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USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane



Art. 61. Właściciel lub zarządca obiektu 

budowlanego jest obowiązany:

1) utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z 

zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2;



Art. 62. 1. Obiekty budowlane powinny 

być w czasie ich użytkowania poddawane 

przez właściciela lub zarządcę kontroli:



4. Kontrole, o których mowa w ust. 1, z 

zastrzeżeniem ust. 5-6a, przeprowadzają 

osoby posiadające uprawnienia budowlane w 

odpowiedniej specjalności.



„5. Kontrole stanu technicznego instalacji 

elektrycznych, piorunochronnych i gazowych, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c i pkt 2, mogą

przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje 

wymagane przy wykonywaniu dozoru nad 

eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci 

energetycznych i gazowych.”



Pierwotny tekst tego przepisu, przed zmianą, która 

weszła w życie w dniu 15 października 2009 roku 

(Dz. U. nr 161 poz. 1279)

„5. Kontrolę stanu technicznego instalacji 

elektrycznych, piorunochronnych i gazowych, o 

której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, pkt 2 oraz ust. 1b, 

powinny przeprowadzać osoby posiadające 

kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru 

nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci 

energetycznych i gazowych.”



6. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, o 

której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, powinny przeprowadzać:

1) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle 

kominiarskim - w odniesieniu do przewodów dymowych oraz 

grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych;

2) osoby posiadające uprawnienia budowlane 

odpowiedniej specjalności - w odniesieniu do przewodów 

kominowych, o których mowa w pkt 1, oraz do kominów 

przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub 

przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest 

wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.



6a. Kontrolę stanu technicznego i stanu 

bezpieczeństwa budowli piętrzących mogą 

przeprowadzać także upoważnieni pracownicy 

państwowej służby do spraw bezpieczeństwa 

budowli piętrzących.



Art. 13. 4. Uprawnienia do projektowania lub 

kierowania robotami budowlanymi stanowią 

również podstawę do wykonywania 

samodzielnych funkcji technicznych, o których 

mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5 i 6.



art. 12. 1. 

5)   sprawowanie kontroli technicznej 

utrzymania obiektów budowlanych.



W pierwotnym tekście ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku 

Prawo budowlane regulacje były inne.

Art. 13. 3. Uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi stanowią również podstawę do wykonywania 

samodzielnych funkcji technicznych, o których mowa w art. 

12 ust. 1 pkt 3-5.

4. Uprawnienia do projektowania lub kierowania robotami 

budowlanymi stanowią również podstawę do wykonywania 

zadań, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 6.”

Czyli kontrole okresowe mogły przeprowadzać tylko osoby 

posiadające uprawnienia do kierowania robotami. Zmiana 

nastąpiła z dniem 24 grudnia 1997 roku (Dz. U. nr 111 poz. 

726).



Zachodzi pytanie, czy osoby, które uzyskały 

uprawnienia budowlane do projektowania 

przed tą datą mogą przeprowadzać kontrole 

okresowe. 



Rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i 

Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 roku w 

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie (Dz. U. nr 8 poz. 46 z późn. zm.) 

wydane na podstawie ustawy z dnia 30 października 

1974 roku Prawo budowlane (Dz. U. nr 38 poz. 229 

z późn. zm.).



§ 7. Osoby posiadające przygotowanie zawodowe 

do pełnienia samodzielnych funkcji obejmujących 

kierowanie, nadzorowanie i kontrolowanie 

techniczne budowy i robót są uprawnione również w 

tym samym zakresie do kierowania i kontrolowania 

wytwarzania konstrukcyjnych elementów 

budowlanych oraz do kontrolowania stanu 

technicznego obiektów budowlanych.



§ 4. 2. Osoby posiadające przygotowanie zawodowe 

wymagane do samodzielnej funkcji projektanta w 

budownictwie są uprawnione również do 

kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy 

oraz oceniania i badania stanu technicznego 

obiektów budowlanych w budownictwie osób 

fizycznych w zakresie objętym specjalnością 

techniczno-budowlaną, w której mogą pełnić 

funkcje projektanta.



§ 4. 2. Osoby posiadające przygotowanie zawodowe 

wymagane do samodzielnej funkcji projektanta w 

budownictwie są uprawnione również do 

kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy 

oraz oceniania i badania stanu technicznego 

obiektów budowlanych w budownictwie 

jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych 

budynków o kubaturze do 1000 m3 w zakresie 

objętym specjalnością techniczno-budowlaną, w 

której mogą pełnić funkcje projektanta.



Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu 

Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 

września 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych 

osób wykonujących funkcje techniczne w 

budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53 poz. 266 

z późn. zm.) wydane na podstawie ustawy z dnia 31 

stycznia 1961 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 7 poz. 

46 z późn. zm.).  



Zakres uprawnień budowlanych jest określony w rozdziale 

3 ustawy Prawo budowlane.

W art. 17 określono przypadki, w których są wymagane 

uprawnienia budowlane.

„Art. 17. 1. Osoby wykonujące funkcje techniczne 

projektanta, kierownika budowy, kierownika robót, majstra 

budowlanego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego 

powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje fachowe w 

zakresie wykształcenia technicznego i praktyki, 

stwierdzone przez właściwe organy. Decyzje właściwego 

organu, stwierdzające posiadanie kwalifikacji fachowych, 

zwane są w dalszych przepisach ustawy "uprawnieniami 

budowlanymi".



2. Uprawnienia budowlane powinny posiadać 

również osoby zatrudnione w organach państwowego 

nadzoru budowlanego oraz w innych jednostkach 

państwowych, jeżeli do ich obowiązków służbowych 

należy ocena i sprawdzanie projektów budowlanych 

lub kontrola techniczna budowy bądź kontrola 

techniczna utrzymania obiektów budowlanych.



Art. 18. 1. Uprawnienia budowlane mogą być 

wydawane jako uprawnienia do projektowania bądź 

jako uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi, a także jako uprawnienia do 

projektowania i kierowania.

Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 

upoważniają do wykonywania funkcji technicznych 

kierownika budowy, kierownika robót, majstra 

budowlanego oraz inspektora nadzoru 

inwestorskiego.



3. W uprawnieniach budowlanych należy 

określić specjalności techniczno-budowlane 

oraz zakres prac projektowych lub robót 

budowlanych, do których wykonywania 

uprawniona jest osoba posiadająca dane 

uprawnienia.



Ustawa Prawo budowlane bardzo mało zajmuje się 

utrzymaniem obiektów budowlanych. W przepisach 

dotyczących utrzymania obiektów nie określa, kto 

powinien badać stan techniczny obiektu. Przewiduje 

tylko obowiązek badania w art. 70 ust. 2 pkt 3.



Art. 70. 1. Właściciel lub zarządca obiektu 

budowlanego obowiązany jest do użytkowania tego 

obiektu zgodnie z przeznaczeniem oraz do 

utrzymania go w należytym stanie w celu ochrony 

przed zniszczeniem.

2. W szczególności do obowiązków właściciela lub 

zarządcy obiektu budowlanego należy:

3) przeprowadzanie badania stanu 

technicznego obiektu budowlanego oraz 

wykonywanie robót budowlanych niezbędnych do 

jego utrzymania w należytym stanie - z 

zachowaniem obowiązujących przepisów.



Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu 

Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 27 

lipca 1961 r. w sprawie państwowego nadzoru 

budowlanego nad budową, rozbiórką i utrzymaniem 

obiektów budowlanych budownictwa powszechnego 

(Dz. U. nr 38 poz. 197 z późn. zm.).



§ 62. Jeżeli na skutek stwierdzonych w czasie 

kontroli uchybień w zakresie utrzymania obiektów 

budowlanych lub ich części dopuszczenie dalszego 

ich użytkowania przed usunięciem usterek może 

spowodować bezpośrednie zagrożenie 

bezpieczeństwa dla ludzi lub mienia, powiatowy 

organ państwowego nadzoru budowlanego zarządzi 

opróżnienie, ogrodzenie albo uniedostępnienie 

obiektu budowlanego w całości lub w części.






























































































