
Klasa II TB – przedmiot ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH  18.05.2020 

 
 

Temat (obejmuje 2 godz. lekcyjne): Nadzór nad budową. 
 
Bardzo proszę o zapoznanie się z treścią poniższej notatki, a następnie wykonanie pracy domowej. 
Notatki nie przepisuj do zeszytu. Jeśli masz możliwość, możesz ją wydrukować i wkleić.  
 

1. Rodzaje nadzoru nad budową 
Nadzór na budową sprawowany jest z ramienia inwestora oraz administracji państwowej. W niektórych 
przypadkach konieczny jest również nadzór autorski. 

2. Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego 
Zgodnie z przepisami prawa budowlanego inwestor może, a niektórych wypadkach musi, ustanowić 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Minister Infrastruktury na podstawie Prawa budowlanego wydal 
rozporządzenie, nakładając obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego na budowach 
niektórych obiektów, m.in.: 
• użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego o kubaturze co najmniej 2500 m3, 
• wpisanych do rejestru zabytków, w zakresie ich przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji lub remontów, 
• budynków i budowli o wysokości powyżej 15 m nad terenem, 
• budynków i budowli z zainstalowanymi urządzeniami o mocy co najmniej 1000 kW, 
• zapór ziemnych i wałów przeciwpowodziowych, 
• budowli piętrzących i ścian oporowych o wysokości 3 m i więcej, 
• zbiorników naziemnych i podziemnych na materiały stałe, płynne i gazowe, 
• stacji uzdatniania wody i oczyszczania ścieków o wydajności powyżej 50 m3/h, 
• sieci gazowniczych, 
• rurociągów ciepłowniczych i wodociągowych o średnicy większej niż 200 mm, 
• dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz związanych z nimi obiektów budowlanych (np. tuneli, 
wiaduktów). 
Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest wymagane również przy realizacji obiektów 
budowlanych lub ich części, które zawierają: 
• ustroje konstrukcyjne, takie jak powłoki, łupiny, tarcze, łuki i kopuły oraz linowe wiszące, a także 
fundamenty inne niż proste ławy i stopy fundamentowe posadowione bezpośrednio na stabilnym gruncie 
nośnym, 
• elementy konstrukcyjne o rozpiętości 12 m i większej, wysięgu co najmniej 3 m lub o wysokości jednej 
kondygnacji 6 m lub więcej, 
• elementy konstrukcyjne poddane obciążeniu użytkowemu co najmniej 5 kN/m2, 
• elementy konstrukcyjne sprężane na budowie. 
Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego może pełnić osoba posiadająca uprawnienia budowlane o 
specjalności, którą określa organ wydający pozwolenie na budowę oraz będąca członkiem Okręgowej Izby 
Inżynierów. 

3. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego 
Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy reprezentowanie inwestora na 
budowie. Wykonywanie tych obowiązków polega na: 
• sprawowaniu kontroli zgodności realizacji budowy z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej, 
• sprawdzaniu jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, 
• sprawdzaniu i odbiorze robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczeniu w 
próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych, 
• przygotowywaniu i udziale w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich 
do użytkowania, 
• potwierdzaniu faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie inwestora, 
kontrolowanie rozliczeń budowy. 
 
 



4. Nadzór administracyjny 
Administracyjny nadzór nad budową sprawuje organ nadzoru budowlanego, którego pierwszą instancją jest 
inspektor powiatowy. 

5. Obowiązki powiatowego inspektora nadzoru budowlanego 
 Podstawowym obowiązkiem powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jest kontrola przestrzegania i 
stosowania prawa budowlanego polegająca na: 
• kontroli zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem 
budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę, 
• sprawdzaniu, czy osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne (projektant, kierownik budowy, 
inspektor nadzoru) mają uprawnienia niezbędne do pełnienia tych funkcji, 
• sprawdzanie dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych. 

6. Nadzór autorski 
Na żądanie inwestora nadzór na budowie może pełnić dodatkowo także projektant. Zwykle tak się dzieje 
wtedy, gdy projekt jest skomplikowany i konieczna jest w czasie jego realizacji współpraca projektanta z 
kierownikiem budowy. 
Także i organ administracji architektoniczno-budowlanej może w decyzji o pozwoleniu na budowę nałożyć 
na inwestora obowiązek zapewnienia nadzoru autorskiego, w przypadkach uzasadnionych wysokim 
stopniem skomplikowania obiektu lub robót budowlanych bądź przewidywanym wpływem na środowisko. 
 
PRACA DOMOWA  
Po zapoznaniu się z materiałem na temat nadzoru nad budową, odpowiedz w zeszycie na pytania: 

1. Wymień rodzaje nadzoru nad budową. 
2. Kto ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego? 
3. Kto ustanawia nadzór projektanta nad budową? 
4. Kiedy powinno się zapewnić nadzór autorski nad budową? 
5. Kto może pełnić obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego? 
6. Czy w przypadku wykonywania fundamentów w postaci pali fundamentowych należy ustanowić 

inspektora nadzoru inwestorskiego? 
7. Czy w przypadku wykonywania na budowie konstrukcji z kablobetonu należy ustanowić inspektora 

nadzoru inwestorskiego? 
8. Czy dla budowy domku jednorodzinnego obowiązkowo należy ustanowić inspektora nadzoru 

inwestorskiego? 
9. Czy powiatowy inspektor nadzoru budowlanego ma prawo sprawdzać uprawnienia kierownika 

budowy do pełnienia tej funkcji? 
10. Czy  powiatowy inspektor nadzoru budowlanego i projektant maja prawo dokonywać wpisów w 

dzienniku budowy? 
  

 Odpowiedzi na powyższe pytania proszę przysyłać  do dnia 25.05.2020 (poniedziałek) 
na  mail: iwafijolek@gmail.com   Plik proszę nazwać następująco: 18.05.20_Nazwisko_IITB.  
W tytule wiadomości  mailowej proszę podać swoje Nazwisko i klasę.   

 Uwaga! Termin odpytywania z zadań z dnia 11.05.2020 wyznaczam na  
26.05.2020 , godz. 9.50 – 10.35. Łączymy się za pośrednictwem Messengera. 

 

 Kolejne dyspozycje będą w poniedziałek 25 maja 2020. 

 W razie potrzeby proszę komunikować się ze mną za pośrednictwem Messenger’a oraz 
iwafijolek@gmail.com 

 
Pozdrawiam.  
Iwona Fijołek, 18.05.2020.  
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