
Instytucja nadzoru inwe-
storskiego jest związana 
z nałożeniem na inwe-
stora obowiązku wyko-

nania i odbioru robót bu-
dowlanych, a w przypad-
kach uzasadnionych wyso-
kim stopniem skompliko-
wania robót budowlanych 
lub warunkami grunto-
wymi również obowiąz-
ku sprawowania nadzo-
ru nad wykonywaniem ro-
bót budowlanych. Funk-
cja ta nie może być łączo-
na z funkcją kierownika  
budowy.

Ustanowienie inspekto-
ra nadzoru inwestorskie-
go jest wymagane w wy-
padku dużych i skom-
plikowanych budynków,  
np. biurowców, mostów, 
dróg, a także obiektów 
budowlanych mogących 
mieć wpływ na środowi-
sko, nie jest natomiast wy-
magane przy budowie bu-
dynków mieszkalnych jed-
norodzinnych lub innych 
niewielkich obiektów.  
W razie konieczności usta-
nowienia kilku inspek-

torów o różnych specjal-
nościach, prawem (i obo-
wiązkiem) inwestora jest 
wyznaczenie jednego 
z nich jako koordynatora 
ich czynności na budowie.

Podstawowym zadaniem 
inspektora nadzoru inwe-
storskiego jest zapewnie-
nie właściwego przebie-
gu inwestycji pod kątem 
zgodności procesu budow-
lanego z pozwoleniem na 
budowę, przepisami oraz 
zasadami wiedzy tech-
nicznej. Funkcję tę można 
w uproszczeniu określić 
jako wykwalifikowanego 
przedstawiciela inwestora, 
który chroni jego interesy 
i dba o jakość wykonywa-
nych robót budowlanych.

Fakultatywność 
ustanawiania nadzoru 
– wyjątki od zasady
W artykule na temat in-

westora wspominaliśmy, 
że inwestor nie ma obo-
wiązku ustanowienia in-
spektora nadzoru inwe-
storskiego na budowie 
oraz zobowiązania pro-

jektanta do sprawowania 
nadzoru autorskiego.

W art. 19 ustawy – Pra-
wo budowlane wskaza-
ne zostały jednak wy-
jątki od tej zasady ogra- 
niczające swobodę in-
westora w tym zakresie.  
Organ administracji de-
cyduje o obowiązku usta-
nowienia inspektora nad-
zoru inwestorskiego oraz 
o obowiązku zapewnie-
nia nadzoru autorskiego 
w przypadkach uzasad-
nionych wysokim stop-
niem skomplikowania 
obiektu lub robót budow-
lanych bądź przewidy-
wanym wpływem na śro-
dowisko. Decyzja organu 
w tym przedmiocie odby-
wa się w oparciu o klau-
zule generalne i w grani-
cach uznania organu.

Wyżej wskazany przepis 
zawiera delegację do wy-
dania rozporządzenia wy-
konawczego, ogranicza-
jącego ocenę organu, ale 
tylko w odniesieniu do 
ustanowienia inspektora 
nadzoru inwestorskiego.

Rodzaje obiektów bu-
dowlanych, przy których 
realizacji jest wymaga-
ne ustanowienie inspek-
tora nadzoru inwestor-
skiego, oraz listę obiektów 
budowlanych i kryteria 
techniczne, jakimi po-
winien kierować się or-
gan podczas nakładania 
na inwestora obowiąz-
ku ustanowienia inspek-
tora nadzoru inwestor-
skiego, określa minister 
właściwy do spraw bu-
downictwa, lokalnego pla-
nowania i zagospodarowa-

UCZESTNICY 
PROCESU BUDOWLANEGO

Niniejszy artykuł jest kolejnym w ramach 
cyklu artykułów dotyczących 
poszczególnych uczestników procesu 
budowlanego w polskim prawie i zostanie 
poświęcony inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego, tj. szczególnemu rodzajowi 
samodzielnej funkcji technicznej 
w budownictwie.

Inspektor nadzoru inwestorskiego
Artur Sidor
Radca Prawny 
Wspólnik w Kancelarii 
Pietrzak Sidor & Wspólnicy

Podstawowym 
zadaniem inspektora 
nadzoru inwestorskiego 
jest zapewnienie 
właściwego przebiegu 
inwestycji pod kątem 
zgodności procesu 
budowlanego 
z pozwoleniem na 
budowę, przepisami 
oraz zasadami wiedzy 
technicznej.

Część 3

Anna Matysiak
prawnik w kancelarii 
Pietrzak Sidor & Wspólnicy

B
IZ

N
ES

pr
aw

o

B
u

il
d

e
r  3

4 
lis

to
pa

d 
20

16



nia przestrzennego oraz 
mieszkalnictwa w drodze-
rozporządzenia. Obecnie 
jest to uregulowane w roz-
porządzeniu ministra in-
frastruktury z dnia 19 li-
stopada 2001 r. w sprawie 
rodzajów obiektów bu-
dowlanych, przy których 
realizacji jest wymaga-
ne ustanowienie inspekto-
ra nadzoru inwestorskiego 
(Dz.U. Nr 138, poz. 1554). 
Znajdujący się w powyż-
szym rozporządzeniu ka-
talog obiektów budow-
lanych, które wymagają 
ustanowienia inspektora 
nadzoru inwestorskiego 
jest zamknięty.

Wskazania wymaga, że 
pomimo delegacji usta-
wowej powyższe rozpo-
rządzenie nie określa listy 
obiektów budowlanych 
i kryteriów technicznych, 
jakimi powinien się kie-
rować organ administracji 
architektoniczno-budow-
lanej podczas nakładania 
na inwestora obowiązku 
ustanowienia inspektora 
nadzoru inwestorskiego.

Kompetencja organu do 
zobowiązania inwestora 
w pozwoleniu na budo-
wę do zapewnienia nadzo-
ru autorskiego nie jest tak 
sprecyzowana jak w przy-
padku ustanawiania in-
spektora nadzoru inwe-
storskiego, ustawa nie 
przewiduje bowiem wy-
dania rozporządzenia wy-
konawczego konkretyzu-
jącego przypadki, kiedy 
wymagane byłoby zapew-
nienie tego nadzoru. Tym 
niemniej zarówno ustano-
wienie inspektora nadzoru 
inwestorskiego, poza ob-
ligatoryjnymi przypadka-
mi wynikającymi z powo-
łanego rozporządzenia, jak 
i zapewnienie nadzoru au-
torskiego wymaga odwo-
łania się do wiedzy tech-
nicznej lub wiedzy spe-
cjalistycznej z zakresu 
ochrony środowiska, a to 
już samo w sobie ograni-
cza swobodne uznanie ad-
ministracyjne.

Z powyższego wynika, 
że w zależności od oce-

ny organu w decyzji o po-
zwoleniu na budowę może 
być nałożony obowiązek 
ustanowienia inspekto-
ra nadzoru inwestorskie-
go albo zapewnienia nad-
zoru autorskiego, albo oba 
obowiązki jednocześnie. 
Gdy konieczność ustano-
wienia tych osób wynika 
z decyzji administracyjnej, 
inwestor zawiera umo-
wę cywilnoprawną w tym 
przedmiocie, która szcze-
gółowo określa zakres ich 
obowiązków i inne nie-
zbędne regulacje umowne.

Zagadnieniem spor-
nym w doktrynie jest kwe-
stia nałożenia na inwesto-
ra obowiązku ustanowie-
nia inspektora nadzoru 
inwestorskiego w trakcie 
budowy, czyli po wyda-
niu pozwolenia na budo-
wę. Skoro obowiązek taki 
można nałożyć na inwe-
stora w decyzji o pozwole-
niu na budowę, to nałoże-
nie go w trakcie budowy 
musiałoby się wiązać ze 
zmianą decyzji o pozwo-
leniu na budowę. Domi-
nujące stanowisko w dok-
trynie opiera się jednak 
na założeniu, że skoro 
w obecnym stanie praw-
nym funkcjonuje rozpo-
rządzenie w sprawie ro-
dzajów obiektów bu-
dowlanych, przy których 
realizacji jest wymagane 
ustanowienie inspekto-
ra nadzoru inwestorskie-
go zawierające w zasadzie 
ścisły katalog obiektów 
budowlanych, przy któ-
rych budowie wymagane 
jest ustanowienie inspek-
tora nadzoru inwestor-
skiego, to trudno wyobra-
zić sobie sytuację, w któ-
rej potrzeba nałożenia 

takiego obowiązku mogła-
by wyniknąć w trakcie bu-
dowy. Obecny stan praw-
ny nie dopuszcza bowiem 
uznaniowości w zakre-
sie ustanawiania tego obo-
wiązku.

Podkreślić przy tym na-
leży, że organ może za zgo-
dą strony zmienić swoje 
rozstrzygnięcie w zakresie 
powyższych obowiązków. 
Wyłączenie obowiązku 
ustanowienia inspektora 
nadzoru autorskiego nie 
jest jednak możliwe, gdy 
obowiązek wynika z po-
wołanego powyżej roz-
porządzenia ministra in-
frastruktury z dnia 19 li-
stopada 2001 r. Przepisy 
rozporządzenia stanowią 
w tym wypadku przepisy 
szczególne, sprzeciwiają-
ce się uchyleniu lub zmia-
nie decyzji w części nakła-
dającej wspomniany obo-
wiązek.

Prowadzenie robót bu-
dowlanych wbrew obo-
wiązkom opisanym w ni-
niejszym punkcie mo-
że spowodować sankcję 
wskazaną w art. 50 ust. 1 
pkt 4 Prawa budowlane-
go, tj. wstrzymanie robót 
budowlanych jako wyko-
nywanych w sposób istot-
nie odbiegający od ustaleń 
i warunków określonych 
w pozwoleniu na budo-
wę. Może stanowić to rów-
nież podstawę do wymie-
rzenia inwestorowi grzyw-
ny w trybie postępowania 
w sprawach o wykrocze-
nia.

Zakaz łączenia funkcji 
Niedopuszczalność łą-

czenia funkcji kierownika 
budowy i inspektora nad-
zoru inwestorskiego wyni-
ka z art. 24 Prawa budow-
lanego. Przepis ten zabez-
piecza interes publiczny 
oraz chroni przed wystą-
pieniem konfliktu intere-
sów między uczestnika-
mi procesu budowlane-
go. Brak takiego zakazu 
prowadziłby do sytuacji, 
w której inspektor nadzo-
ru inwestorskiego kontro-
lowałby sam siebie.

Kierownik budowy re-
prezentuje na budowie 
wykonawcę, natomiast in-
spektor nadzoru inwestor-
skiego inwestora. Między 
tymi podmiotami mogą 
wystąpić konflikty, toteż 
uniemożliwienie łączenia 
uprawnień tych uczestni-
ków przez jedną osobę jest 
tym bardziej uzasadnio-
ne. Zadaniem inspekto-
ra nadzoru inwestorskiego 
jest bowiem kontrolowa-
nie działalności kierowni-
ka budowy.

Powyższy zakaz dotyczy 
również kierownika ro-
bót, który jest ustanawia-
ny do wykonywania robót 
będących częścią budo-
wy. Przysługują mu zatem 
obowiązki i uprawnienia 
kierownika budowy, z tym 
że zakresowo ograniczone.

Z zakazu łączenia funk-
cji kierownika budo-
wy i inspektora nadzo-
ru inwestorskiego wyni-
ka a contrario zezwolenie 
na łączenie funkcji innych 
uczestników procesu bu-
dowlanego.

Łączenie funkcji kierow-
nika budowy i inspekto-
ra nadzoru inwestorskie-
go wbrew powyższemu 
zakazowi nie podważa le-
galności samej budowy, 
w szczególności nie stano-
wi podstawy uzasadniają-
cej wyeliminowanie osta-
tecznej decyzji o pozwole-
niu na budowę w jednym 
z nadzwyczajnych trybów 
weryfikacji decyzji, takich 
jak wznowienie postępo-
wania czy stwierdzenie 
nieważności aktu admini-
stracyjnego. Może to jed-
nak stanowić podstawę do 
wszczęcia przeciwko takiej 
osobie postępowania w za-
kresie odpowiedzialności 
zawodowej w budownic-
twie. Powyższe powinno 
również skutkować wyda-
niem przez właściwy organ 
nadzoru budowlanego po-
stanowienia o wstrzyma-
niu robót budowlanych ja-
ko wykonywanych w spo-
sób istotnie odbiegający od 
ustaleń i warunków okre-
ślonych w przepisach.

Funkcję inspektora 
nadzoru inwestorskiego 
można określić jako 
wykwalifikowanego 
przedstawiciela 
inwestora, który chroni 
jego interesy i dba 
o jakość wykonywanych 
robót budowlanych.
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Obowiązki
Do podstawowych obo-

wiązków inspektora nadzo-
ru inwestorskiego należy:
• reprezentowanie inwe-

stora na budowie przez 
sprawowanie kontroli 
zgodności jej realizacji 
z projektem i pozwole-
niem na budowę, przepi-
sami oraz zasadami wie-
dzy technicznej,

• sprawdzanie jako-
ści wykonywanych ro-
bót i wbudowanych wy-
robów budowlanych, 
a w szczególności zapo-
bieganie zastosowaniu 
wyrobów budowlanych 
wadliwych i niedopusz-
czonych do stosowania 
w budownictwie,

• sprawdzanie i odbiór ro-
bót budowlanych ulega-
jących zakryciu lub zani-
kających, uczestniczenie 
w próbach i odbiorach 
technicznych instalacji, 
urządzeń technicznych 
i przewodów komino-
wych oraz przygotowa-
nie i udział w czynno-
ściach odbioru gotowych 
obiektów budowlanych 
i przekazywanie ich do 
użytkowania,

• potwierdzenie faktycz-
nie wykonanych ro-
bót oraz usunięcia wad, 
a także na żądanie inwe-
stora kontrolowanie roz-
liczeń budowy.

Inspektor nadzoru inwe-
storskiego jest niejako 
przedstawicielem inwesto-
ra na budowie. 

Osoba, która pełni tę 
funkcję, musi zaś legity-
mować się odpowiednimi 
uprawnieniami zawodo-
wymi, a także wyróżniać 
się wiedzą techniczną. 
Celem działalności in-
spektora nadzoru inwe-
storskiego w procesie bu-
dowlanym jest działa-
nie w interesie inwestora 
i tak też skonstruowane 
są jego obowiązki. Niektó-
re z nich służą także za-
bezpieczeniu interesów 
społecznych. Sprawowa-
nie kontroli zgodności re-
alizacji inwestycji z pro-
jektem i pozwoleniem na 

budowę, przepisami oraz 
zasadami wiedzy tech-
nicznej leży w interesie 
właścicieli nieruchomo-
ści sąsiednich. Natomiast 
sprawdzanie jakości wyko-
nywanych robót i wbudo-
wanych wyrobów budow-
lanych oraz zapobieganie 
zastosowaniu wyrobów 
budowlanych wadliwych 
i niedopuszczonych do 
stosowania w budownic-
twie ma służyć zapobie-
gnięciu katastrofie budow-
lanej, której wystąpienie 
może zagrażać zdrowiu 
i życiu ludzkiemu.

Inspektor nadzoru inwe-
storskiego może być po-
nadto pełnomocnikiem 
inwestora w stosunku do 
wykonawcy.

Przepis art. 25 Prawa 
budowlanego, który stano-
wi o obowiązkach inspek-
tora nadzoru inwestorskie-
go, może być traktowany 
jako norma bezwzględnie 
obowiązująca kształtują-
ca umowę między inwe-
storem a osobą podejmują-
cą się pełnienia obowiąz-
ków inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Obowiąz-
ki wynikające z tego prze-
pisu nie mogą zatem zo-
stać wyłączone w drodze 
umowy stron (z wyjątkiem 
obowiązku kontrolowania 
przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego rozliczeń 
budowy, jest on bowiem 
fakultatywny).

Niezależnie od powyż-
szego inspektorowi nad-

zoru inwestorskiego przy-
sługuje ponadto prawo 
zgłaszania projektantowi 
sprawującemu nadzór au-
torski możliwości wpro-
wadzenia rozwiązań za-
miennych w stosunku do 
przewidzianych w pro-
jekcie oraz obowiązek po-
twierdzenia oświadcze-
nia kierownika budowy 
o zgodności wykonania 
obiektu budowlanego 
z projektem budowlanym 
i warunkami pozwolenia 
na budowę oraz przepisa-
mi, gdy w sposób nieistot-
ny odstąpiono od zatwier-
dzonego projektu budow-
lanego lub warunków 
pozwolenia na budowę.

Uprawnienia
Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego przysłu-
gują również dwa upraw-
nienia, wskazane w art. 26 
Prawa budowlanego, tj.:
•  wydawanie kierowni-

kowi budowy lub kie-
rownikowi robót pole-
ceń dotyczących: usu-
nięcia nieprawidłowości 
lub zagrożeń, wykonania 
prób lub badań, także 
wymagających odkrycia 
robót lub elementów za-
krytych oraz przedsta-
wienia ekspertyz doty-
czących prowadzonych 
robót budowlanych i do-
wodów dopuszczenia do 
stosowania w budownic-
twie wyrobów budow-
lanych oraz urządzeń 
technicznych,

• żądanie od kierownika 
budowy lub kierownika 
robót dokonania popra-
wek bądź ponownego 
wykonania wadliwie wy-
konanych robót, a także 
wstrzymania dalszych 
robót budowlanych 
w przypadku, gdyby ich 
kontynuacja mogła wy-
wołać zagrożenie bądź 
spowodować niedo-
puszczalną niezgodność 
z projektem lub pozwo-
leniem na budowę.

Inspektor nadzoru inwe-
storskiego został zatem 
wyposażony w kompeten-
cje o charakterze wład-

czym, gdyż może on żądać 
od kierownika budowy 
wykonywania jego pole-
ceń w powyższym zakre-
sie. Polecenia takie powin-
ny być potwierdzone wpi-
sem do dziennika budowy, 
a kierownik budowy zo-
bowiązany jest do ich wy-
konania pod rygorem po-
ciągnięcia go do odpowie-
dzialności zawodowej.

Za niedopuszczalną nie-
zgodność z projektem lub 
pozwoleniem na budowę 
umożliwiającą żądanie od 
kierownika budowy (ro-
bót) dokonania poprawek 
bądź ponownego wykona-
nia wadliwie wykonanych 
robót, a także wstrzyma-
nia dalszych robót należy 
uznać istotne odstępstwo 
od zatwierdzonego projek-
tu lub innych warunków 
pozwolenia na budowę. 
Ewentualny spór w tym 
zakresie powinien zostać 
rozstrzygnięty przez pro-
jektanta jako osoby upo-
ważnionej na podstawie 
przepisów Prawa budow-
lanego do kwalifikacji 
istotnych odstępstw.

Wykonanie niektórych 
poleceń inspektora nadzo-
ru inwestorskiego powodu-
je powstanie dodatkowych 
kosztów po stronie wyko-
nawcy lub kierownika bu-
dowy. W Prawie budowla-
nym brak jest wskazania, 
kto powinien ponosić te 
koszty. Zgodnie z dominu-
jącym poglądem rozlicze-
nie wyżej wspomnianych 
kosztów powinno nastąpić 
przy rozliczeniu wykona-
nia umowy łączącej inwe-
stora z kierownikiem bu-
dowy i wykonawcą i zale-
żeć będzie od zasadności 
wydania polecenia przez 
inspektora nadzoru inwe-
storskiego.                     n

Ustanowienie inspektora 
nadzoru inwestorskiego 
jest wymagane 
w wypadku dużych 
i skomplikowanych 
budynków, a także 
obiektów budowlanych 
mogących mieć wpływ 
na środowisko, nie jest 
natomiast wymagane 
przy budowie budynków 
mieszkalnych 
jednorodzinnych lub 
innych niewielkich 
obiektów.

O Kancelarii
Kancelaria Pietrzak Sidor & Wspól-
nicy powstała w 2007 roku. Two-
rzy ją zespół kilkunastu prawni-
ków posiadających doświadczenie 
w wielu dziedzinach prawa. Więk-
szość ma za sobą kilkunastoletnią 
praktykę zawodową i wieloletnie 
doświadczenie w samodzielnym 
świadczeniu pomocy prawnej.
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