzy i innych 
branż – mostowcy, drogowcy, hydrotechnicy, „kole-
jarze” – mają do czynienia. I to są różne światy. Moż-
na powiedzieć, że inwestor publiczny poradzi sobie 
z kwestiami prawnymi, skoro wymyślił kilkanaście 
specustaw. Ale to nie znaczy, że pozycja projektan-
ta, kierownika budowy, inspektora nadzoru w tego 
typu przedsięwzięciach jest łatwiejsza niż w wypad-
ku inwestora prywatnego. I tych elementów w tej 
dyskusji nieco mi zabrakło. Może to jest materiał na 
kolejne spotkanie.

Wiemy, że specustawy mogą naruszać inne 
wartości. Wiemy, ile spustoszenia w jakości dzia-
łalności projektowej i wykonawczej dokonało kry-
terium najniższej ceny. Wciąż się z tym borykamy. 
Był świetny wykład na temat niedomagań ustawy 
o zamówieniach publicznych. Warto też pamiętać, 
że tak zwane uproszczenia bardzo często są pozor-
ne, bo na przykład skracają terminy, ale skracają je 
tym, którzy mają zaprojektować, wykonać, a nie-
koniecznie tym, którzy prowadzą postępowania 
przetargowe, administracyjne. Warto więc, myśląc 
o prawie inwestycyjnym i zmianach w tym prawie, 
mieć na uwadze również tego typu elementy, które 
także wpływają na sposób naszego funkcjonowania 
w zawodzie.

Ktoś tutaj powiedział, że Prawo budowlane 
powinno uwzględniać topografię, że jest prawo 
nizinne i prawo górskie. Myślę, że chodzi nie tyle 
o otoczenie, ile o to, by Prawo budowlane silniej 
odwoływało się do pewnych materialnych przesła-
nek, chociażby związanych z rodzajem obiektów 
budowlanych, żebyśmy nie próbowali w jeden akt 
prawny wtłoczyć tej rozmaitości. To są nie tylko bu-
dynki. To jest bardzo dużo infrastruktury, elemen-
tów liniowych, obiektów bardzo specyficznych. One 
być może mniej interesują architektów, ale one też 
będą podlegały od strony proceduralnej Prawu bu-
dowlanemu, jakie sobie zafundujemy. I tutaj moja 
refleksja, także z powodu mojej specjalności zawo-
dowej: że tego mi po prostu brakuje.

Bardzo charakterystyczny apel, także w naszym 
środowisku inżynierów budownictwa, abyśmy 
w naszych działaniach nie byli zdani całkowicie na 
prawników, na ich podejście do przepisów. Chcie-
libyśmy tutaj więcej elementów technicznych, 
uznania naszej fachowości. Wczoraj rozmawialiśmy 
głównie o Warunkach technicznych dotyczących 
budynków, ale jest przecież kilkanaście rodzajów 

Warunków technicznych dotyczących rozmaitych 
obiektów budowlanych. Tam problemy są bardzo 
podobne. Marzy mi się, żeby powstały książki, 
których główny redaktor – inżynier danej specjal-
ności – będzie zapraszał prawnika do napisania 
odpowiednich fragmentów, bo dziś z reguły jest 
odwrotnie. Być może bierze się to stąd, że – fatali-
stycznie patrząc – w końcu i tak wszyscy spotkamy 
się w sądzie. Dlatego interesują nas rozstrzygnięcia 
prawnicze, orzeczenia sądowe.

A skoro mowa o sądach, to istnieje bardzo dużo 
kwestii związanych z biegłymi. Jak tu usłyszałem, 
sądy administracyjne ich nie powołują. Ale sądy 
powszechne często powołują biegłych w sposób, 
który nam nie odpowiada. Mamy bardzo dużo za-
strzeżeń do tych opinii. Może warto wspólnie nad 
tym popracować, żeby tymi biegłymi sądowymi 
były osoby kompetentne.

Mówiliśmy też o sprawach związanych z języko-
wą stroną prawa, która często dominuje, gdy bra-
kuje wiedzy merytorycznej. Chciałbym przy okazji 
zwrócić uwagę na to, że coś dziwnego dzieje się 
z językiem. Nawet tutaj, słuchając interpretacji pew-
nych zapisów, nie zawsze się z nią zgadzałem. Wiem 
jednak, że każde pokolenie pisze swoje podręczniki, 
bo starszych już nie rozumie. To kwestia formacji, 
wykształcenia. Tutaj też się bardzo dużo dzieje, nie-
koniecznie dobrego. 

Wracając do meritum. Czy zmieniać prawo inwe-
stycyjne? Od dłuższego czasu postuluję, żeby – jeśli 
się zmienia jakiekolwiek prawo, nie tylko inwesty-
cyjne – zachować bardzo proste reguły działania. 
Przede wszystkim monitorować, co dzieje się z pra-
wem już ustanowionym, i na tej podstawie oceniać 
skuteczność danego zapisu. Ale robić to w sposób 
obiektywny, nie reagować na ekstrema, szczególnie 
podrzucane przez prasę, ponieważ są to przypadki 
jednostkowe, a dobra polityka powinna bazować na 
rzetelnej analizie i ocenie różnych rodzajów ryzyka. 
Chyba wszyscy się zgadzamy, że żadne prawo nie 
obejmuje wszystkiego, nie jest doskonałe, zawsze 
życie będzie bogatsze albo znajdą się tacy, którzy 
zechcą to prawo sprytnie obejść. Jest takie chińskie 
przysłowie: prawo jest jak płot – tygrys przeskoczy, 
wąż się prześlizgnie, ale bydło się nie rozłazi. 

Nie powinniśmy więc zważać na ekstremal-
ne przykłady, jeżeli nie znajdują potwierdzenia 
w szerszej, głębszej analizie. Jak się tu zgodziliśmy, 
pochopna zmiana rodzi więcej problemów niż sam 
problem, który ją wywołał.
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Brakuje nam także pozytywnego myślenia o pra-
wie. Przez wiele lat prowadziłem zajęcia z Prawa 
budowlanego, Prawa wodnego i pamiętam reakcje 
studentów. Kiedy przedstawiałem im jakiś zapis, to 
pierwszą ich myślą było, jak można to obejść. To jest 
specyficzna kultura, ponieważ są kraje, w których 
o prawie myśli się inaczej. Kiedy ktoś przytacza ja-
kiś zapis prawny, to na ogół ludzie się zastanawiają, 
czemu to służy, jak spełnić dany zapis prawny, a nie 
szukają dziury w tym prawnym płocie. 

O zmianach powinniśmy myśleć nie tylko w kon-
tekście naszych klientów – prywatnych, publicz-
nych, ale też w kontekście naszych zawodów i wa-
runków ich uprawiania. Myślę, że to powinno nas 
łączyć. Klient bowiem to nasz pan, ale wykonujemy 
zawód zaufania publicznego. To znaczy, że powinni-
śmy być nie tylko kompetentni i działać na rzecz 
klienta, ale także działać w granicach i na rzecz inte-
resu publicznego, choć czasem trudno to pogodzić. 
Wydaje mi się, że nie zawsze takie akcyjne zmienia-
nie, upraszczanie służy i jednym, i drugim. Może 
pojedyncze przypadki na tym zyskają, ale całość ra-
czej nie. I nasze środowisko chyba też nie zyska.

W niektórych prezentacjach dostrzegłem wła-
śnie taką sprzeczność: z jednej strony wołanie, 
żeby było łatwiej, prościej, czyli bardziej ogólnie, 
z drugiej, żeby było precyzyjnie, żeby jeszcze coś 
ująć w ramy prawa. To oczywiście rodzi niebezpie-
czeństwo nadregulacji, z którą się borykamy. Z tego 
też płynie tęsknota, by – skoro jest tyle niedosko-
nałości – napisać własne prawo. Zróbmy to my, bo 

my się na tym znamy. Na szczęście słychać też głosy, 
że to nie jest możliwe, gdyż objęcie tak rozmaitej, 
szerokiej problematyki w jednym akcie prawnym – 
a nawet w kilku – jest szalenie trudne.

Jest w tym, moim zdaniem, wołanie o głęboki re-
set. Może niektórym się marzy, żebyśmy zaczęli od 
nowa. Na ogół takie zaczynanie od nowa łączy się 
z rewolucją, katastrofą, wojną, czyli budowaniem 
na gruzach poprzedniego systemu prawnego. Mam 
nadzieję, że do niczego takiego nie dojdzie i po pro-
stu na to prawo i na jego zmiany jesteśmy skazani. 
Będziemy musieli nad tym pracować. 

Część z państwa miała może okazję uczestniczyć 
w konferencjach, które Bawarska Izba Inżynierów 
Budownictwa organizuje z okazji monachijskich 
targów budowlanych. Nasi koledzy z Bawarskiej 
Izby Inżynierów Budownictwa podejmują tematy 
wybiegające daleko w przyszłość, na pozór słabo 
związane z naszą działalnością zawodową. Tym-
czasem jest to myślenie do przodu. Ubiegłoroczna 
konferencja była poświęcona digitalizacji w budow-
nictwie, pod hasłem „Digital disruption”.

To, że digitalizacja rodzi napięcia, problemy, to 
już wszyscy wiedzą. Tworzenie dużych baz danych, 
próby analizy, przechodzenie do sztucznej inteli-
gencji niekoniecznie służy zawodom, które upra-
wiamy. Musimy do tego podejść bardzo ostrożnie.

A co jest tematem przyszłorocznej konferencji 
w Bawarii? Człowiek wobec chaosu. Więc są to nie 
tylko nasze problemy – świat zmaga się z nimi tak 
samo jak my. Tam też znajdziemy przykłady z Danii 
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i z Londynu, gdy prosta adaptacja jakiegoś budynku 
ciągnie się proceduralnie dwa lata i więcej. Nie są-
dzę, żeby tam od razu próbowano zmieniać prawo.

Marzy nam się jakiś rodzaj administracyjnego 
uznania, żeby kompetencjami uzupełnić to, czego 
nie jesteśmy w stanie sprecyzować. Komu jednak 
dać tę władzę administracyjnego uznania? W dys-
kusji były bardzo ciekawe wątki – że powinniśmy 
oczekiwać od tych osób autorytetu, kompetencji, 
ale też bezstronności i niezależności w tej ocenie. 
Niezależność to także jest element naszego zawo-
du – zawodu zaufania publicznego.

Bardzo dziękuję. Z wielką przyjemnością wysłu-
chałem wystąpień i państwa dyskusji. Cieszę się, 
że mogłem z państwem spędzić ten czas, zyskać 
bardzo dużo informacji, nie mówiąc o przyjemno-
ściach wczorajszego wieczoru.

Marek Tarko

Dziękuję bardzo. Pan profesor wspomniał, że zabrakło 
kilku elementów w naszych prezentacjach i dyskusji 
o przestrzeni prawnej. Mamy świadomość, że proces 
inwestycyjny jest zajęciem holistycznym, wielozada-
niowym i wielozawodowym. Ani zawód architekta, 
ani inżyniera nie może istnieć samodzielnie, musimy 
się w swojej pracy uzupełniać. Jeżeli pan profesor 
mówi o pustce, braku, to myślę, że ta pustka będzie 
wypełniana w dalszej dyskusji. I na to liczymy.

Językiem ponadczasowym jest język rysunkowy. 
Rysunki z jaskiń nadal są dla nas zrozumiałe. Gdyby-
śmy zapisy, które dotyczą kształtowania przestrzeni, 
relacji przestrzennych, tworzyli, opierając się na 
rysunkach, zapisywali w formie rysunku, to mieli-
byśmy trochę mniej komplikacji. Myślę, że o języku 
komunikacji będziemy jeszcze rozmawiać.

Koleżanka Gabriela Przystał mówiła o tym, że hi-
storia się toczy i możemy na nią wpływać. Drastyczne 
zmiany nie powinny jednak mieć miejsca. Wiemy, do 
czego prowadzą rewolucje. Chcemy modyfikować, 
doskonalić i sądzę, że mamy taki potencjał.

Jeżeli chodzi o zakres odpowiedzialności, o po-
godzenie interesu inwestora z interesem publicz-
nym, to obie Izby mają kodeks etyki. Rola Izby i jej 
ranga wynikają z tego, że jesteśmy obiektywnym, 
publicznym głosem, który został nam przyznany na 
mocy konstytucji. I to pozwala nam myśleć spokoj-
nie o zachowaniu rozsądnego balansu.

Proszę teraz o zabranie głosu Prezes Krajowej 
Rady Izby Architektów RP, koleżankę Małgorzatę 
Pilinkiewicz.

Małgorzata Pilinkiewicz

Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP

Cieszę się, że pan prezes Zbigniew Kledyński ma ta-
kie optymistyczne podejście i tak dobrze ocenia na-
sze spotkanie. Bardzo mi zależało, aby pan przyjął 
nasze zaproszenie i byśmy mogli wspólnie rozma-
wiać na tematy istotne dla architektów i inżynierów 
budownictwa. Spotkania w Krynicy-Zdroju już od lat 
pokazują bowiem sprawy, które łączą nasze zawody, 
a w konsekwencji nasze samorządy. Od lat w klima-
cie krynickich spotkań na tzw. kozetce jest architekt 
albo inżynier. Mogę tak to nazwać, bo podczas jed-
nej z konferencji miałam przyjemność prowadzić 
panel „Jak wygrać konkurs i przetrwać”. Architekci 
opowiadali, jak przetrwać w prowadzonej przez sie-
bie działalności budowlanej, a nie o przyjemności 
projektowania i wykonywania tego zawodu.

W trakcie wczorajszych spotkań rozmawialiśmy 
i pokazaliśmy, co nas boli, z czym zmagamy się na 
co dzień, wykonując zawód architekta, tworząc to, co 
nas otacza, i zostawiając po swojej aktywności ślad 
na ziemi. Pomimo wskazywanych trudności i pro-
blemów ze wszystkich wypowiedzi przebijała mimo 
wszystko wielka pasja i nadzieja. Ciągle walczymy, 
aby mimo zawiłości prawnych odnaleźć się w rzeczy-
wistości i odpowiedzialnie tworzyć otoczenie. Mia-
łam również wrażenie, że wczoraj opowiadaliśmy 
o objawach, lecz za szybko prześlizgnęliśmy się po 
przyczynach. Bardzo dobrze określili je Piotr Średnia-
wa, Przewodniczący Rady ŚLOIA, i Wojciech Gęsiak, 
Wiceprezes KRIA. Nie chodzi przecież wyłącznie o to, 
jak ma wyglądać projekt techniczny czy projekt bu-
dowlany, tylko o to, w jakiej przestrzeni chcemy żyć, 
pracować i odpoczywać i jaką przestrzeń, którą two-
rzymy, chcemy pozostawić innym. Ta decyzja na po-
ziomie planistycznym jest dziś kluczowa. Nie dla nas, 
bo jesteśmy tutaj tylko na chwilę, lecz aby zostawić 
pewną wizję rozwoju przestrzeni przyszłym pokole-
niom i naszym następcom.

Jak wynika z wczorajszych dyskusji, mamy świa-
domość, że plany zagospodarowania przestrzen-
nego nie są dobre, a często w ogóle ich nie ma, 
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a w konsekwencji nie ma perspektywicznej wizji 
rozwoju otoczenia, w którym żyjemy. Planowanie 
jest interwencyjne, a nie wizjonerskie. Pani dyrektor 
Wydziału Architektury mówiła, że mamy problem 
z projektowaniem, bo wyczerpały się działki łatwe 
i teraz mamy do czynienia tylko ze szczególnymi sy-
tuacjami. Wygląda na to, że prawo nie przewidziało 
takiej sytuacji. Ale nawet na działkach tzw. łatwych 
projektowanie wymaga profesjonalizmu i odpowie-
dzialności za podejmowane decyzje.

Już od lat mówimy o tym, nie tylko w ramach 
spotkań na konferencji, że w górach projektuje się 
inaczej niż na wybrzeżu. Sygnalizowaliśmy w piś-
mie „Zawód: Architekt”, że zabudowa śródmiejska 
w wielkich aglomeracjach może stwarzać warunki 
do projektowania na zupełnie innych warunkach 
niż w innych, nawet zurbanizowanych terenach. 
W jednym miejscu w zapisie planu występuje zabu-
dowa śródmiejska, a w innym jej nie ma. W konse-
kwencji warunki dla inwestora są diametralnie róż-
ne, mimo że mogą dotyczyć tego samego miasta 
lub analogicznych uwarunkowań.

Kolejnym elementem wymagającym zastanowie-
nia są tereny wiejskie i tereny miejskie. W XXI wieku 
to zupełnie inna rzeczywistość. Podejście do ochrony 
krajobrazu w tych miejscach powinno się różnić. Uni-
fikacja narzędzi do tworzenia prawa miejscowego 
nie przystaje do tej rzeczywistości.

Wnioski z wczorajszej dyskusji odnoszą się do 
wielu aspektów zarówno tworzenia, jak i stoso-
wania prawa. Stąd prośba do organizatorów kon-
ferencji, aby te wnioski spisać, pogrupować tema-
tycznie i określić w nich priorytetowe zagadnienia. 
W planowaniu i projektowaniu oraz w zatwier-
dzaniu dokumentacji i realizacji inwestycji na ich 
podstawie mamy narzędzie, którym jest prawo. 
Nazywam te procesy komunikatorami, które mają 
łączyć wszystkich uczestników tych procesów. 
Jeżeli rozumiemy je w różny sposób i muszą nam 
w tym pomagać sądy, które interpretują je jeszcze 
inaczej niż fachowcy, powstaje istna wieża Babel. 
To nie sprzyja ani uczestnikom tych procesów, ani 
ich skutkom. Może zatem wspólnie trzeba znaleźć 
inne narzędzie do komunikowania się lub dotych-
czasowe udoskonalić.

Ustawa Prawo budowlane ma 25 lat – ćwierć 
wieku. Jesteśmy w stanie prześledzić, jak ta ustawa 
działa, i wykazać, w których miejscach nie spełnia 
oczekiwań. Wykazując jej wady lub ułomności, 
może nie warto się jej trzymać w obecnej formie 

ani ratować bajpasami, lecz spróbować nowych 
rozwiązań prawnych dostosowanych do obecnych 
i przyszłych potrzeb. 

Na Śląsku, w Wiśle, co roku spotykają się przed-
stawiciele administracji architektoniczno-budow-
lanej, nadzoru budowlanego i samorządów. Anna 
Kościuk, Przewodnicząca Rady Dolnośląskiej OIA, 
mówiła, że podobne spotkanie zorganizowano we 
Wrocławiu. Na Pomorzu powstał zespół do współ-
pracy Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów 
z urzędem wojewódzkim. Te wszystkie inicjatywy są 
przykładem prób naprawy i zmiany tego, co dzisiaj 
identyfikujemy jako problematyczne. Ale w ten spo-
sób tworzymy kolejny bajpas, zastępcze narzędzie, 
zamiast dobrego, prostego i zrozumiałego prawa. 
Tak jak każda specustawa, która też jest bajpasem, 
punktowo próbując rozstrzygać sprawy nieujęte 
w dotychczasowych regulacjach. Liczba takich 
specustaw, kolejnych nowelizacji obowiązujących 
obecnie aktów prawnych wskazuje, że Prawo bu-
dowlane i planowanie przestrzenne w aktualnych 
odsłonach nie przystają do obecnych potrzeb tych, 
którzy z nich korzystają.

Nie obawiam się zmiany prawa. Mój nauczyciel 
architektury mówił, że jeżeli prawą ręką nie jeste-
śmy w stanie narysować tego, co podpowiada nam 
mózg, na czym nam zależy, i wciąż nie jesteśmy 
zadowoleni z tego, co powstaje, to trzeba na chwi-
lę wziąć ołówek do lewej ręki. Mózg się przestawi, 
zacznie myśleć inaczej. Powrót do rysowania prawą 
ręką otworzy nowe, lepsze możliwości. Trzeba za-
tem woli i decyzji, aby usiąść do stołu, wysłuchać 
argumentów, poddać je dyskusji, a w konsekwencji 
twórczej burzy mózgów, i spróbować ustawić ko-
munikatory na nowo. 

Bardzo zależy mi również na tym, aby wszystko 
to, o czym rozmawiamy tutaj w Krynicy, nie zostało 
tylko w nagraniach, nie tylko było zapisane w na-
szych notatkach, lecz miało kontynuację w pracach 
zespołów roboczych naszych samorządów. Liczę 
również na podobne działania w organach samo-
rządów terytorialnych, tak licznie reprezentowa-
nych na tegorocznej konferencji. Tylko w ten sposób 
możemy mieć wpływ na stanowienie prawa, z któ-
rego korzystamy na co dzień. Wiedza merytorycz-
na, co powinno stanowić przepis prawa i w jakim 
zakresie, musi płynąć od nas, od praktyków, jego 
bezpośrednich konsumentów. Niestety dotychczas 
robimy to w sposób nieskoordynowany i niesku-
tecznie. Wybiórczo zajmujemy się zagadnieniami 
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architektonicznymi lub technicznymi, zamiast dąże-
nia do konsensusu potrzeb i oczekiwań.

Jest wiele zagadnień, które architekci i inżynie-
rowie wspólnie powinni opracować. Wierzę, że jeże-
li w tych sprawach wystąpimy wspólnie, to możemy 
uzyskać lepsze prawo od tego, które mamy dziś.

Marek Tarko

Wspominałem o tym wczoraj. Nasza konferencja 
odbywa się pod patronatem Ministerstwa Inwe-
stycji i Rozwoju. Nie ma przedstawicieli minister-
stwa, ale nie dlatego, że nie chcieli przyjechać, lecz 
z powodu reorganizacji w resorcie. Zapraszają nas 
jednak na spotkanie, możemy więc mieć wpływ na 
legislację w przyszłej kadencji.

Proszę panią dyrektor Agnieszkę Damasiewicz 
o zabranie głosu.

Agnieszka Damasiewicz

Dyrektor Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Woje-
wódzkiego

Zacznę od starego dowcipu. Prawników to nie bawi, 
nie wiem jak państwa. Co to jest: tysiąc prawników 
przykutych na dnie oceanu? Odpowiedź: dobry 

początek. Kiedy słuchałam państwa wystąpień, mia-
łam wrażenie, że tak właśnie państwo myślą. Jest 
w tym sporo racji.

Chciałabym odnieść się do tego, co mówił pan 
Piotr Chuchacz o multiplikacji interpretacji. Nie je-
stem zwolennikiem zmieniania prawa, bo z tym jest 
tak jak z antresolą. Każdy wie, co to jest antresola, 
ale jak się ją zacznie rysować na podstawie definicji, 
to wychodzą głupstwa. Chodzi o to, żeby ujedno-
licić stosowanie prawa. Jest to trudne z uwagi na 
liczbę uczestników procesu – mamy projektanta, 
starostę, samorządowe kolegium odwoławcze 
albo wojewodę, nadzór budowlany z Głównym 
Urzędem Nadzoru Budowlanego na czele, sądy 
i ministerstwa. Jak ujednolicić prawo? Interpretacje 
czasem się różnią nie tylko w kilku starostwach, ale 
w jednym starostwie – w różnych pokojach jedne-
go wydziału. To dotyczy wszystkich wymienionych 
przeze mnie uczestników, łącznie z wojewodą. 
Ujednolicanie prawa to jest gigantyczna praca, 
wypierana przez bieżące sprawy. To jest zadanie 
szefów tych organów. 

Trzeba zmieniać prawo tam, gdzie to jest ko-
nieczne. Ale przede wszystkim trzeba je stosować 
w pewnym standardzie. Celowo używam tego słowa, 
ponieważ moim mentorem jest pani profesor Ewa 
Łętowska. Ona bardzo często mówi o standardzie 
w stosowaniu prawa przez sądy. Chodzi o pewien 
standard, a nie o literalne stosowanie przepisów.

Zacytuję pana Marcina Kamińskiego, który po-
wiedział, że nieważne, jakie jest prawo, ważne, że się 
dogadamy, jak je rozumiemy. I rzeczywiście w prak-
tyce tak jest. Widzimy w praktyce I i II instancji, gdy 
siadamy z niektórymi starostwami i zastanawiamy 
się, jak będziemy to interpretować. Wszystko jedno 
jak, byle jednakowo.

Gdy powstawał kodeks urbanistyczno-budow-
lany, zaproponowałam prowadzącemu ten projekt 
panu Tomaszowi Żuchowskiemu, żeby pewne 
rozwiązania przetestować – były nawet na to 
finan se – i zorganizować pewną grę. Wziąć grupę 
przepisów i uczestników gry, czyli projektanta, in-
westora, starostę, wojewodę, sędziego. Następnie 
przeprowadzić postępowanie zgodnie z projekto-
wanymi przepisami i zobaczyć, co będzie. Oczywi-
ście nie dałoby się tego zrobić z całym kodeksem, 
ale można by było wychwycić pewne błędy przed 
uchwaleniem ustawy. Niestety, projekt został prze-
rwany, ktoś inny się nim zajął i do tej gry została 
wytypowana inna ustawa.
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Kolejna sprawa: czytać przepisy czy je inter-
pretować? Tu padały różne odpowiedzi. Że należy 
stosować ustawę, a nie interpretować, ewentualnie 
interpretować, ale nie literalnie. Problem polega na 
tym, że samo czytanie już jest rodzajem interpre-
tacji, bo prawo jest językowe, a więc kontekstowe. 
To, że prawo jest takie, a nie inne, wynika nie tylko 
z działalności ustawodawcy, ale też z cech języka. 
Często słyszymy, że wypowiedź jest wyrwana z kon-
tekstu. Zawsze jest kontekst.

Mówiliśmy o artykule 81 ustęp 1, punkt 1c i 4 – 
czy on zobowiązuje, czy nie zobowiązuje do bada-
nia pewnych elementów projektu architektoniczne-
go. Jeśli przeczytamy tylko ten przepis, to wychodzi 
nam, że tak, że zobowiązuje do ich badania. Do 
czego tu jest potrzebny prawnik? Otóż prawnik 
bierze pod uwagę nie tylko to jedno zdanie – czyta 
je w kontekście całej ustawy. Jest to tak zwana wy-
kładnia systemowa. I dlatego wczoraj postawiłam 
tezę, że artykuł 81 nie do końca zobowiązuje do 
takiego szerokiego kontrolowania czy badania, jak 
wynika z literalnego przeczytania artykułu. Bo nale-
ży go interpretować w powiązaniu z artykułem 35. 
Do tego dodajmy wykładnię historyczną, czyli uchy-
lenie ustępu 2, który zobowiązywał organ do szer-
szego badania projektowanych rozwiązań pewnych 
rzeczy, a później został wykreślony. Te dwa przepisy 
trzeba czytać razem. Prawnicy są potrzebni do zna-
lezienia kontekstu. Bez tego będziemy mówili poje-
dynczymi słowami zamiast całymi zdaniami.

Jaka jest odpowiedź na te wszystkie problemy, 
o których państwo mówili? Na pewno interdyscypli-
narność. Mówią państwo, że przepisy powinni pisać 
fachowcy, a prawnicy pozostać doradcami. W pełni 
się z tym zgadzam. Powinno być tak, że projektant, 
inżynier mówi, co powinno znaleźć się w przepi-
sach, a prawnik powinien wiedzieć, jak to zapisać. 

Cieszę się, że podzielają państwo moje zdanie. 
Przedsiębiorcy mówią czasem, że nikt tak nie psuje 
im interesów jak prawnik, który konstruuje umowę 
w taki sposób, że nie zostaje ona podpisana. A po-
winno być tak, że prawnik pyta o ustalenia z kontra-
hentem, a później zapisuje to tak, żeby wszystkie te 
uzgodnienia wynikały z umowy.

I ostatnia rzecz dotycząca słowa i rysunku. 
W pełni zgadzam się z tym, że wiele problemów 
wynika z różnych języków. Prawnicy posługują się 
słowami, projektanci i inżynierowie – rysunkiem. 
Kilka lat temu pani profesor Ewa Łętowska prowa-
dziła w Polskiej Akademii Nauk panel dotyczący 

uzasadnień sądowych. Występował tam dr Stępień, 
który powiedział, że do niektórych uzasadnień po-
winno się dołączać rysunki. Czasem jest to tabelka, 
w amerykańskich orzeczeniach są to fotografie, na 
przykład w orzeczeniu w sprawie prawa autorskie-
go, gdzie pewnych rzeczy nie da się opisać i trzeba 
je narysować.

Bardzo lubię rysunkowy komentarz do Warun-
ków technicznych autorstwa pana Korzeniowskie-
go. Kiedyś pan Grzegorz Jachym przygotował ko-
mentarz do zmian przepisów, również z rysunkami. 
Tak właściwie powinna wyglądać ustawa. Prawo 
budowlane powinno być prawem z rysunkami. To 
nie jest takie nietypowe. Niedawno w jakiejś dys-
kusji mówiliśmy o Prawie o ruchu drogowym – tam 
są przepisy i załączniki do rozporządzeń w postaci 
rysunków. Oczywiście jest pewien problem. Wiem 
z doświadczenia, jak trudno jest przekonać sę-
dziów do użycia innych narzędzi niż słowo. Jeśli 
prawnicy i projektanci, inżynierowie, urzędnicy za-
czną się porozumiewać nie tylko za pomocą słów, 
to dojdzie do porozumienia i uzupełniania się tych 
dwóch funkcji. Przy obsłudze inwestora potrzebny 
jest i projektant, i prawnik. Gdy ja obsługiwałam 
inwestora, to zawsze był taki team.

Jestem prawnikiem, ale z przykrością muszę 
stwierdzić, że niewielu jest prawników, choćby 
na rynku prywatnym, którzy rozumieją Prawo bu-
dowlane szerzej niż sam przepis, czyli z rysunkami 
i z pójściem na budowę, by zobaczyć, jak postępuje 
inwestycja. Na palcach jednej ręki mogłabym poli-
czyć prawników, na przykład w Krakowie, którzy od-
wiedzają plac budowy. Dobra wiadomość jest taka, 
nie podam nazwiska, ale jeden taki prawnik jest na 
tej sali. 

Komunikacja, interdyscyplinarne podejście, 
współ praca, wyraźne określenie ról. Projektant 
mówi co, prawnik mówi jak.

Marek Tarko

Stosowanie prawa przy udziale czynnika społecz-
nego, profesjonalnego, czyli Izby Inżynierów i Izby 
Architektów. Jesteśmy partnerami w stosowaniu 
prawa. Chcę to mocno podkreślić.

Minister Tomasz Żuchowski postanowił zmie-
nić, uczytelnić wniosek o pozwolenie na budowę 
i poprosił swoich urzędników, by przedstawili 
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propozycje nowego wniosku. Przygotowany wzór 
pan minister przekazał do sekretariatu z prośbą 
o wypełnienie. Niestety, panie w sekretariacie nie 
podołały... Projekt nowego wniosku wrócił do po-
prawki. Prawo powinno być czytelne dla wszystkich 
i wtedy unikamy komplikacji. Cieszę się, że już trze-
cia osoba przyznaje, że fachowiec mówi co, a praw-
nik mówi jak.

Zapraszam teraz Wojewódzkiego Inspektora Nad-
zoru Budowlanego, pana Andrzeja Macałkę.

Andrzej Macałka

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Dziękuję za zaproszenie na konferencję. Wszyscy 
potrzebujemy takiego spotkania, wymiany myśli 
i informacji.

Czy zmieniać prawo inwestycyjne? Sporo już 
tu powiedziano na ten temat. Ale przyszedł mi do 
głowy jeszcze jeden aspekt. Inaczej czyta to prawo 
odbiorca prywatny, a inaczej instytucjonalny. I jesz-
cze jeden aspekt: osoby, które nie potrafią czytać 
tych przepisów, czują się nierówne wobec prawa. 

Prawo budowlane powinno być jasne, by każdy 
mógł je zrozumieć. Nie powinniśmy zbyt często go 
zmieniać, ponieważ nie wszyscy nadążają za zmia-
nami. W nadzorze budowlanym jesteśmy zasypani 
takimi sprawami. Wszystkie zmiany, a szczególnie 
przepisy przejściowe spowodowały, że prowadzi-
my różne postępowania, bo przepis mówi, że do 
spraw wszczętych i niezakończonych stosujemy 
prawo poprzednie, chociaż w niektórych artykułach 
pojawia się zapis, że stosujemy prawo nowe. To 
wywołało wielkie zamieszanie. Na przykład prowa-
dzimy postępowanie dotyczące rozbiórki obiektów, 
dochodzimy do egzekucji tej rozbiórki i okazuje się, 
że inwestor już na drugi dzień po rozbiórce może 
ten sam obiekt wybudować nawet bez zgłoszenia 
czy pozwolenia, bo obiekt w tym momencie nie 
podlega ustawie Prawo budowlane. Dlatego po-
winniśmy bardzo ostrożnie podchodzić do zmiany 
Prawa budowlanego.

Chciałem nawiązać do słów pani Gabrieli Przy-
stały. Powiedziała wczoraj, że wszyscy korzystamy 
z wiedzy i doświadczenia poprzednich pokoleń. Tak 
jest. Inżynierowie, architekci – wszyscy korzystamy 
z tego dorobku. Ale najbardziej boli mnie to, że ta 
zasada nie jest stosowana w procesie legislacyjnym. 

Te dwie rzeczy – bardzo częste zmiany Prawa 
budowlanego i to, że nie mamy takiego wpływu 
na proces legislacyjny, jaki chcielibyśmy mieć – 
powodują, że jesteśmy skazani na siebie. Musimy 
wypracować tryb wymiany informacji, który spo-
woduje, że bez względu na to, jakie będziemy mieć 
prawo, i tak będziemy się dogadywać, jak to prawo 
rozumiemy.

Prowadzę narady dla inspektorów powiato-
wych i mówię na nich to, o czym wspominała pani 
Agnieszka Damasiewicz. Że jeżeli się umówimy, 
że tak to rozumiemy, to nawet jeśli wszyscy zrobimy 
źle, to zrobimy to jednakowo. Nawet jeśli na samym 
końcu jakiś sąd wyprostuje nasze stanowisko, to 
przynajmniej byliśmy zgodni. Ta jednolitość sama 
w sobie jest wartością. Ona powoduje, że państwo 
czują się bardziej komfortowo, że ten przepis jest 
tak rozumiany. 

Chciałbym jeszcze odnieść się do kwestii odwró-
cenia piramidy kompetencji. Rzeczywiście i w nad-
zorze budowlanym, i w organach architektoniczno-
-budowlanych od jakichś trzech lat mamy trudną 
sytuację. Na naborach przyjmujemy osoby, którymi 
normalnie byśmy się nie zainteresowali. Przyjmuje-
my je na stanowiska wspomagające. Przy zmianie 
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Prawa budowlanego nie postulowałbym raczej 
zmian dotyczących na przykład wpisania w arty-
kule 35 jakichś kompetencji organów administracji 
architektoniczno-budowlanej do pełnej weryfikacji 
projektu pod kątem zgodności ze wszystkim przepi-
sami, warunkami, bo uważam, że to jest niemożliwe.

W nadzorze budowlanym jest zupełnie inna 
sytuacja. Dlatego powinniśmy dążyć do zmiany 
Prawa budowlanego w taki sposób, by był sztywny 
zapis, że każdy pracownik nadzoru budowlanego 
na stanowisku inspektorskim musi mieć odpo-
wiednie uprawnienia. W obowiązującej ustawie 
jedyną regulacją, która mówi o uprawnieniach 
inspektora nadzoru budowlanego, jest artykuł – 
jeśli dobrze pamiętam – 59, który opisuje zakres 
kontroli obowiązkowej. To jest jedyny zapis, który 
mówi, że kontrolę obowiązkową musi przeprowa-
dzić osoba z uprawnieniami budowlanymi będąca 
pracownikiem organu. Natomiast nie ma zapisu, 
że muszą to być odpowiednie uprawnienia. Jeżeli 
do mojej właściwości w pracy Wojewódzkiego 
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego należy kon-
trola obiektów infrastruktury kolejowej, drogowej, 
hydrotechnicznej, to niestety mam poważny pro-
blem ze ściągnięciem takich osób, które chciały-
by nawiązać współpracę z nadzorem. I taki zapis 
w Prawie budowlanym po prostu by nam pomógł. 
Wiem, że to się wiąże z pieniędzmi. Jeżeli takiego 
zapisu nie ma, to my, nie mając innego wyjścia, 
zatrudniamy w nadzorze budowlanym osoby, któ-
re mają jakiekolwiek uprawnienia. Łatwiej mi na 
kontrolę obiektu hydrotechnicznego wysłać osobę 
z uprawnieniami konstrukcyjnymi, chociaż wiem, 
że ktoś z uprawnieniami hydrotechnicznymi byłby 
bardziej odpowiedni.

Wrócę jeszcze do kwestii wspólnych narad. Dwa 
razy w roku organizuję naradę dla powiatowych 
inspektoratów. Pytania, które trafiają do nas przed 
spotkaniem, odpowiedzi, które przygotowujemy, 
prelekcje i szkolenia powodują, że budujemy jed-
nolitość. Zwłaszcza jeśli dodamy do tego na przy-
kład kontakt z Izbą Inżynierów, bo takie rozmowy 
już prowadzimy. Z panem Mirosławem Boryczko 
mieliśmy okazję być na takim spotkaniu na Śląsku. 
Zebranie na jednej sali wszystkich powiatowych in-
spektorów, dyrektorów wydziałów architektury, za-
proszenie wojewódzkiego inspektora nadzoru, pani 
dyrektor z urzędu wojewódzkiego i Norberta Książ-
ka, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, 
powoduje, że wszystkie te osoby w jednym czasie 

otrzymują spójny przekaz: to rozumiemy tak, tak 
działamy. To z pewnością skraca drogę przekazywa-
nia informacji. Spotykamy się, wspólnie ustalamy 
jedną linię i otrzymujemy odpowiedzi na przesłane 
wcześniej pytania. A dodam, że jest ich około setki 
i należą do kategorii trudnych. Taki panel musimy 
wypracować, żebyśmy, mając na względzie ułom-
ność ustawy, mogli sobie poradzić.

Marek Tarko

Dziękuję bardzo.
Jestem zwolennikiem rozwiązania, w którym 

nadzór budowlany jest profesjonalnym partnerem 
projektanta i inwestora w procesie realizacji inwe-
stycji. Im bliżej jest placu budowy, tym bezpieczniej 
dla nas wszystkich. Odsuwanie udziału nadzoru 
budowlanego do fazy odbiorowej, czyli na sam ko-
niec inwestycji, nie jest korzystne dla uczestników 
procesu inwestycyjnego i jego odbiorców. Kwestia 
finansowania takiego modelu funkcjonowania nad-
zoru jest z pewnością do rozwiązania.

Andrzej Macałka

Chciałbym się odnieść do tego zdania, jeśli mogę. 
Główny inspektor od zeszłego roku podjął dzia-
łania, żeby znaleźć finanse właśnie na to. Nieste-
ty na razie objęło to wojewódzkie inspektoraty 
i głównego inspektora. Jesteśmy jednak objęci fi-
nansowaniem unijnym z Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko, a celem tego projektu 
unijnego jest zwiększenie liczby kontroli w trakcie 
budowy, żeby wyeliminować problemy, które po-
jawiają się na samym końcu inwestycji. Bo to jest 
najgorszy czas dla inwestora. To już jest za późno. 
Wątpliwości, czy coś jest istotnym odstępstwem, 
czy nie, trzeba wyeliminować na etapie kontroli 
w trakcie inwestycji.

Życzyłbym sobie, żeby taki projekt zaczął funk-
cjonować dla inspektoratów powiatowych, bo z ra-
cji liczby tych kontroli często nie są w stanie być na 
tych inwestycjach ani razu. Dostają zawiadomienie 
o rozpoczęciu i zawiadomienie o zakończeniu i tak 
naprawdę bazują na dokumentach, nie mają żad-
nych informacji, co tam po drodze się wydarzyło.
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Marek Tarko

Wymiana informacji, wzajemna komunikacja jest 
niezbędna. Również jesteśmy tym zainteresowani. 
Spotkaliśmy się z  panem inspektorem Andrzejem 
Macałką, mamy nadzieję na kolejne. Współpracuje-
my z urzędem wojewódzkim. Staramy się wybierać 
problemy, które mają charakter przekrojowy, a na-
stępnie wspólnie z urzędem wojewódzkim próbu-
jemy znaleźć interpretację, sposób rozwiązania 
problemu, który możemy wspólnie zaakceptować. 
Następnie przygotowujemy informacje w formie 
komunikatów. Małopolska Okręgowa Izba Archi-
tektów rozsyła je do swoich członków, a Małopol-
ski Urząd Wojewódzki do organów administracji 
architektoniczno-budowlanej.

Małgorzata Pilinkiewicz

Izby są powołane do współpracy, do pomocy archi-
tektom i inżynierom w wykonywaniu ich zawodu. 
Skoro stoimy na straży wykonywania tego zawodu 
i mamy świadomość, jak trudno nam go wykony-
wać, np. przez bolączki prawne, to nie do końca 
zgodzę się z panem inspektorem, że podtrzymywa-
nie problematycznych zapisów prawa lub lokalnych 
ich zmian w formie bajpasów jest lekarstwem na to, 
co dzisiaj mamy. Trwamy, jak widać, w takiej sytua-
cji, która nas wszystkich uwiera.

Możemy oczywiście dalej tak trwać, polegać na 
kolejnych rozstrzygnięciach I, II instancji organów 
administracji architektoniczno-budowlanej lub są-
dów administracyjnych. Tylko to nie prowadzi nas do 
czytelności prawa, a w tym jednoznacznej wiedzy, 
jak je stosować. Na Śląsku instancja pierwsza uznała, 
że jest niezależna od drugiej instancji, a w konse-
kwencji nie ma możliwości zawarcia porozumienia 
w sprawie możliwości uspójnienia interpretacji prze-
pisów. Nie dochodzi zatem do takich porozumień 
jak u państwa, w Małopolsce, w ramach których 
dążycie do ujednolicenia prawa. Porozumienie obu 
instancji pomaga w wykonywaniu naszego zawodu 
na poziomie jednostkowym w województwie mało-
polskim, a nie dotyczy pozostałych regionów Polski. 
W innym województwie to się nie zdarzy, pomimo 
że projektowanie odbywa się wszędzie. Projektant 
nie musi znać lokalnych uwarunkowań, powinien 
znać i stosować prawo, stosowane w taki sam sposób 
niezależnie od lokalizacji inwestycji.

I my, i inwestorzy powinniśmy mieć czytelne 
i proste zapisy prawa, aby nie było konieczności 
posiłkowania się wspólnymi lub lokalnymi inter-
pretacjami lub zwyczajami. Obie Izby stoją na 
straży należytego wykonywania zawodu, tym-
czasem nasi członkowie mówią: trudno jest nam 
należycie wykonywać ten zawód, bo albo nas 
inspektor nadzoru budowlanego przy odbiorze 
budynku posądza, że popełniliśmy błąd, albo już 
przy pozwoleniu na budowę podważa się roz-
wiązania projektowe, albo inaczej niż my czytają 
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Prawo budowlane osoby oceniające dokumen-
tację. Wnios kiem z takich doświadczeń jest brak 
należytych warunków wykonywania zawodu. 

Musimy zatem sobie pomagać w kontaktach 
pomiędzy projektantami, organami administra-
cji architektoniczno-budowlanej, inspektorami 
nadzoru budowlanego. Pod takim działaniem 
podpisuję się obiema rękami, ale wydaje mi się, 
że powinniśmy wspólnie dążyć do stworzenia co 
najmniej należytych warunków wykonywania na-
szych obowiązków, aby nie było pól starcia, tylko 
pola współpracy na rzecz przestrzeni i architektu-
ry, która powstaje w wyniku tej współpracy. Nie 
pracujemy tylko dla siebie i inwestorów. To, co pro-
jektujemy, zatwierdzamy, budujemy, pozostawia-
my następnym pokoleniom. To odpowiedzialność 
i zobowiązanie na przyszłość wszystkich uczestni-
ków procesu budowlanego.

Agnieszka Damasiewicz

Odniosę się do wypowiedzi pana Andrzeja Macałki. 
Nadzór rozmawia z inżynierami budownictwa, z ko-
lei w administracji architektoniczno-budowlanej roz-
mawiamy z Izbą Architektów o pewnym uwspólnie-
niu, o którym zaraz powiem. A niezależnie od tego 
organy administracji architektoniczno-budowlanej 
i nadzór rozmawiają z sobą.

Gdy organ administracji architektoniczno- 
-budow lanej stosuje przepisy inaczej niż nadzór 
budowlany, wówczas i inwestor, i projektant są 
w „Matriksie”. Widzimy potrzeby tych ustaleń. Kie-
dyś pojawił się problem, czy przyłącza powinny być 
w pozwoleniu, czy dopiero na poziomie oddawania 
do użytkowania. Właśnie wtedy było pierwsze spo-
tkanie, na które pan inspektor zaprosił organy admi-
nistracji architektoniczno-budowlanej. Ja i koleżanka, 
moja zastępczyni, Edyta Lisak, przyjechałyśmy trochę 
spóźnione. Pierwszy temat był już załatwiony. Pan 
Andrzej Macałka mówi: „No to załatwiliśmy już kwe-
stię przyłączy”. Ja na to: „Świetnie, bo tych przyłączy 
w pozwoleniu na budowę nie trzeba”. Sala zareago-
wała brawami, a konkretnie pół sali – przedstawiciele 
organów administracji architektoniczno-budowla-
nej. Okazało się, że przed chwilą pojawiła się konklu-
zja, że owszem trzeba. Dyskutowaliśmy jeszcze o tym 
i pewne rozwiązanie dotyczące przyłączy zostało 
przyjęte, mimo że nie wszyscy się z tym zgadzaliśmy. 

Ale doszliśmy do wniosku, że najważniejsza jest pew-
ność prawa – żeby wszyscy wiedzieli jak. Nawet jeśli 
wszyscy zrobimy źle, to przynajmniej jednakowo.

Teraz sprawa sądów w roli projektantów. Repre-
zentuję wojewodę i uczestniczę w sprawach o obro-
nę jego decyzji. Pewnego razu siedzi trzech sędziów, 
dwóch prawników inwestora, dwóch prawników 
strony postępowania o pozwolenie na budowę, 
no i ja – prawnik, ale tym razem w charakterze wi-
dza. Na sali byli więc sami prawnicy. W pewnym 
momencie sąd zapytał, gdzie w tym projekcie jest 
dominanta urbanistyczna. Chodziło o to, że domi-
nanta nie była najwyższym budynkiem, tylko miała 
inny charakter. Proszę państwa, to była zabawna 
sytuacja. Nie odezwałam się, chociaż wiedziałam, 
gdzie była dominanta, ponieważ wydawałam tę de-
cyzję, ale byłam chyba jedyną osobą, która wiedzia-
ła, gdzie ona jest. Sąd poprosił prawników do siebie 
i wszyscy, łącznie z prawnikami inwestora, szukali 
dominanty w dokumentach. 

Sprawa zakończyła się uchyleniem decyzji woje-
wody, bo sąd słusznie stwierdził, że skoro inwestor 
nie wie, gdzie jest dominanta, to powstaje problem, 
czy ona w ogóle gdzieś jest. Była, ale prawnicy jej 
nie widzieli, bo nie czytają projektów.

Chodzę na rozprawy i widzę, że sąd administra-
cyjny zbyt często wchodzi w zagadnienia dotyczące 
projektowania czy interpretacji planu na poziomie 
rzeczywiście fachowym. To wynika z pewnej poku-
sy. Sędziowie, którzy się w tym specjalizują, długo 
w tych sprawach orzekają, ulegają urokowi własne-
go doświadczenia. Problem w tym, że nie pochodzi 
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ono z placu budowy czy z prowadzenia inwestycji 
i że wypowiadają się na tematy, na które nie po-
winni się wypowiadać. Inwestorzy też robią sobie 
krzywdę, wysyłając na rozprawy tylko prawników. 
Do sądu powinien przyjść prawnik, ale powinien 
mieć w odwodzie projektanta. Jeden z prawników 
zapytał kiedyś na rozprawie, czy można zrobić prze-
rwę, bo musi się skonsultować z architektem. Sąd 
się nie zgodził, uważając, że ten projektant powi-
nien być dostępny na sali.

Nawiążę jeszcze do jednej z wypowiedzi. Żeby 
w praktyce to ujednolicać, ja i druga pani dyrektor 
(moja zastępczyni, Edyta Lisak) po wielu dyskusjach 
doszłyśmy do wniosku, że trzeba się odważyć na 
pewnego rodzaju działanie, które może nie jest 
typowe, ale służy temu ujednolicaniu, bo jesteśmy 
w takim ciekawym miejscu jak urząd wojewódzki. 
Postanowiłyśmy, zresztą po rozmowach z Małopol-
ską Okręgową Izbą Architektów RP, że zaczniemy 
cytować w naszych decyzjach komunikaty, które 
wspólnie wypracujemy. Sąd może podejść do tego 
różnie, ale chcemy mu pokazywać, że znacznie le-
piej jest sięgnąć do obiektywnego komunikatu Izby 
Architektów niż do Wikipedii czy słownika języka 
polskiego. Chociaż czasem lepiej, żeby to był leksy-
kon prawa budowlanego. Zobaczymy, jak to będzie 
funkcjonowało.

Chcemy też trochę się przeorganizować. Teraz 
wygląda to tak, że prawnik wojewody nie pojawia 
się w sądzie – ze względu na liczbę spraw w urzędzie 

i dlatego że nie ma takiego zwyczaju. Ja zaczęłam 
uczestniczyć w rozprawach i widzę, że moja obecność 
przekłada się na orzeczenia w naszych sprawach. Jako 
prawnik i osoba zajmująca się inwestycjami potrafię 
wytłumaczyć sądowi pewne rzeczy i na podstawie 
projektu uzasadnić, dlaczego jest tak, a nie inaczej.

W sądzie administracyjnym odbywa się zwykle 
jedna rozprawa, sędziowie przychodzą właściwie 
z gotowym wyrokiem, ale parę razy to się zmieniło, 
gdy się wypowiedziałam czy dostarczyłam załącz-
nik, broniąc decyzji wojewody. Czasem podczas 
orzekania korzystano z moich wyjaśnień. Najczę-
ściej dotyczyło to pozwoleń na budowę i decyzji 
o utrzymywaniu tych pozwoleń.

Wiem, że państwo będą dyskutować o projekcie 
technicznym, bo to budzi dużo emocji. Więc tylko 
jedno zdanie z punktu widzenia i prawnika, i urzęd-
nika. Wiem, że urzędnicy boją się, co się stanie, kiedy 
mają załączony jakiś dokument, wiedzą, że on nie 
jest prawidłowy, ale nie mogą się wypowiadać, bo 
ten załącznik ma charakter tylko informacyjny. Ja 
bym się tego nie obawiała, gdyż przepisy określają 
zakres kompetencji. A jeśli coś jest informacją, to 
nie podlega sprawdzeniu ani zatwierdzeniu. To jest 
odpowiedzialność projektanta. Ktoś wczoraj mówił, 
że co prawda nadzór na podstawie przepisów przyjął 
do użytkowania, ale powiadomił Izbę o nieprawidło-
wościach. I tak powinno być. Urząd zajmuje się swoją 
działką, a projektant odpowiada za swoją. Każdy po-
winien zajmować się tym, na czym się zna. 
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Grzegorz Jachym 

Małopolska Okręgowa Izba Architektów

Zanim przejdziemy do drugiej części, chciałem po-
dziękować pani dyrektor. O wszystkich rzeczach, 
które sobie notowałem, dotyczących rysunków 
w prawie, właśnie pani powiedziała. A jeśli ktoś miał 
jakieś wątpliwości, to wczorajsze prezentacje, pod-
czas których problemy i błędy były pokazywane 
właśnie na rysunkach, są najlepszym dowodem na 
to, że gdyby najpierw pokazało się pewne rzeczy na 
rysunkach, to może nie byłoby potem błędów.

Przechodząc do części związanej z projektem 
budowlanym, chciałbym się odnieść do słów 
pana prezesa Zbigniewa Kledyńskiego. Mówił pan 
o pokusie nadregulacji i o tym, że jest taka pokusa, 
że sami zrobimy to lepiej. Może nie sami, ale mam 
wrażenie, że pewne rzeczy możemy zrobić lepiej.

Ciekaw jestem, jakie będzie państwa zdanie na 
temat projektu technicznego. Bo on jest tu klu-
czowy. Chodzi o jego zakres i konsekwencje, jakie 
z tego wynikają. Czy powinno być tak, jak propo-
nują zmiany ustawy, że jest to tylko przeniesienie 
części technicznej, która była do tej pory, tyle że do 
projektu technicznego. Czy on jednak nie powinien 
być bardziej rozwinięty, być projektem zmierzają-
cym bardziej w kierunku projektu wykonawczego 
niż tylko projektu informacyjnego.

Zacznijmy od pana prezesa Zbigniewa Kledyń-
skiego. Bardzo proszę.

Zbigniew Kledyński

Zacznę od ogólnego stwierdzenia. Pomysł podziału 
czy stworzenia odrębnego projektu technicznego 
nie uzyskał akceptacji w Izbie Inżynierów. Entuzja-
zmu nie ma, najdelikatniej mówiąc.

Znamy projekt, który wyszedł z Rady Ministrów, 
ale nie wiemy, co się z nim dalej będzie działo. Ana-
lizujemy go właśnie pod kątem możliwych interpre-
tacji zapisów, które tam są, oraz konsekwencji tych 
interpretacji przede wszystkim dla inżynierów bu-
downictwa rozumianych w szerszym zakresie – nie 
tylko jako branżystów, ale również jako samodziel-
nych głównych projektantów w obiektach innych 
niż budynki.

Dlatego z wielką uwagą przysłuchiwałem się tej 
prezentacji. Literki na ekranie nie były zbyt duże, 
wobec czego poprosiłem o wydruk. Na pewno 
będziemy z dużą uwagą analizować to, co otrzy-
małem, ponieważ to jest państwa spojrzenie na tę 
propozycję. Nie dziwi mnie, że akcentujecie pewne 
pozytywne elementy tego pomysłu.

Chciałbym się odnieść do spraw, które nas nie-
pokoją i które kojarzymy z pewnymi zagrożeniami 
dla takiego podejścia.

Ten pomysł wydaje się uproszczeniem, przyspie-
szeniem i jest zakorzeniony w tym, czym państwo 
przede wszystkim się zajmują – w projektowaniu 
budynków. Widzimy w tym – nie chcę użyć słowa 
jednostronność – ale wyraźnie branżowe podejście. 
Jak już powiedziałem, w Izbie Inżynierskiej mamy też 



8584

Panel dyskusyjny: Przyszłość prawa inwestycyjnego

osoby, które zajmują się innymi obiektami, a prawo, 
przynajmniej na razie, dotyczy wszystkich obiektów 
i to w sąsiednich obszarach działalności dominującej 
z państwa punktu widzenia może rodzić wiele pro-
blemów, które skrupią się na inżynierach.

W jakiejś mierze ten pomysł przypomina – pro-
szę to potraktować jako bardzo ogólne spostrzeże-
nie – to, co króluje w infrastrukturze, czyli procedu-
rę „zaprojektuj i wybuduj”. Oczywiście jest projekt 
budowlany taki jak do tej pory, natomiast w proce-
durze są później silne naciski na zmiany w tym pro-
jekcie technicznym i one niestety głównie kojarzą 
się z chęcią zaoszczędzenia, z chęcią wprowadzenia 
takich zmian, które kontraktorowi dadzą po prostu 
lepszy wynik finansowy. 

Druga kwestia. Mamy pewne uwagi i obawiamy 
się, że zginie integralność projektowania, w kontek-
ście chociażby cyfryzacji i BIM-u. Te elementy za-
czynają się rozjeżdżać, co najmniej w czasie. Może 
to jest przesadna obawa, ale jednak to rozsunięcie 
czasowe będzie rodziło trudności w koordynacji.

Poza tym nikt nie lubi kontroli następczej. Pań-
stwo wyraźnie mówią, że niepewność jest 
czymś złym. Z punktu widzenia projektanta projektu 
technicznego, kierownika budowy, ta niepewność 
związana z wynikiem kontroli następczej, kiedy ten 
dokument będzie ewoluował w trakcie realizacji, nie 
zmniejsza się, ale wprost przeciwnie – zwiększa się.

Jeśli chodzi o zakres projektu technicznego, 
padały tu ogólne propozycje i mam wątpliwości, 
czy te zapisy byłyby skuteczne w odniesieniu do 
projektów budowlanych obiektów innego rodzaju. 
Mam też wątpliwości, czy klasyfikacja obiektów, 
kategorie, na które pan się powołał, zresztą, jeśli 
dobrze pamiętam, klasyfikacja stworzona do inne-
go celu w Prawie budowlanym, czy ona tutaj byłaby 
skuteczna, czy próba stwierdzenia, jakie elementy 
owych części czy projektów powinny dotyczyć 
tychże kategorii, jest trafna. Wydaje mi się, że to wy-
maga głębokiej weryfikacji, i nie wiem, co wyszłoby 
z tej weryfikacji, jeśli nie zdecydowalibyśmy się na 
jakiś rodzaj zróżnicowania wymagań w zależności 
od lepiej, inaczej zdefiniowanych kategorii.

Wydaje się, że to przyspieszenie spowoduje 
szybsze wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 
Możemy sobie wyobrazić, że to zaspokoi oczeki-
wania na przykład dewelopera, który będzie mógł 
wcześniej rozpocząć działalność kredytową czy po 
prostu sprzedaż. Myślę, że główny projektant może 
szybciej się uwolni od presji związanej z wykona-
niem tych dwóch części wcześniej. To oczywiście jest 
pozytywne. Natomiast to nie zmienia istoty rzeczy, 
że realizacja będzie po stronie inżynierów. I oni będą 
się zastanawiali na przykład nad tym, w jaki sposób 
procedować zmiany w projekcie technicznym, jak 
przygotowywać się do kontroli na budowie. Myślę, 
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że tutaj byłoby bardzo ważne stwierdzenie organów 
nadzoru budowlanego, w jaki sposób te kontrole 
miałyby być przeprowadzane i jak ta dokumentacja 
miałaby być przedstawiana, aby tę zgodność później 
potwierdzać. Na etapie kontroli oraz w finale, kiedy 
kierownik budowy składałby owo oświadczenie 
o zgodności wykonania obiektu z projektem.

Szczerze mówiąc, tych wątpliwości jest bardzo 
dużo. Wyniki naszych analiz też nie są jednoznacz-
ne. Bardzo mi się spodobało to, co pani powiedziała 
na temat gry symulacyjnej, ale ta musiałaby doty-
czyć co najmniej kilku rodzaju obiektów, tak żeby-
śmy na dobrych przykładach mogli razem zoba-
czyć, gdzie zyskujemy na tym rozwiązaniu, a gdzie 
wchodzimy na mielizny.

Dla mnie jest to naprawdę jeden z dość poważ-
nych eksperymentów i nie ukrywam, że z pewnym 
zaniepokojeniem przyglądam się temu, jak sprawy 
się potoczą. Byłoby bardzo dobrze, gdyby w tej 
sprawie zadziałały właśnie te elementy evidence-
-based policy, a nie przeświadczenie, że to uzdrowi 
wszystko. Żeby to nie było przepychanie pewnego 
bąbla i trudności, tyle tylko, że w inne miejsce pro-
cesu budowlanego.

To tyle na gorąco. Z wielką uwagą będziemy 
śledzić to, co państwo tutaj przedstawili, i za to rów-
nież bardzo dziękuję. 

Grzegorz Jachym

Dziękuję bardzo.
Krótki komentarz: myślę, że kwestia szybkości 

wydania pozwolenia nie jest chyba najważniejsza. 
Bardziej chciałem w tej prezentacji wskazać na to, 
że powinno być zatwierdzone to, co jest spraw-
dzane. To jest bardzo istotne. Bo następuje dziwna 
konstrukcja prawna, w której urzędnik podbija pie-
czątką część, do której nie zagląda, której nie zna. 
Nie wie też, kto później będzie się posługiwał mate-
riałem, który jest opieczętowany.

Zbigniew Kledyński

Ad vocem. Do tej listy względnie zadowolonych 
dołożylibyśmy jeszcze organy administracji 
archi tektoniczno-budowlanej.

Marek Tarko

Projekt budowlany zawiera wyniki obliczeń, sche-
maty konstrukcyjne, następnie opracowuje się 
projekty wykonawcze, które nie są nigdzie zakotwi-
czone i może je wykonać właściwie każdy. Projekty 
wykonawcze są tylko w ustawie o zamówieniach 
publicznych. Nie jest powiedziane, że projekt bu-
dowlany umożliwia budowę, a z tego wynikają 
konkretne problemy. Często konstruktorzy wpisują 
w projekcie budowlanym, że to jest tylko projekt na 
potrzeby urzędu, natomiast aby rozpocząć inwesty-
cję, należy również opracować projekt wykonawczy.

Niestety, później może się zdarzyć, że sąd bę-
dzie rozważał uchylenie pozwolenia na budowę 
wydanego w oparciu o projekt budowlany z takim 
zapisem. Mamy taki przypadek w Małopolsce. Sąd 
ma dylemat, czy dokumentacja projektowa jest 
kompletna, wychodząc z założenia, że nazwa „pro-
jekt budowlany” oznacza projekt w pełni gotowy 
do realizacji.

Prosimy, by państwo zwrócili uwagę, że nie 
próbujemy alienować, izolować poszczególnych 
elementów projektu, tylko dążymy do wskazania in-
tegralności tego procesu. To, co zaprezentowaliśmy, 
jest próbą poszukiwania sensownego rozłożenia 
ciężarów i sposobów zaangażowania w fazie opra-
cowywania dokumentacji projektowej. Projekt jest 
jeden, natomiast tylko wydzielona jego część podle-
ga sprawdzeniu przez urząd. Rozwiązanie, o którym 
rozmawiamy, eliminuje problem dotyczący artyku-
łu 81, o którym była mowa wcześniej.

Mówimy nie o rewolucji, ale o ewolucji. Na bazie 
tego, co mamy dzisiaj, rząd wytycza pewną ścieżkę, 
śnieżna kula się toczy. Próbujemy nadać historii 
bieg, który z punktu widzenia wykonywania zawodu 
jest bezpieczny nie tylko dla architektów, myślimy 
o całym procesie przygotowania i realizacji inwesty-
cji. Dlatego tak bardzo mnie ucieszyło stwierdzenie 
pana profesora, że czegoś brakuje w tych wystąpie-
niach. Liczymy na wypełnienie tych luk.

Grzegorz Jachym

Organy administracji architektoniczno-budowla-
nej zostały tu przytoczone jako beneficjent pew-
nego rozwiązania, więc może poproszę o zabranie 
głosu panią dyrektor Agnieszkę Damasiewicz.
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Agnieszka Damasiewicz

Tak jak powiedziałam, fachowcy powinni mówić co, 
a prawnicy – jak. Jako prawnik zapytałabym fachow-
ców, po pierwsze, jaki cel ma być osiągnięty, czyli co 
jest potrzebne do przeprowadzenia inwestycji. Po 
drugie, jako prawnik zapytałabym, kto to weryfiku-
je, a jako urzędnik – czy urząd w jakikolwiek sposób 
to weryfikuje, kto za to odpowiada i kto to później 
egzekwuje. Jako prawnik nie chciałabym ingerować 
w to, jak to ma wyglądać. Raczej wolałabym słuchać.

Nie wiem, czy organy administracji architekto-
niczno-budowlanej są beneficjentami. Mają tutaj 
funkcję służebną w stosunku do celu, jakim jest zre-
alizowanie inwestycji. Jest oczywiście pewien skutek, 
o który organy administracji architektoniczno-bu-
dowlanej na pewno będą pytać – czy my za to lub 
za tamto odpowiadamy czy nie, czy mamy spraw-
dzać, weryfikować, zatwierdzać. Natomiast jak to po-
winno funkcjonować, to jest pytanie do państwa, do 
fachowców, o to, jaki cel ma być osiągnięty.

Grzegorz Jachym

Proszę panią prezes o wypowiedź, również w kon-
tekście projektu technicznego.

Małgorzata Pilinkiewicz

Odniosę się do słów pana prezesa Zbigniewa Kle-
dyńskiego. To jest właśnie przykład różnego czy-
tania zapisów prawa. Trudno się nie zgodzić z tym, 
że zapisy zaproponowane przez ministerstwo moż-
na czytać inaczej dla obiektów infrastrukturalnych, 
a inaczej dla obiektów kubaturowych. Może to wy-
nikać z przyzwyczajenia, z doświadczeń nabytych 
przy wykonywaniu takich projektów przez inżynie-
rów i architektów. Aby powstał zapis satysfakcjonują-
cy i tych, którzy projektują infrastrukturę, i tych, któ-
rzy projektują kubaturę, musimy sobie wytłumaczyć, 
czym się zajmujemy, jakie aspekty w fazie planowa-
nia i projektowania, a następnie w zaprojektowanym 
elemencie są dla nas istotne i jakie są niezbędne, 
żeby zrealizować zamierzenie inwestycyjne. Gdy so-
bie to wytłumaczymy, będziemy w stanie wypraco-
wać wspólnie i zaproponować zapisy, które będą na 
tyle elastyczne, że obejmą te dwa zagadnienia, albo 
dojdziemy do przekonania, że one są na tyle różne, 
że potrzebują odrębnych zapisów prawa.

Zmierzam do tego, że musimy na ten temat roz-
mawiać i dyskutować. Zwracam się z wielką prośbą 
do inżynierów, żebyśmy zastanowili się wspólnie 
nad tym, co proponuje ministerstwo, i nad tym, 
czego my oczekujemy od nowych przepisów pra-
wa, które będą stosować i architekci, i inżynierowie. 
Widzę potrzebę rozmowy na temat, gdzie tkwią 
problemy w wykonywaniu projektów przez archi-
tektów, którzy stoją na czele wielobranżowego ze-
społu przy obiektach kubaturowych, a jakie są pro-
blemy przy inwestycjach infrastrukturalnych, gdzie 
dominuje branża inżynierska. Z naszej strony jest to 
zaproszenie do rozmów i wypracowania wspólnego 
stanowiska na spotkanie w ministerstwie.

Mam praktykę zawodową w projektowaniu 
zarówno tak zwanej małej kubatury, czyli domów 
jednorodzinnych, jak i obiektów użyteczności pu-
blicznej i zaawansowanej funkcji i technologii, czyli 
sądów lub szkół. To obiekty biurowe, skompliko-
wane funkcjonalnie, tak jak szpitale i inne obiekty, 
gdzie wysokospecjalistyczne technologie są rów-
nie istotne, jak funkcja, architektura, rozwiązania 
konstrukcyjne i instalacyjne. W takich przypadkach 
dokumentacja waży już tony. Należy jednak zadać 
pytanie, czy ta wielobranżowa dokumentacja jest 
tak ważna, że trzeba ją w całym komplecie przecho-
wywać w archiwum urzędu, mimo że tak naprawdę 
nikt do niej nie zagląda, poza weryfikacją na etapie 
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decyzji o pozwoleniu na budowę, a już niemal ni-
gdy kilkadziesiąt lat później? W tym wielotomowym 
komplecie będzie leżeć w archiwum, aż ktoś po la-
tach będzie chciał do niej zajrzeć, aby sprawdzić, jak 
wyglądała pierwotnie zaprojektowana elewacja, bo 
już konstrukcja budynku lub rozwiązania instalacyj-
ne będą mogły ulegać zmianie zarówno na etapie 
budowy, jak i w okresie życia budynku jako nieistot-
ne zmiany. Czy rzeczywiście jest taka potrzeba?

Świadomy inwestor, świadomy architekt przy-
gotowuje dzisiaj dokumentację dla celów zatwier-
dzenia, prowadząc projektowanie jednostadiowo. 
Już na etapie wykonania projektu budowlanego 
dla celów uzyskania decyzji o pozwoleniu na 
budowę musi nie tylko przemyśleć wszystkie jej 
zagadnienia, uzgodnić międzybranżowo, aby 
za chwilę przedstawić je w tak zwanym projekcie 
wykonawczym, koniecznym do realizacji inwesty-
cji, choć nieumocowanym w ustawie Prawo bu-
dowlane. Robi to z tytułu należytego wykonania 
zawodu, po to, aby nie wracać do tej fazy decyzji 
budowlanych, kiedy będzie uszczegółowiał pro-
jekt dla celów realizacji. Obecnie tak naprawdę, 
korzystając z narzędzi elektronicznych do przygo-
towania dokumentacji, wygasza w edycji pewne 
zagadnienia, żeby się zmieścić w tomach przewi-
dzianych dla projektu zagospodarowania terenu 
lub projektu architektoniczno-budowlanego. Te 
tomy są tak duże, że ich oprawy introligatorskie 
generują problemy z ich korzystania przez osoby 
prowadzące wnioski w organach administracji ar-
chitektoniczno-budowlanej. Nie musimy kompli-
kować życia weryfikatorowi. Nie warto i nie trzeba 
ścinać drzew dla celulozy i papieru do drukowania, 
jeśli nie ma uzasadnienia dla weryfikacji i oceny 
myśli przelanych na ten papier.

Świadomy inwestor, świadomy projektant i świa-
domy wykonawca nie rozpocznie budowy bez pro-
jektu, który daje mu podstawę realizacji inwestycji. 
Projekt budowlany nie daje dzisiaj tej podstawy. 
Wysokie technologie wymagają od nas myśli in-
żynierskiej na poziomie projektu wykonawczego, 
nierzadko łącznie z opracowaniami warsztatowymi 
dedykowanymi indywidualnie inwestycji. Współpra-
cujemy z technologami z różnych branż, którzy nas 
wspierają właśnie na etapie projektu wykonawcze-
go, a potem jeszcze go uszczegółowiają detalami 
projektu warsztatowego odpowiedniego systemu 
lub indywidualnej technologii. Więc jeżeli takie-
go opracowania nie otwiera organ administracji 

architektoniczno-budowlanej ani nadzór dla celów 
weryfikacji, tylko wyłącznie do sprawdzenia jego 
kompletności i numeracji stron, to wydaje mi się, 
że nie ma takiej potrzeby, żebyśmy kontynuowali 
taką nikomu niepotrzebną praktykę w XXI wieku

Zbigniew Kledyński

Myślę, że w XXI wieku mamy również inne techno-
logie utrwalania dokumentacji, natomiast z całą 
pewnością powinna ona być gdzieś przechowy-
wana. Proces budowy nie kończy życia obiektu. 
Bardzo często jako ekspert, rzeczoznawca szukam 
dokumentacji, jakiejkolwiek, po 20, 30 latach, kiedy 
pojawi się jakiś problem, i chciałbym przynajmniej 
wiedzieć, gdzie jej ślad mógłby być.

Grzegorz Jachym

Ten schemat dotyczy nie tylko kubaturówki, można 
w nim znaleźć miejsce na inne inwestycje. Choćby 
ta próba pokazania rozbicia schematu zakresu 
projektu technicznego w stosunku do tej kategorii. 
Przyjęliśmy to rozwiązanie, żeby nie komplikować 
sprawy, może nie jest najlepsze, ale tam jest właśnie 
odpowiedź, gdzie, przy jakiej inwestycji jaki zakres 
powinien się znaleźć. Myślę, że tu można ulokować 
wszelkie inwestycje. Proszę o wypowiedź przedsta-
wiciela nadzoru.

Andrzej Macałka

Odkąd ten projekt się pojawił, nadzór budowlany 
z nieukrywaną obawą patrzy na to, co się dzieje, 
i na to, co zostało zaproponowane przez Radę 
Ministrów. Powiedzmy, że sam podział na projekt 
budowlany, projekt techniczny, jeżeli rzeczywiście 
zostanie odpowiednio sprecyzowany, to ewen-
tualny problem przesunie w czasie. Chodzi o to, 
żeby ująć też wszystkie przepisy powiązane, które 
dotyczą projektu budowlanego. Bo inaczej jako in-
spektor nadzoru boję się, że wejdziemy w kolejny 
chaos interpretacyjny. Jeżeli będzie tylko projekt 
budowlany, a nie będzie projektu technicznego, 
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to jak będzie działać przepis powiązany, chociażby 
36a związany z istotnymi odstępstwami? Już nie 
mówiąc o tym, jak będziemy kwalifikować odstęp-
stwo istotne i nieistotne. Tych przepisów powią-
zanych jest dużo więcej. Weźmy choćby przepisy 
dotyczące nakładania kar. Kary są nakładane nie 
tylko za odstępstwa, także za nieprawidłowości. 
I jeżeli odniesiemy się tylko do tego, co zostało 
zatwierdzone, to żadna zmiana w projekcie tech-
nicznym nie będzie przedmiotem naszego zain-
teresowania, ponieważ nie została zatwierdzona. 
Więc jeśli nie dojdzie do zmiany przepisów powią-
zanych, to wejdziemy w jakąś interpretację i każdy 
powiatowy nadzór być może będzie to inaczej 
interpretował.

Nie wiem, czy państwo pamiętają tę noweliza-
cję, kiedy z Prawa budowlanego wykreślono tylko 
jedno słowo i spowodowało to dosyć duże zamie-
szanie. Mieliśmy zapis: „Roboty budowlane można 
rozpocząć tylko na podstawie ostatecznej decyzji 
pozwolenia na budowę”. Wykreślono słowo „osta-
tecznej”. Wydawało się, że ta zmiana miała ułatwić, 
przyspieszyć proces inwestycyjny, tymczasem 
wywołała chaos, bo nie znowelizowano przepisów 
powiązanych i innych rozporządzeń wydawanych 
na podstawie Prawa budowlanego. Inwestor, który 
mógł rozpocząć prace na podstawie nieostatecznej 
decyzji, nie był w stanie zarejestrować dziennika 
ani zgłosić zawiadomienia o rozpoczęciu, ponieważ 
dziennik był elementem wymaganym.

Myślę, że ten aspekt jest najważniejszy, bo jeżeli 
przepisy powiązane nie zostaną przeanalizowane 
przy tej zmianie, to będziemy mieć kolejny problem 
interpretacyjny.

Małgorzata Pilinkiewicz

Chciałabym dodać, że dzisiaj w art. 36a ustawy 
Prawo budowlane w tzw. nieistotnych zmianach, 
dla których jest określony obowiązek występowa-
nia o zmianę pozwolenia na budowę, nie ma za-
gadnień konstrukcji ani instalacji. Zatem nie usta-
wodawca uznał je za nieistotne dla rozstrzygnięć 
administracyjnych, które mogą zaistnieć w trakcie 
realizacji inwestycji na odpowiedzialność i za wie-
dzą projektanta. Zdajemy sobie wszyscy sprawę, 
że to dotyczy ogólnie pojętego wnętrza budynku, 
ale również, że te elementy mają wpływ na jego 

funkcjonowanie. Niemniej już dzisiaj, pod rządami 
obecnej ustawy, zagadnienia te nie są traktowane 
jako istotna zmiana. Oprócz konstrukcji, to wła-
śnie instalacje zmieniają się najczęściej i muszą 
być modyfikowane chociażby dlatego, że pewne 
urządzenia się starzeją, są wycofywane z rynku 
lub zastępowane nowszymi technologiami nawet 
w okresie od zaprojektowania do wybudowania 
obiektu, jak również w trakcie jego użytkowania. 
Zaprojektowany przez moje biuro obiekt często 
jest realizowany dopiero po trzech latach od roz-
poczęcia procesu projektowego, a zagadnienia 
instalacyjne przy zaawansowanym funkcjonalnie 
obiekcie realizowanym ze środków publicznych 
są wprowadzane na budowie często od 2 do 3 lat 
od decyzji podjętych na etapie projektu budow-
lanego. Bo taki jest cykl realizacyjny i finansowy 
przyjęty przez inwestora. Budowa rozpoczyna się 
właściwie na styk z terminem ważności pozwo-
lenia na budowę. Na tym etapie zaprojektowane 
urządzenia instalacyjne są albo podmieniane 
przez wykonawcę robót, bo albo już ich nie ma 
na rynku, albo są nowe, dużo lepsze, rekomen-
dowane przez ich producentów. Teraz to już nie 
jest istotna zmiana pod warunkiem klasyfikacji, 
którą przeprowadzi projektant. Bo to on zdecy-
duje, na ile zmienia to, co zostało zatwierdzone.

Skoro dzisiaj projekt architektoniczno-budow-
lany pod względem zgodności z prawem nie jest 
weryfikowany przez organ administracji architekto-
niczno-budowlanej, tylko w ramach kontroli przez 
organ nadzoru budowlanego, to odpowiedzialność 
za przyjęte rozwiązania oraz ewentualne zmiany 
w jego zakresie spoczywa wyłącznie na projektan-
cie. I my tę odpowiedzialność czujemy. Jeżeli pań-
stwo jako nadzór budowalny przyjdą na budowę 
i stwierdzą, że popełniliśmy błąd, to my jako projek-
tanci będziemy mieli problem z odpowiedzialności 
zawodowej. To nasza odpowiedzialność, której 
mamy świadomość. Nikt nas z niej nie zwolni.

Andrzej Macałka

Nie chodzi nawet o to, że my przy kontroli stwier-
dzimy błąd. Nawet jeśli to nie będzie błąd doty-
czący Warunków technicznych, przepisów stricte 
branżowych. Tu chodzi o kwestie przepisu samego 
odstępstwa. Inżynierowie, projektanci działają tak, 
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żeby inwestor mógł zakończyć inwestycję. Nato-
miast tutaj chodzi o samo złamanie przepisu, który 
może być tak skonstruowany, że nie będziemy wie-
dzieć, jak go zastosować.

Co do przepisu 36a – rzeczywiście instalacje to 
już nie jest problem. Nawet zmiany w planie zago-
spodarowania, które dotyczą urządzeń budowla-
nych, to też nie jest problem. Natomiast jest jeden 
problem dotyczący 36a, ustęp 5, czyli wszystkich 
zmian wymagających innych uzgodnień i opinii. 
I jeżeli przeniesiemy do projektu technicznego 
uzgodnienie rzeczoznawcy pożarowego, sanitarne-
go czy konserwatora zabytków, jeżeli ten przepis 
nie zostanie w jakiś sposób zmieniony, to w projek-
cie technicznym zmiana tego uzgodnienia będzie 
mogła być uznana za odstępstwo istotne. Oczywi-
ście w 36a kwestia rzeczoznawcy pożarowego zo-
stała już określona. Ale tylko tego. Jeżeli jakaś kwe-
stia zostanie na nowo uzgodniona z rzeczoznawcą, 
to może zostać potraktowana jako nieistotna. Nato-
miast nie ma tu mowy o konserwatorze czy o in-
spektorze sanitarnym.

Grzegorz Jachym

Projekt zmiany ustawy Prawo budowlane przewi-
duje zmiany w tym zakresie – wszelkie uzgodnienia, 
jeżeli zostaną powtórnie dokonane z odpowiedni-
mi instytucjami czy rzeczoznawcami, nie będą istot-
nym odstępstwem. Więc to jest odpowiedź.

Marek Tarko

To jest pole do dyskusji. Zakładamy, że spotkanie 
tutaj w Krynicy to jest początek.

Chciałbym dać szansę zabrania głosu kolegom 
z sali.

Piotr Chuchacz

Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP, Zespół ds. Warunków 
Wykonywania Zawodu

Właściwie temat został wyczerpany. Chciałbym po-
dziękować szczególnie profesorowi Zbigniewowi 
Kledyń skiemu, dzięki któremu uświadomiłem so-
bie, do czego doszliśmy na tej konferencji.

Piotr Średniawa mówił o grzechu pierworod-
nym, przyczynach tego, że dzisiaj jest źle. Zapomi-
namy, że zarówno projektowanie urbanistyczne, 
budowlane, jak i projektowanie zmian w prawie to 
podróż w przyszłość. Myśląc o tym, nie powinniśmy 
odnosić się jedynie do własnych doświadczeń, ale 
powinniśmy starać się wyobrazić rzeczywistość na-
szych dzieci, a nawet wnuków. 

 Obawy o zmiany w prawie, które przedstawił 
pan profesor, opierają się na świadomości dzi-
siejszych problemów. Porównanie do procedury 
„zaprojektuj i wybuduj” jest bardzo trafne. Opraco-
wujemy w niej projekt budowlany i oddajemy wy-
konawcy kompetencje do ewentualnych zmian. Nie 
dajemy mu pełnej wiedzy o rozwiązaniach, które 
dopiero powstaną na wykonawczym etapie projek-
tu. Pan to doskonale wypunktował. 

Ale my nie powinniśmy mówić tylko o dzisiej-
szym stanie rzeczy. Oto wchodzi projektowanie 
parametryczne. Różnice wyraźnie dostrzegłem, pra-
cując nad umową ramową. Dzisiaj aby określić za-
kresy pracy potrzebne do stworzenia dokumentacji, 
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zaczynamy od prac przedprojektowych i analizując 
kolejne etapy projektu, zagęszczamy informacje 
od ogółu do szczegółu. Przy projektowaniu para-
metrycznym – BIM-ie jest inaczej. Duża ilość szcze-
gółowych informacji pojawia się już na wczes nym 
etapie projektu.

W niedalekiej przyszłości będziemy zatwierdzali 
dokumentację będącą tylko wyciągiem z parame-
trycznego projektu, który już na etapie koncepcji 
będzie gęsty od informacji. Nie dość tego, nie wie-
my, jakimi materiałami i urządzeniami będziemy 
dysponować za klika lat. Proces inwestycyjny trwa, 
a technologie zmieniają się szybko. 

Dobrym przykładem jest, że w obecnych przepi-
sach usunięto konieczność traktowania jako istotne 
zmian w rozwiązaniach p.poż. Dzięki temu zmiany 
te można wprowadzać w trakcie budowy bez ko-
nieczności zatwierdzania projektu zamiennego. 
Taka elastyczność to właśnie jest klucz. W trakcie in-
westycji muszą i będą następować zmiany. Pani 
prezes Małgorzata Pilinkiewicz przytoczyła przykład 
własnego projektu, który będzie realizowany dopie-
ro za trzy lata. Podróżujemy w czasie. Jesteśmy 
w wehikule czasu. Zapominamy o czwartym wy-
miarze, właśnie to odkryliśmy. 

Bohdan Lisowski

Stowarzyszenie Architektów Polskich

Onieśmielił mnie pan prezes Zbigniew Kledyński 
i jego wypowiedź na temat tego, co widzieliśmy 
tutaj wczoraj i dzisiaj – nadinterpretowania zapisów 
prawnych i wyszukiwania skrajnych przypadków, 
które nawet są dość śmieszne.

Chcę nawiązać do prezentacji kolegi Piotra Ru-
dola dotyczącej nowej ustawy Prawo zamówień 
publicznych, bo to nie jest nowelizacja, tylko zupeł-
nie nowa ustawa. Ta ustawa jest mi, nie chcę powie-
dzieć bliska, ale jednak tak, bo wszystkie konkursy 
architektoniczne z zamawiającym publicznym ba-
zują na niej. Z moim przedmówcą, kolegą Piotrem 
Chuchaczem, nieraz próbowaliśmy cywilizować za-
mawiającego publicznego. Chodziło na przykład 
o zapisy konkursowe.

W artykule 56 jest zapisana konieczność rezygna-
cji członka komisji, czyli w naszym wypadku sądu 
konkursowego, jeżeli uczestnik ma konflikt intere-
sów. To jest bardzo łatwe do rozwiązania – w konkur-
sach ten etap jest całkowicie anonimowy. Uczestnicy, 
podpisując wniosek o udziale w konkursie, zgadzają 
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się z regulaminem, znają skład sądu konkursowego 
i nie trzeba nikogo wykluczać. Bo to rzeczywiście 
może prowadzić do sytuacji, które są nam znane, 
czyli notorycznego startowania konkretnej osoby po 
to, żeby jednego z sędziów wykluczać. 

I druga sprawa – artykuł 342 mówiący o zmia-
nach, czyli że nie jest możliwe, aby w regulaminie na-
gle na dzień przed oddaniem okazało się, że jest nie 
osiem prac, ale dwanaście. Specjalnie sobie otworzy-
łem zapis z naszych konkursów: „Po upływie termi-
nu do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału 
w konkursie zmianom nie mogą podlegać ustalenia 
dotyczące warunków udziału w konkursie oraz spo-
sobu oceny spełnienia tych warunków przez uczest-
ników konkursu, a także kryteria i sposób oceny prac 
konkursowych, jak również przedmiot konkursu 
i maksymalna suma wysokości nagród pieniężnych”.

To oznacza, że oczywiście można wprowadzać 
zmiany podczas procedury konkursowej, bo to jest 
żywy organizm, nie ma idealnych regulaminów 
w konkursach, są tylko regulaminy, które mogą 
być bardzo dobre, ale jednak wymagają pewnych 
zmian. Więc propozycja, żeby to ograniczyć do 
połowy okresu pomiędzy składaniem wniosków 
a oddawaniem prac, stwarza ogromny kłopot za-
równo dla strony zamawiającej, jak i uczestników. 
Bo trzeba pamiętać, że zmiana regulaminu odbywa 
się również w trybie pytań i odpowiedzi. Nie róbmy 
sobie takich rzeczy, które spowodują kłopoty wyni-
kające właśnie z nadinterpretacji.

I ostatnia rzecz. Zostało tu już powiedziane, żeby 
rozmawiać tylko z dwoma uczestnikami. Odbywa 
się to tak: rozmawia się z laureatem, a jeżeli strony 
nie dojdą do porozumienia, to ze zdobywcą drugiej 
nagrody, potem trzeciej. To jest niezwykle groź-
na sytuacja – negocjacje bez ogłoszenia, których 
nienawidzimy.

Rozmawia się ze zwycięzcą konkursu, a jeżeli 
z jego winy nie dojdzie do podpisania umowy – tyl-
ko i wyłącznie wtedy – to rozmawia się ze zdobywcą 
drugiej nagrody. Jeżeli z jego winy nie nastąpi pod-
pisanie umowy, to zamawiający przejmuje prawa 
autorskie do pierwszej nagrody i może rozpisać 
przetarg na wykonanie projektu. Laureat ma interes 
w tym, by jego projekt został zrealizowany, a jeżeli 
nie dojdzie do porozumienia, to jest realizowana 
druga nagroda, a jeżeli i tu nie będzie porozumie-
nia, to zamawiający ma tę zwycięską pracę. Ale jeśli 
włączymy w ten proces kolejnych uczestników, to 
zaczyna się walka cenowa.

Widzę konieczność wspólnego działania w tego 
typu konsultacjach. Wspólnego, czyli Izby Architek-
tów i Stowarzyszenia Architektów Polskich. Po to, 
żebyśmy nie wylali dziecka z kąpielą przy próbach 
modyfikacji tych zapisów. Tak samo jak zapis o obli-
gatoryjności konkursu powyżej kwoty około milio-
na złotych, moim zdaniem zbawienny, bo oznacza, 
że wreszcie mamy ten oblig przy milionie. Nie je-
stem przekonany, że obniżenie tego progu wyjdzie 
wszystkim na dobre. 

Marek Tarko

Dodam, że system przenoszenia praw autorskich, 
o którym wspominał kolega Bohdan Lisowski, wziął 
się z aktualnej potrzeby.

Pracowaliśmy przy konkursach razem z SARP-em 
w Krakowie i w końcu udało się znaleźć rozwiązanie, 
które zamawiający przyjął, i wydaje się, że jest ono 
warte rozważenia.

Olaf Jasnorzewski

Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP

Chciałbym uspokoić kolegów inżynierów, ponie-
waż system, który jest proponowany teraz w Polsce 
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i który prezentował Grzegorz Jachym, przerabia-
łem 10–12 lat temu w Irlandii. I mogę zapewnić, 
że działał świetnie, nic się nie zawaliło. Projekty 
wykonawcze były wykonywane przez wszystkich 
branżowców i nawet do domów jednorodzinnych 
były zamawiane całe kompleksowe opracowania 
branżowe, ponieważ w Irlandii nikt na podstawie 
projektu budowlanego nie był w stanie wybudo-
wać budynku.

Mało tego, polscy inżynierowie będą mieli nawet 
lepszą sytuację niż ci irlandzcy sprzed 12 lat, ponie-
waż ten projekt wykonawczy będzie umocowany 
w Prawie budowlanym, a nie słyszałem, żeby tak 
było w Irlandii. Natomiast podzielam zdanie pana 
inspektora nadzoru budowlanego, że powinien być 
szczegółowo doprecyzowany artykuł 36a, żeby nie 
budził żadnych wątpliwości interpretacyjnych, bo 
to może faktycznie namieszać przy odbiorze bu-
dynków i w trakcie realizacji inwestycji.

I jeszcze słowo o rysunkach technicznych. W Ir-
landii Warunki techniczne są tekstowo-rysunkowe 
i to jest dla nich zupełnie oczywiste, a przecież tam 
nie mieszkają kosmici, więc nie widzę przeszkód, 
żeby u nas też tak było.

Marek Tarko

Nie wiem, czy tam nie mieszkają kosmici. Jak jedzie 
się przez zielone przestrzenie Irlandii, to czuje się 
duży niepokój, ponieważ nie ma tam reklam przy-
słaniających krajobraz. Okazuje się że można funk-
cjonować bez billboardów.

Pani dyrektor Agnieszka Damasiewicz nas opu-
ściła. Obiecałem usprawiedliwić jej nieobecność, co 
niniejszym czynię.

Mikołaj Gierych

Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów RP

Mam uwagę, która mi się nasunęła wczoraj pod-
czas dyskusji na temat Warunków technicznych. 
Te warunki w dużym stopniu wiążą nam ręce. Są 
narzędziem, którym głównie pracujemy. Podob-
no mamy samodzielną funkcję w budownictwie. 
W świetle Warunków technicznych i precyzji ich 

poszczególnych uwarunkowań ta samodzielność 
jest iluzoryczna – nie pozostawia się nam tak na-
prawdę żadnych możliwości podejmowania decyzji 
wynikających z naszego wykształcenia, doświad-
czenia i decyzji projektowych. Jest to brak zaufania 
ze strony państwa, ustawodawcy, do nas jako grupy 
zawodowej. Wydaje mi się, że Warunki powinny 
być, po pierwsze, lekko rozregulowane, po drugie, 
dawać nam większą możliwość podejmowania 
decyzji. 

Sądzę, że wszyscy obserwują w internecie 
różnego rodzaju absurdy, które są pokazywane 
na zdjęciach projektów. Z reguły jestem w stanie 
powiedzieć, który z artykułów Warunków technicz-
nych stoi za tym absurdem i z czego to wynika. Zbyt 
precyzyjne uregulowania, na dodatek sprzeczne 
z sobą, zaczynają być samodzielnym projektantem, 
który istnieje poza nami. Jaka jest rzeczywistość 
ładu przestrzennego tym spowodowana, wszyscy 
wiemy. Postulowałbym, aby ustawodawca okazał 
więcej zaufania naszemu doświadczeniu i profesjo-
nalizmowi. To będzie z korzyścią dla wszystkich.

Marek Tarko

Ostatni głos z sali, Piotr Rudol.
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Piotr Rudol

Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP

Nadzieja, wiara i miłość. 
Nadzieja płynie z tego, że po raz pierwszy w jed-

nym ministerstwie będzie ustawa Prawo budow-
lane i ustawa Prawo zamówień publicznych. Po 
raz pierwszy! Dotychczas były to zawsze odrębne 
resorty, każdy miał własną politykę. Prawo budow-
lane i ustawa o zamówieniach publicznych niezwy-
kle się przenikają. I musimy czuwać nad tym, żeby 
wprowadzenie projektu wykonawczego do ustawy 
Prawo budowlane odbyło się w końcu jak należy. 

Wiara to jest to, co powiedział Biś [arch. Boh-
dan Lisowski]. Mocno wierzę, że wspólna praca 
z SARP-em doprowadzi do tego, że propozycje na-
szych kolejnych zapisów i sformułowań, zwłaszcza 
dotyczących konkursów, ale również innych zapi-
sów w ustawie o zamówieniach publicznych, będą 
ujednolicone i spójne. Muszę powiedzieć, że myśl 
o tym kolejnym beneficjencie, trzecim i czwartym, 
który może otrzymać zamówienie jako zwycięzca 
konkursu wyszła z SARP-u. Trzeba się zastanowić, 
czy to jest celowe.

Miłość. Tu zwracam się do pana profesora Zbi-
gniewa Kledyńskiego. 

Panie profesorze, nie ma żadnych zagrożeń 
w tym, że projekt budowlany stanowiący całość zo-
stanie ograniczony, zmniejszony przy procedowa-
niu. Projekt budowlany, jak powiedziała pani prezes 
Małgorzata Pilinkiewicz, nie służy do budowania. 
I tak jest w każdym rodzaju budownictwa, pomija-
jąc wiaty. W żadnym rodzaju budownictwa projekt 
budowlany nie służy do budowania, tylko do uzy-
skania decyzji administracyjnej. Projekty techniczne 
są coraz bardziej skomplikowane, wymagają coraz 
większej wiedzy, którą inżynierowie poszerzają 
szybciej niż architekci. Bo u was ten postęp tech-
niczny jest szczególnie widoczny. Te projekty wy-
konawcze będą niezbędne i pracy będziemy mieć 
pod dostatkiem! Wszyscy. Więc obawy inżynierów 
związane z tym, że nastąpi jakieś ograniczenie ilości 
prac czy próba zdominowania pewnej grupy zawo-
dowej przez inną, to są podszepty złych ludzi, panie 
profesorze.

Marek Tarko

Na zakończenie proszę naszych panelistów o krót-
kie podsumowanie.

Małgorzata Pilinkiewicz

Serdecznie dziękuję, że wytrwaliśmy do końca kon-
ferencji w tak licznym gronie. Po pełnej sali widać, 
że zaproponowana przez organizatorów wymiana 
myśli jest bardzo potrzebna, a poruszane w trakcie 
wielu paneli zagadnienia nas nie tylko dotyczą, ale 
przede wszystkim interesują. Dyskusja nie może 
się jednak tu zakończyć, pomimo zakończenia spo-
tkania. Głęboko wierzę, że te wszystkie pomysły, 
ogromny potencjał wypowiedzi i prezentacji, jakie 
w trakcie konferencji mieliśmy możliwość poznać, 
przerodzą się w prawdziwą wspólną pracę zarówno 
naszych samorządów zawodowych, jak i organów 
samorządów terytorialnych. Pracę tę przekażemy 
też dalej, aby mogła być wykorzystana dla tworze-
nia dobrego prawa inwestycyjnego.

Ta konferencja pokazuje, jak pracujemy, czego 
potrzebujemy jako projektanci, przedstawiciele 
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organów administracji architektoniczno-budow-
lanej i nadzoru budowlanego, a przede wszystkim 
dowodzi, że potrafimy się zrozumieć oraz porozu-
mieć. Możemy nazwać i zidentyfikować problemy 
i to, co przeszkadza w codziennej pracy, nieza-
leżnie od tego, kogo reprezentujemy w procesie 
budowlanym. To kolejny wkład konferencji w bu-
dowanie dobrych relacji pomiędzy uczestnikami 
tego procesu. 

Bardzo serdecznie dziękuję przede wszystkim 
organizatorom, którzy od lat trafnie ustalają temat 
konferencji, co w momencie jej zaistnienia staje 
się najbardziej istotnym tematem dla jej uczestni-
ków. Aktywność Małopolskiej Izby Architektów RP 
powoduje, że taka liczna reprezentacja obu zawo-
dów oraz organów administracji architektoniczno- 
-budowlanej i nadzoru budowlanego od lat jest 
uczestnikami konferencji krynickich. Bardzo dzięku-
ję za ten trud organizacyjny, jak również atmosferę, 
którą stworzyliście.

Było nie tylko bardzo miło, ale i przede wszyst-
kim „merytorycznie”. Powtórzę jak w latach po-
przednich, że mam nadzieję na kontynuację tej 
aktywności w kolejnych latach.

Marek Tarko

Pan profesor musi pewnie ochłonąć po wyrazach 
miłości, więc proszę pana inspektora o wypowiedź.

Andrzej Macałka

Ja też raz jeszcze dziękuję za zaproszenie. Zawszę 
chętnie się z państwem spotkam na następnych 
takich konferencjach.

W kuluarach słyszałam głosy krytyczne wobec 
urzędników. Jestem w nadzorze budowlanym osiem 
lat i mając kontakt czy to z inwestorem, z kierowni-
kiem budowy czy inspektorem, zawsze staram się ich 
traktować jak partnerów. Musimy się traktować tak, 
jak sami chcielibyśmy być traktowani. To jest najważ-
niejsze. To już nie są czasy, w których mamy jedną 
pracę na całe życie. Nasze role w procesie inwestycyj-
nym mogą się zmienić.

Dziękuję i życzę spokojnego powrotu do domu. 
Do zobaczenia następnym razem.

Zbigniew Kledyński

Jakakolwiek próba podsumowania tego, czego byli-
śmy świadkami, byłaby zubożeniem. Dlatego ograni-
czę się do wymiany zdań z panem Piotrem Rudolem.

Pierwsza kwestia, czyli radość z tego, że ustawa 
o zamówieniach publicznych i Prawo budowlane 
są w jednym resorcie, to jest optymizm wynikający 
ze spojrzenia na szklankę wypełnioną do połowy. 
Natomiast ta druga część, pusta, mówi mi o tym, 
że brakuje mi infrastruktury, a turystykę lubię, uwa-
żam nawet, że inżynierowie budownictwa powinni 
dostawać odznaki, bo to z budowy na budowę, ale 
wolałbym infrastrukturę.

Co do wiary, nadziei i miłości, to jak wszyscy 
wiemy, święty Paweł powiedział tak: wiara zyska 
pewność, nadzieja się ziści i dopiero wtedy zostanie 
największa – miłość.

Kochajmy się!

Marek Tarko

Bardzo dziękuję wszystkim panelistom, autorom 
referatów. Dziękuję, że byliście i wytrwaliście. 
A na ręce Mirosława Boryczki składam podzięko-
wania dla Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa.

Dziękuję, że nikt nie liczył czasu i mogliśmy prze-
dyskutować ważne dla nas sprawy.



Odpowiednia temperatura w pomieszczeniu, 
w którym przebywamy ma kluczowe znacze-
nie dla naszego samopoczucia, niezależnie od 
tego czy akurat pracujemy, czy odpoczywamy. 
Aby cieszyć się komfortem mieszkania na pod-
daszu, niezależnie od temperatury panującej 
za oknem najlepiej zastosować specjalny pa-
kiet superTrio składający się z:
1.  okna 3-szybowego,
2.  kołnierza Thermo z dodatkową izolacją,
3.  markizy zewnętrznej.

Stosując pakiet superTrio zyskujemy:
- ciepło i niższe rachunki za ogrzewanie, 

dzięki oknom dachowym wyposażo-
nym w pakiet 3-szybowy. 

 Okna z trzema szybami powoli stają się 
standardem. Gwarantują zdecydowa-
nie lepszą energooszczędność, przez 
co nasz dom potrzebuje mniej energii 
na jego ogrzanie. Stosując okna z pakie-
tem 3-szybowym obniżamy rachunki 
za ogrzewanie i dokładamy przysłowio-
wą „cegiełkę” do ochrony klimatu, 

- dodatkową trwałość oraz jeszcze lepszy 
parametr termoizolacyjny okna dacho-
wego poprzez zastosowanie kołnierza  

uszczelniającego w wersji Thermo.
Przekłada się to na większe oszczęd-
ności energii i jeszcze niższe rachunki 
za ogrzewanie. Kołnierz Thermo ma 
dodatkową izolację, która na zewnątrz 
okna tworzy termoizolacyjną ramę,  
a współczynnik przenikania ciepła okna 
poprawia nawet o 15%,

- komfortową temperaturę na poddaszu 
w czasie upałów, dzięki markizie chro-
niącej poddasze przed nagrzewaniem. 

 Markiza na oknie dachowym ma za 
zadanie ochronę poddasza przed prze-
grzaniem w czasie gorących, letnich 
dni, których nie brakuje. Montowana na 
zewnątrz okna chroni przed gorącymi 
promieniami słońca, obniżając tempe-
raturę wnętrza nawet o 10°C. Zapew-
nia także napływ światła dziennego 
i nie zasłania widoku na zewnątrz. 

Patrząc na obecne wymagania, moż-
na stwierdzić, że tylko zastosowanie 
3-elementowego pakietu superTrio 
zapewnia optymalne, komfortowe 
warunki na poddaszu przez cały rok.

Co więcej, w ramach oferty 3x3 − mnoży-
my korzyści w pakiecie, wybierając okna 
wyposażone w 3-, lub 4-szybowy pakiet, 
mamy możliwość wyboru:
- oblachowania okna w 3 kolorach bez 

dodatkowych dopłat (szarobrązowy −
RAL 7022, antracyt − RAL 7016 i czarny 
− RAL 9005),

- okna w 3 technologiach wykoń czenia 
drewna (bezbarwny lakier akrylo wy, 
biały lakier akrylowy lub biały lakier po-
liuretanowy).

- komfort na poddaszu zimą i latem
Pakiet superTrio to kompleksowe rozwiązanie zapewniające nie tylko ciepło przytulnych 
wnętrz pod skosami w chłodne, zimowe dni, ale także optymalną temperaturę podczas 
letnich upałów.
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