
Obowiązek za-
pewnienia opra-
cowania projek-
tu budowlanego 

przez osobę o odpowied-
nich kwalifikacjach zawo-
dowych spoczywa na in-
westorze, zanim jeszcze 
zostanie wydana decyzja 
o pozwoleniu na budowę. 
Projektowanie oraz spraw-
dzanie projektów architek-
toniczno-budowlanych, 
a także sprawowanie nad-
zoru autorskiego stanowi 
samodzielną funkcję tech-
niczną w budownictwie. 
Funkcję projektanta peł-
ni osoba, która jest au-

torem projektu budowla-
nego. W odniesieniu do 
tzw. projektów typowych, 
tj. wielokrotnie wykorzy-
stywanych projektów nie-
wielkich obiektów budow-
lanych, projektantem nie 
jest autor takiego projektu, 
lecz osoba, która zaadapto-
wała projekt do konkretnej 
inwestycji budowlanej.

Kto może być 
projektantem?
Bez względu na to, czy 

wykonanie projektu bu-
dowlanego zostanie zle-
cone osobie fizycznej, czy 
prawnej, projektantem 
w znaczeniu przyjętym 
w art. 17 Prawa budowla-
nego jest osoba fizyczna. 
Projekt budowlany może 
wykonać wyłącznie oso-
ba z uprawnieniami bu-
dowlanymi do projekto-
wania wpisana na listę 
członków okręgowej izby 
samorządu zawodowego.  
W przypadku gdy pro-
jekt budowlany jest dzie-
łem wielu osób, projektan-
tem w rozumieniu art. 17 
pkt 3 będzie tzw. główny 
projektant, który podpisał 
projekt. 

Jak wskazywaliśmy 
w pierwszym artykule cy-
klu, projektantem mo-
że być również inwestor, 
jeżeli ma odpowiednie 
uprawnienia budowlane. 
Rodzaje i zakres przygo-
towania zawodowego do 
wykonywania samodziel-
nych funkcji technicz-
nych w budownictwie 
reguluje obecnie roz-
porządzenie Ministra In-
frastruktury i Rozwoju 
z dnia 11 września 2014 r.  
w sprawie samodziel-
nych funkcji technicz-
nych w budownictwie. 
Uprawnienia budowla-

ne są nadawane przez or-
gan samorządu zawodo-
wego w drodze decyzji ad-
ministracyjnej, co wynika 
z ustawy z dnia 15 grud-
nia 2000 r. o samorządach 
zawodowych architektów, 
inżynierów budownictwa 
oraz urbanistów.

Projektant, jako uczest-
nik procesu budowlane-
go, występuje wówczas, 
gdy do realizacji określo-
nych robót ustawa wyma-
ga sporządzenia projek-
tu budowlanego. Dotyczy 
to co do zasady obiektów 
i robót budowlanych ob-
jętych obowiązkiem uzy-
skania pozwolenia na bu-
dowę, do którego, jak wy-
nika z art. 33 ust. 2 pkt 1 
Prawa budowlanego, nale-
ży dołączyć cztery egzem-
plarze projektu budow-
lanego. Projekt budow-
lany może być również 
sporządzony fakultatyw-
nie dla inwestycji podle-
gającej obowiązkowi zgło-
szenia, co również uczyni 
projektanta uczestnikiem 
procesu budowlanego. 
Do projektu budowlane-
go należy ponadto dołą-
czyć aktualne zaświadcze-

UCZESTNICY 
PROCESU BUDOWLANEGO

Niniejszy artykuł jest ostatnim w ramach 
cyklu publikacji dotyczących 
poszczególnych uczestników procesu 
budowlanego w polskim prawie i zostanie 
poświęcony projektantowi.

Projektant
Artur Sidor
Radca Prawny 
Wspólnik w Kancelarii 
Pietrzak Sidor & Wspólnicy

Główny projektant ma 
za zadanie nie tylko 
zapewnić udział osób 
legitymujących się 
uprawnieniami do 
projektowania 
w odpowiedniej 
specjalności, ale także 
skoordynować 
techniczne wykonanie 
przez te osoby 
opracowań 
projektowych.

Część 4

Anna Matysiak
aplikant adwokacki w Kancelarii 
Pietrzak Sidor & Wspólnicy

Uprawnienia kontrolno- 
-korygujące przysługują 
każdemu projektantowi, 
niezależnie od tego, czy 
zobowiązano go do 
sprawowania nadzoru 
autorskiego. Ich treść 
świadczy również o tym,  
że obowiązki projektanta  
nie kończą się z chwilą 
sporządzenia projektu. 
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nie o przynależności 
projektanta do izby ar-
chitektów lub inżynierów  
budownictwa. 

Projekty sporządzane 
przez kilka osób
Projekt inwestycji wy-

konywany jest zazwyczaj 
przez kilka osób o różnych 
specjalnościach, tak aby 
zapewnić odpowiednią 
jakość i bezpieczeństwo 
wykonania robót. W ta-
kim przypadku wszyst-
kie te osoby są uczestni-
kami procesu budowlane-
go w rozumieniu art. 17 
pkt 3. Brak też wyraźnych 
podstaw prawnych, aby 
jednemu z tych projektan-
tów przyznawać dodatko-
we uprawnienia. Zdarza 
się jednak, że sporządze-
nie dużego i skompliko-
wanego projektu budow-
lanego będzie wymagało, 
aby jeden lub kilku pro-
jektantów koordynowa-
ło działanie pozostałych. 
Taka możliwość wynika 
z art. 20 ust. 1 pkt 1a Pra-
wa budowlanego, zgodnie 
z którym projektant ma 
obowiązek zapewnienia, 
w razie potrzeby, udzia-
łu w opracowaniu pro-
jektu osób posiadających 
uprawnienia budowlane 
do projektowania w odpo-
wiedniej specjalności oraz 
wzajemnego skoordyno-
wania technicznego opra-
cowań projektowych wy-
konanych przez te osoby, 
z uwzględnieniem zawar-
tych w przepisach zasad 
bezpieczeństwa i ochro-
ny zdrowia w procesie bu-
dowy, jak również specyfi-
ki projektowanego obiektu 
budowlanego.

Kim jest główny 
projektant?
Gdy konieczne jest po-

łączenie specjalności z za-
kresu kilku dziedzin, spo-
śród projektantów wyzna-
czany jest tzw. główny 
projektant.

D z i ę k i  w y z n a c z e -
niu głównego projektan-
ta nie budzi wątpliwości, 
kto jest podmiotem praw  

i obowiązków wynikają-
cych m.in. z art. 20 i 21 
Prawa budowlanego. 
Główny projektant ma za 
zadanie nie tylko zapew-
nić udział osób legitymu-
jących się uprawnieniami 
do projektowania w odpo-
wiedniej specjalności, ale 
także skoordynować tech-
niczne wykonanie przez te 
osoby opracowań projekto-
wych. Nie należy powyż-
szego utożsamiać z zarzą-
dzaniem, które spoczywa 
na koordynatorze inspek-
torów nadzoru inwestor-
skiego. W przypadku głów-
nego projektanta chodzi 
o skoordynowanie projek-
tów wykonanych przez 
projektantów poszczegól-
nych specjalności pod ką-
tem technicznym. Uznać 
należy, że na głównym 
projektancie spoczywa od-
powiedzialność za projekt 
budowlany jako całość, 
bez względu na to, ilu jest 
innych projektantów – au-
torów poszczególnych czę-
ści składowych projektu.

W przypadku, w którym 
inwestor zawiera umowę 
o przygotowanie projek-
tu z przedsiębiorcą, głów-
nego projektanta wska-
zuje ten przedsiębiorca. 
Pełną odpowiedzialność 
względem inwestora po-
nosi projektant, który za-
warł z nim umowę, co wy-
nika z art. 474 Kodeksu 
cywilnego, zgodnie z któ-
rym: Dłużnik odpowie-
dzialny jest jak za własne 
działanie lub zaniechanie 
za działania i zaniecha-
nia osób, z których pomo-
cą zobowiązanie wykonu-

je, jak również osób, któ-
rym powierza wykonanie 
zobowiązania. 

Obowiązki projektanta
Do podstawowych obo-

wiązków projektanta  
należą:
• opracowanie projektu 

budowlanego w sposób 
zgodny z wymaganiami 
ustawy, ustaleniami 
określonymi w decy-
zjach administracyjnych 
dotyczących zamierze-
nia budowlanego, obo-
wiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy 
technicznej;

• zapewnienie, w razie po-
trzeby, udziału w opra-
cowaniu projektu osób 
posiadających upraw-
nienia budowlane do 
projektowania w od-
powiedniej specjalno-
ści oraz wzajemne sko-
ordynowanie tech-
niczne wykonanych 
przez te osoby opraco-
wań projektowych, za-
pewniające uwzględ-
nienie zawartych 
w przepisach zasad bez-
pieczeństwa i ochrony 
zdrowia w procesie bu-
dowy, z uwzględnie-
niem specyfiki projekto-
wanego obiektu budow-
lanego;

• sporządzenie informacji 
dotyczącej bezpieczeń-
stwa i ochrony zdrowia 
ze względu na specyfikę 
projektowanego obiektu 
budowlanego, uwzględ-
nianej w planie bez-
pieczeństwa i ochrony 
zdrowia;

• określenie obszaru od-
działywania obiektu;

• uzyskanie wymaga-
nych opinii, uzgodnień 
i sprawdzeń rozwiązań 
projektowych w zakre-
sie wynikającym z prze-
pisów;

• wyjaśnianie wątpliwo-
ści dotyczących projektu 
i zawartych w nim roz-
wiązań;

• sporządzanie lub uzgad-
nianie indywidual-
nej dokumentacji tech-
nicznej, o której mowa 

w art. 10 ust. 1 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 
r. o wyrobach budow-
lanych (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 883 oraz z 2015 r. 
poz. 1165);

• sprawowanie nadzoru 
autorskiego na żądanie 
inwestora lub właści-
wego organu w zakresie:
 – stwierdzania w toku 
wykonywania robót bu-
dowlanych zgodności 
realizacji z projektem,
 – uzgadniania możliwo-
ści wprowadzenia roz-
wiązań zamiennych 
w stosunku do przewi-
dzianych w projekcie, 
zgłoszonych przez kie-
rownika budowy lub in-
spektora nadzoru inwe-
storskiego.

Projektant ma ponad-
to obowiązek zapewnić 
sprawdzenie projektu ar-
chitektoniczno-budowla-
nego pod względem zgod-
ności z przepisami, w tym 
techniczno-budowlany-
mi, przez osobę posiada-
jącą uprawnienia budow-
lane do projektowania bez 
ograniczeń w odpowied-
niej specjalności.

Podkreślenia wyma-
ga, że powyższe wyli-
czenie obowiązków pro-
jektanta jest przykłado-
we, gdyż mogą zostać na 
niego nałożone także in-
ne obowiązki. Poniżej od-
niesiemy się bardziej 
szczegółowo do najistot-
niejszych obowiązków  
projektanta.

Wymóg sporządzenia 
projektu budowlanego
Podstawowym obowiąz-

kiem projektanta wynika-
jącym z ustawy jest spo-
rządzenie projektu bu-
dowlanego. Co istotne, 
projekt może sporządzić 
osoba legitymująca się od-
powiednimi uprawnie-
niami zawodowymi w ta-
kiej specjalności, która 
odpowiada projektowane-
mu zamierzeniu inwesty-
cyjnemu. Gdy dla danego 
obszaru obowiązuje miej-
scowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego, 

UCZESTNICY 
PROCESU BUDOWLANEGO

Na głównym 
projektancie 
spoczywa 
odpowiedzialność za 
projekt budowlany 
jako całość bez 
względu na to, ilu jest 
innych projektantów  
– autorów 
poszczególnych 
części składowych 
projektu.
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projektant jest obowiązany 
opracować projekt budow-
lany zgodnie z wymoga-
mi takiego planu, a w ra-
zie jego braku – z warun-
kami decyzji o warunkach  
zabudowy. 

Sporządzenie 
informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia
Zgodnie z art. 20 ust. 1 

pkt 1b na projektancie cią-
ży obowiązek sporządze-
nia informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, uwzględnianej 
w planie bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia. Po-
wyższy przepis jest wyni-
kiem transpozycji dyrek-
tywy unijnej 92/57/EWG. 
Przewidziano w niej dwa 
podmioty zobowiązane 
do podejmowania działań  
w celu ochrony bezpie-
czeństwa i zdrowia na 
budowach, działające 
na poszczególnych eta-
pach realizacji inwesty-
cji. Są nimi koordyna-
tor do spraw bezpieczeń-
stwa i ochrony zdrowia na 
etapie przygotowania in-
westycji oraz koordyna-
tor do spraw bezpieczeń-
stwa i ochrony zdrowia na 
etapie wykonywania in-
westycji. Do zadań pierw-
szego z nich należy m.in. 
opracowywanie architek-
tonicznych, technicznych 
i organizacyjnych założeń 
planowanych prac, dru-
giego zaś m.in. przygoto-
wanie dokumentu zawie-
rającego właściwe infor-
macje (z uwzględnieniem 
charakteru inwestycji) do-
tyczące bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia. Infor-
macje te należy wziąć pod 
uwagę we wszystkich ko-
lejnych pracach. W krajo-
wym systemie prawnym 
koordynatorem do spraw 
bezpieczeństwa i ochro-
ny zdrowia na etapie przy-
gotowania inwestycji jest 
projektant i w tym celu 
działa on wspólnie z kie-
rownikiem budowy. Przy-
gotowana przez projektan-
ta informacja dotycząca 

bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia stanowi podsta-
wę przygotowania przez 
kierownika budowy planu 
bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia lub zapewnienia 
przez niego jego sporzą-
dzenia.

Sporządzona przez pro-
jektanta informacja w tym 
zakresie podlega zmianie, 
jeżeli jest to uzasadnione 
postępem wykonywanych 
robót budowlanych. For-
malnie takiej zmiany do-
konuje kierownik budowy.

Uzyskanie wymaganych 
opinii, uzgodnień 
i sprawdzeń rozwiązań 
projektowych
Na projektancie spo-

czywa ponadto obowią-
zek przedstawienia opra-
cowanej przez siebie 
dokumentacji do zaopi-
niowania, uzgodnienia 
i sprawdzenia rozwiązań 
projektowych przez róż-
ne instytucje, co z zasady 
następuje poprzez dokona-
nie stosownych adnotacji 
na dokumentacji projekto-
wej. Dokonanie takiej ad-
notacji stanowi czynność 
materialno-techniczną 
i nie jest rozstrzygnięciem 
sprawy administracyjnej. 
Zakres przedmiotowy te-
go przepisu obejmuje róż-
ne czynności poza postę-
powaniem administracyj-
nym, jak np. stwierdzenie 
prawidłowości rozwią-
zań projektowych z prze-
pisami przeciwpożaro-
wymi, do których nie 
stosuje się przepisów Ko-
deksu postępowania  
administracyjnego.

Przepisy nie precyzu-
ją powyższych czynności 
projektanta, co rodzi pyta-
nie o stosunek powyższe-
go obowiązku do przepi-
su art. 32 ust. 1 pkt 2 Pra-
wa budowlanego, zgodnie  
z którym: pozwolenie 
na budowę lub rozbiórkę 
obiektu budowlanego może 
być wydane po uprzednim 
(…) uzyskaniu przez inwe-
stora, wymaganych przepi-
sami szczególnymi, pozwo-
leń, uzgodnień lub opinii 

innych organów. Zagad-
nieniem spornym w dok-
trynie jest kwestia, czy 
przepis daje projektanto-
wi uprawnienia strony lub 
pełnomocnika inwestora 
w postępowaniu admini-
stracyjnym. Zgodnie z wy-
rokiem Naczelnego Sądu 
Administracyjnego z dnia 
12 maja 2000 r. sygn. akt 
IV SA 377/98 na powyższe 
pytanie należy odpowie-
dzieć negatywnie.

Sprawowanie przez 
projektanta nadzoru 
autorskiego
Projektant sprawuje 

nadzór autorski w zakresie 
stwierdzania w toku wy-
konywania robót budow-
lanych zgodności realiza-
cji z projektem. Uzgadnia 
też możliwości wprowa-
dzenia rozwiązań zamien-
nych w stosunku do prze-
widzianych w projekcie, 
zgłoszonych przez kierow-
nika budowy lub inspek-
tora nadzoru inwestor-
skiego. Nadzór ten spra-
wowany jest na żądanie 
inwestora lub właściwe-
go organu, a projektant nie 
może się od niego uchy-
lić pod rygorem odpowie-
dzialności zawodowej. 
Z przepisów nie wynika 
jednoznacznie, czy nadzór 
autorski może sprawować 
tylko ten projektant, któ-
ry jest autorem projektu, 
czy też każdy projektant 
posiadający odpowied-
nie uprawnienia budow-
lane. Zgodnie z dominują-
cym poglądem w doktry-
nie prawa inwestor może 
go powierzyć także inne-
mu projektantowi i zgo-
da autora nie jest do tego 
wymagana. W takim jed-
nak wypadku nadzór ta-
ki jest uznawany za nad-
zór nad wykonywaniem 
robót budowlanych i nie 
ma charakteru nadzoru  
autorskiego. 

Oświadczenie 
projektanta
Projektant, a także 

sprawdzający, o którym 
mowa w art. 20 ust. 2 Pra-

wa budowlanego, dołącza 
do projektu budowlane-
go oświadczenie o sporzą-
dzeniu projektu budow-
lanego zgodnie z obowią-
zującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy tech-
nicznej. Brak choćby jed-
nego z tych oświadczeń 
skutkuje uznaniem przez 
organ administracji ar-
chitektoniczno-budowla-
nej, że obowiązek spraw-
dzenia projektu nie został 
należycie wykonany. Po-
wyższe prowadzi w kon-
sekwencji do nałożenia 
na inwestora w drodze 
postanowienia obowiąz-
ku usunięcia tej niepra-
widłowości w oznaczo-
nym terminie. Po bez-
skutecznym upływie 
terminu wskazanego w po-
stanowieniu organ wy-
daje decyzję o odmowie 
zatwierdzenia projektu  
i udzielenia pozwolenia 
na budowę. Podkreślić 
przy tym należy, że obo-
wiązek złożenia oświad-
czenia spoczywa na każ-
dym projektancie wy-
stępującym w procesie 
budowlanym, tj. także ta-
kim, który sporządził je-
dynie część dokumentacji 
projektowej.

Uprawnienia 
projektanta
Projektant w trakcie re-

alizacji budowy ma prawo:
• wstępu na teren budowy 

i dokonywania wpisów 
w dzienniku budowy do-
tyczących jej realizacji;

• żądania wpisem do 
dziennika budowy 

Projektant, a także 
sprawdzający, o którym 
mowa w art. 20 ust. 2 
Prawa budowlanego, 
dołącza do projektu 
budowlanego 
oświadczenie 
o sporządzeniu projektu 
budowlanego zgodnie 
z obowiązującymi 
przepisami oraz 
zasadami wiedzy 
technicznej. 
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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.

wstrzymania robót bu-
dowlanych w razie:
 – stwierdzenia możliwo-
ści powstania zagroże-
nia,
 – wykonywania ich nie-
zgodnie z projektem.

Powyższe uprawnie-
nia, zwane w doktrynie 
kontrolno-korygujący-
mi, przysługują każdemu 
projektantowi niezależ-
nie od tego, czy zobowią-
zano go do sprawowania 
nadzoru autorskiego. Ich 
treść świadczy również 
o tym, że obowiązki pro-
jektanta nie kończą się  
z chwilą sporządzenia 
projektu. Aby umożliwić 
projektantowi sprawujące-
mu nadzór autorski reali-
zację jego uprawnień za-
leżnych od tego, czy inwe-
stor podejmie się realizacji 
jego projektu, na inwesto-
rze spoczywa obowiązek 
zawiadomienia projektan-
ta o zamierzonym termi-

nie rozpoczęcia robót bu-
dowlanych na piśmie, co 
wynika z art. 41 ust. 4 Pra-
wa budowlanego.

Jak wynika z § 9 ust. 1 
pkt 3 rozporządzenia Mi-
nistra Infrastruktury 
z dnia 26 czerwca 2002 r. 
w sprawie dziennika bu-
dowy, montażu i rozbiór-
ki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierają-
cego dane dotyczące bez-
pieczeństwa pracy i ochro-
ny zdrowia, projektant 
jest jedną z osób upoważ-
nionych do dokonywania 
wpisów w dzienniku bu-
dowy. Wpisy dokonywane  

w dzienniku budowy 
przez projektanta będą sta-
nowić podstawowy dowód 
wykonywania przez niego 
jego obowiązków na etapie 
realizacji zaprojektowane-
go przez niego obiektu bu-
dowlanego. 

Projektantowi przy-
sługuje ponadto prawo 
do żądania wstrzyma-
nia robót budowlanych  
w określonych przypad-
kach. Dokonany przez 
projektanta wpis tej tre-
ści do dziennika budowy 
nie spowoduje bezpośred-
niego skutku w postaci 
wstrzymania wykonywa-
nia robót budowlanych, 
jednak może stanowić 
podstawę podjęcia odpo-
wiednich działań przez 
właściwy organ nadzo-
ru budowlanego. Powyż-
szy wpis może być przez 
projektanta dokonany np. 
w razie stwierdzenia, że 
roboty prowadzone są 

w sposób mogący spowo-
dować zagrożenie bezpie-
czeństwa ludzi lub mienia 
oraz w sposób istotnie od-
biegający od ustaleń i wa-
runków określonych w po-
zwoleniu na budowę.

Uprawnienia projektan-
ta umożliwiają mu pra-
widłowe wykonanie obo-
wiązków i stanowią nieja-
ko ich zabezpieczenie, co 
jest o tyle istotne, że za ich 
niewykonanie projektanto-
wi grozi odpowiedzialność 
cywilnoprawna, zawodo-
wa, dyscyplinarna, a na-
wet karna.                    n

Projektantowi 
przysługuje ponadto 
prawo do żądania 
wstrzymania robót 
budowlanych  
w określonych 
przypadkach. 

R E K L A M A




