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J. Smarż, Nowe zasady istotnego odstąpienia od za-
twierdzonego projektu budowlanego lub innych warun-
ków pozwolenia na budowę. Realizując inwestycję, 

-
-

o zmianę pozwolenia na budowę. Problem pojawia 
się jednak zawsze przy prawidłowej kwalifikacji 

przez zmianę przepisów, jaka nastąpiła w  ramach 
ostatniej nowelizacji Prawa budowlanego, w której 

-
nania możliwych odstępstw od podstawowych para-
mentów obiektu. Przedmiotowa zmiana jest istotna, 

wszczęciem postępowania naprawczego, które jest 
długotrwałe i  wiąże się z  wstrzymaniem realizacji 
inwestycji oraz zwiększeniem kosztów jej realizacji. 
Słowa kluczowe: prawo budowlane, odstępstwo 
od projektu, istotne i  nieistotne odstępstwo, po-
stępowanie naprawcze

New rules for significant withdrawal from an approved 
construction project or other building permit condi-
tions. 
may make some changes, provided that they will 

apply for changing the building permit. However, 
the problem always arises with the correct classi-

amending the regulations that took place under the 
last amendment to the Construction Law, in which 

possible deviations from the basic parameters of the 
object. This change is important because incorrect 
classification may result in the initiation of remedial 
proceedings, which is lengthy and involves the sus-
pension of investment and the increase in the cost of 
its implementation. 
Key words: building law, withdrawal from the 
project, significant and irrelevant withdrawal, re-
medial proceedings

K. Grotha, Analiza terminu „protokoły badań i spraw-
dzeń” w rozumieniu art. 57 ust. 1 pkt 4 Prawa budow-
lanego. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie 

w rozumieniu art. 57 ust. 1 pkt 4 Prawa budowla-
nego. W artykule omówiono, kto powinien owe ba-

-
kumentowania stanowią protokoły. 
Słowa kluczowe:
instalacje, urządzenia budowlane, uprawnienia bu-
dowlane

Analysis of the term “test and checking protocols” 
within the meaning of art. 57 par. 1 point 4 of the 
Construction Law. The purpose of this article is to 
bring closer the term “test and examination proto-
cols” within the meaning of art. 57 par. 1 point 4 
of the Construction Law. The article discusses who 
should conduct these tests and checks and deter-
mine their subject scope. The activities consisting 
in carrying out research and checking are based on 
the principle of writing, and the basic form of their 
documenting are the protocols. 
Key words: test and check protocols, installations, 
construction equipment, building qualifications

A. Pogorzelski, J. Sieczkowski, Przedmiar i obmiar 
w świetle obliczania wskaźników powierzchniowo-ku-
baturowych dla budynków. Obliczanie wskaźników 
powierzchniowo-kubaturowych dla budynku może 

Występują trzy podstawowe fazy: projektowania, 
budowania i  użytkowania budynku. Niekiedy – 

-
nek – przy pozyskiwaniu odpowiednich wymiarów 

-
wiając zasady obliczania podstawowego wskaźnika 
powierzchniowego, jakim jest powierzchnia użyt-
kowa.
Słowa kluczowe: wskaźniki powierzchniowo-ku-
baturowe, powierzchnia użytkowa, przedmiar, 
obmiar

The take-off and quantity measurement in the light 
of calculating surface-volume indicators for buil-
dings. The calculation of surface-volume indicators 
for a building can be carried out for various phases 
of its existence. There are three basic phases: de-
sign, building and use of the building. Sometimes 
– depending on the phase in which the building is 
located – in the acquisition of appropriate linear 

-
tity measurement” are used. These issues are ad-
dressed by discussing the principles of calculating 
the basic surface index, which is the usable area.  
Key words: surface-volume indices, usable surface 
area, take-off, quantity measurement

L. Więcław-Bator, Opisanie wyrobu w  specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia publicznego na ro-
boty budowlane w  sposób mogący utrudnić uczciwą 
konkurencję. -

-
robów w dokumentacji projektowej i specyfikacjach 
technicznych wykonania oraz odbioru robót budow-

-
łowej analizie poddano ugruntowane orzecznictwo 

Autorka sformułuje zalecenia dla zamawiających, 
-

i dyscyplinarnych, a także korekt finansowych nakła-
danych na wydatki ponoszone z  funduszy struktu-

Słowa kluczowe: wyroby, utrudnienie uczciwej 
-

mówienia

Describing the product in the specification of essential 
terms of a public procurement for construction works 
in a way that may hinder fair competition. The artic-
le identifies the most common irregularities in the 
description of products in project documentation 
and technical specifications for the execution and 
acceptance of construction works carried out in 

of the National Chamber of Appeals and common 
courts has been thoroughly analyzed. The author 
formulates recommendations for ordering entities, 
implementation of which may minimize the num-
ber of inquiries to the contents of the tender specifi-
cations, appeal proceedings, court and disciplinary 
proceedings, as well as financial corrections impo-
sed on expenses incurred from structural funds and 
the Cohesion Fund. 
Key words: products, hindering fair competition, 
equivalence, order description

H. Wysoczański, Nowe warunki kontraktowe FIDIC, 
edycja 2017. Podsumowanie najważniejszych zmian. 
Artykuł analizuje główne zmiany zawarte w nowej 

Żółtej i Srebrnej Księgi, edycji 2. z 2017 r. Zaprezen-

oraz najważniejsze ich modyfikacje w  stosunku do 

poprzedniej wersji z 1999 r. Wskazano także na moż-

Słowa kluczowe:
umowa o roboty budowlane, ogólne warunki umo-

Księga

The new FIDIC Conditions of Contract, 2017 edition. 
Summary of key changes. The article examines major 

Conditions of Contract – the Red, Yellow, and Silver 

important modifications compared to the previous 
-

tical consequences of the solutions adopted in the 

Key words:

the Red Book, the Yellow Book, the Silver Book 

M. Godlewska, Mechanizm podzielonej płatności 
VAT. Korzyści czy zagrożenia dla generalnych wyko-
nawców? Niniejsza publikacja porusza zagadnie-

na sytuację generalnych wykonawców w  branży 
budowlanej. Zmiana przepisów od 1 lipca 2018 r.  

-
bywcę, np. zamawiającego, za zakupione usługi 
budowlane na dwa konta, tj. kwotę netto na ra-
chunek bieżący generalnego wykonawcy i podatek 
VAT na odrębny rachunek VAT. 
Słowa kluczowe: mechanizm podzielonej płatno-

Mechanism of divided payment VAT. Benefits or threats 
for general contractors? This publication deals with 
the impact of the split payment mechanism on the 
situation of general contractors in the construction 
industry. The amendment of the regulations from 
July 1, 2018 makes it possible for the purchaser, e.g. 
the ordering party, to pay for purchased construc-
tion services into two accounts, i.e. the net amount 
into the current account of the general contractor 
and VAT tax into a separate VAT account. 
Key words: split payment mechanism, construction 
services, general contractor

I. Szerszeniewska, Kapitał ludzki fundamentem bu-
downictwa. W publikacji przedstawiono zagadnienia 
ekonomiczne związane z zasobami ludzkimi w od-
niesieniu do specyfiki i sytuacji branży budowlanej 
w  Polsce. Poprzez ogólne rozważania autor prze-
chodzi do przeanalizowania konkretnego problemu, 
jakim jest zatrudnienie pracowników z  Ukrainy 
w aspekcie wprowadzonych w 2018 r. zmian legi-
slacyjnych. Publikacja zwraca uwagę na problemy 
sektora budowlanego w Polsce i zastanawia się nad 
skutecznymi sposobami ich rozwiązania. 
Słowa kluczowe: kapitał ludzki, zasoby ludzkie, 
pracownicy, obcokrajowcy, budownictwo, zmiany 
legislacyjne

Human capital as the foundation of construction. This 
text presents economic issues linked with human 
resources in the context of the construction indu-
stry, its specificity and situation in Poland. Thro-
ugh general considerations, the author goes on to 
analyze the specific problem of employing workers 
from Ukraine in the aspect of legislative changes in-
troduced in 2018. The publication draws attention 
to the problems of the construction sector in Poland 
and effective ways to solve them. 
Key words: human capital, human resources, 
employees, foreigners, construction industry, le-
gislative changes 
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W
2018 r. w zakresie 
prawa budowlane-
go przygotowywa-
ne są nowe projekty 
dotyczące geodezji, 

planowania przestrzennego i  procesu 

głównie inwestycyjnego. Chodzi m.in. o:

ustawę o architektach, inżynierach 

budownictwa i  urbanistach (samo-

rządową),

ustawę inwestycyjną,

ustawę o  organach administracji 

publicznej (administracyjną),

ustawę obronnościową.

międzyresortowych i publicznych (usta-

wa inwestycyjna skierowana została do 

Rady Ministrów 10.01.2018). Będą one 

-

niem prac nad Kodeksem urbanistycz-

no-budowlanym. Prace nad tym projek-

tem trwają już ładnych kilka lat i nie 

wiadomo, kiedy i czy w ogóle zostaną 

USTAWA SAMORZĄDOWA

Ustawa ma dotyczyć zawodu urba-

nistów, architektów oraz inżynierów 

budownictwa, w  tym: wykonywanie 

samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie, zasady uzyskiwania 

architektów oraz inżynierów budow-

nictwa, praw i obowiązków członków 

tych samorządów, jak również ich od-

USTAWA INWESTYCYJNA

W  ustawie inwestycyjnej nowy 

instrument planistyczny – tj. obsza-

ry zorganizowanego inwestowania 

(OZI) -

nistyczne (tj. decyzję o  warunkach 

zabudowy oraz plan miejscowy) o in-

strument współpracy gminy z  inwe-

storami przy dużych projektach urba-

nistycznych. Podstawową zmianą ma 

być podział projektu budowlanego na 

projekt inwestycyjny i  projekt tech-

niczny. Obszary zorganizowanego 

przez plan miejscowy, poprzedzony 

negocjacjami z  inwestorem, w  wyni-

ku których będzie wiadomo, kto zaj-

mie się np. drogą dojazdową, siecią 

kanalizacyjną czy terenem zielonym. 

-

umowę urbanistyczną

-

czych”, gdy przekształcane są obszary 

np. poprzemysłowe, powojskowe na 

inne cele czy też, gdy chodzi o gminny 

program rewitalizacji.

Zmiany w decyzji o warunkach  

zabudowy

Na obszarach zabudowanych uzy-

skanie decyzji o warunkach zabudowy 

nie będzie wymagało wykazania tzw. 

dobrego sąsiedztwa

nie będzie wymagało spełnienia kry-

terium istnienia działki zabudowanej 

-

dostosowana do otoczenia w  zakresie 

funkcji i  parametrów zabudowy. De-

cyzja o  warunkach zabudowy będzie 

ważna 3 lata – w  tym okresie należy 

-

-

Na podstawie decyzji o warunkach 

zabudowy nie będzie możliwa lokali-

zacja inwestycji mogących znacząco 

się również warunki wymaganego do-

stępu do drogi publicznej oraz uzbro-

-

nalizacyjnej.

Pomysł wydłużenia dopuszczalne-

go okresu zawieszenia postępowania 

w sprawie wydania decyzji o warunkach 

zabudowy (WZ) nawet do 18 miesięcy, 

nadużycie ze strony urzędu gminnego.

Jacek Sobolewski

Co dalej z budownictwem? Kiedy powstanie 
Kodeks urbanistyczno-budowlany?

W 2018 r. w zakresie prawa budowlanego 
przygotowywane są nowe projekty dotyczące 
geodezji, planowania przestrzennego i procesu 
inwestycyjnego.

Rok 2018 zapowiada się jako rok zmian w zakresie działań legislacyjnych związanych 

z budownictwem, a głównie w obszarze kompleksowej reformy gospodarowania 

przestrzenią publiczną oraz uproszczenia przepisów inwestycyjno-budowlanych. 

Planowanych jest ok. 100 zmian różnych aktów prawnych. 
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U
stawodawca, przewi-

zezwolił na dokonanie 

dodatkowych wymo-

gów, jeżeli będą miały one charakter  

zmian ,,nieistotnych”. Z kolei w przy-

istotnych” ustawodawca zastrzegł, że 

ich wprowadzenie wymaga zmiany 

pozwolenia na budowę. Kwalifikacja 

tych zmian od zawsze budziła jednak 

w zakresie oceny dokonywanej przez 

organy administracji architektonicz-

no-budowlanej, nadzoru budowlane-

go oraz projektanta. W  celu ich wy-

eliminowania przepis art. 36a ustawy 

z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane [1] 

regulujący przedmiotowe zagadnie-

nie ulegał częstym zmianom, a ostat-

nie zostały wprowadzone przepisami 

ustawy z  dnia 16 grudnia 2016 r.  

o zmianie niektórych ustaw w celu po-

prawy otoczenia prawnego przedsię-

biorców1. Weszły one w życie z dniem 

1 stycznia 2017 r., a ich charakter był 

Zmiany w treści art. 36a Prawa 

budowlanego 

zatwierdzonego projektu budowlanego 

lub innych warunków pozwolenia na bu-

dowę, o którym mowa w art. 36a usta-

wy – Prawo budowlane, nie funkcjonowa-

w 1994 r. Zostało wprowadzone dopiero 

w 1997 r.2, gdzie funkcjonowało jako po-

-

we definiowanie było obowiązkiem or-

ganów administracji publicznej. Rozbież-

-

nia tego przepisu, zaowocowały kolejną 

zmianą z 2003 r., w ramach której usta-

wodawca wprowadził regulację zezwa-

lającą inwestorowi, w  przypadku wąt-

odstąpienia od zatwierdzonego projektu 

budowlanego lub innych warunków po-

zwolenia na budowę, wystąpienie do 

czy odstąpienie to wymaga uzyskania 

decyzji o  zmianie pozwolenia na budo-

był do udzielenia odpowiedzi w terminie 

14 dni od dnia przedstawienia planowa-

informacji w  tym terminie traktowane 

było jako uznanie planowanego odstą-

pienia za nieistotne. Z rozwiązania tego 

szybko jednak się wycofano. W to miej-

sce dokonano próby doprecyzowania po-

dokonanie negatywnego wyliczenia, 

nie została uznana za istotną3. Katalog 

ten miał charakter zamknięty, niepodle-

gający wykładni rozszerzającej, jednak 

z uwagi na szeroki zakres znaczeniowy 

przesłanek wskazanych w art. 36a ust. 5 

Prawa budowlanego ustalenie, czy odstą-

wymagało wnikliwej i  wszechstronnej 

-

nieniu charakteru inwestycji oraz war-

Prawa 

budowlanego4.  

Ostatecznie żadna z  powyższych 

nowelizacji Prawa budowlanego nie do-

prowadziła do czytelnego i jednoznacz-

odstąpienie”, co powodowało jego 

Realizacja inwestycji na podstawie pozwolenia na budowę jest zazwyczaj procesem 

trwającym wiele miesięcy, a czasami nawet lat. Stan ten powoduje niejednokrotnie 

konieczność dokonania zmian lub też chęć modyfikacji pewnych rozwiązań w stosunku 

do pierwotnych założeń. Może to dotyczyć zarówno rozwiązań projektowych, jak również 

warunków wydanego już pozwolenia na budowę. 

dr hab. Joanna Smarż*

Nowe zasady istotnego odstąpienia od 
zatwierdzonego projektu budowlanego 
lub innych warunków pozwolenia na 
budowę

1  Dz.U. poz. 2255. 
2 Nowelizacja 
3 Por. nowelizacj
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O
ficyna Wydawnicza POL-

nową, niezwykle ważną 
publikację pt. Bezpieczeń-

stwo pożarowe budynków, będącą zbio-
rem wybranych artykułów pod redakcją 

mgr inż. Marii Dreger, przygotowanych 

przez ekspertów o ogromnym dorobku 

naukowym, cieszących się uznaniem na 

rynku wydawnictw specjalistycznych.

Poradnik zawiera fachowy komen-

tarz dr. inż. Dariusza Ratajczaka, któ-

ry szczegółowo i problemowo omawia 

wprowadzone od 1 stycznia 2018 r. 

zmiany w przepisach dotyczących bez-

pieczeństwa pożarowego budynków. 

W książce zamieszczono także wyciąg 

z tekstu ujednoliconego przepisów oraz 

zaznaczono pogrubioną czcionką.

Wyżej wymienione zmiany w prze-

pisach dotyczą m.in. następujących za-

a)  określenia bezpieczeństwa pożaro-

wego budynków;

b)  nowych wymagań w  odniesieniu 

do  klatek schodowych; 

c)  przeciwpożarowego zabezpiecze-

nia garaży;

d)  odległości budynków od lasów;

e)  zachowania bezpiecznego pozio-

mu bezpieczeństwa pożarowego

-

tycznych, związanych z  tematyką prze-

ciwpożarową, która stanie się łatwo 

dostępnym poradnikiem dla uczestni-

ków procesu projektowo-budowlanego, 

inwestorów i użytkowników budynków, 

a szczególnie osób pełniących samodziel-

ne funkcje techniczne w  budownictwie 

oraz studentów i  pracowników uczelni 

technicznych, a  także pracowników ad-

ministracji obiektów budowlanych.

Bezpieczeństwo pożarowe jest war-

tością szczególnie ważną, która w wy-

niku różnych działań i okoliczności nie 

jest niestety respektowana. Artykuł 

5 Prawa budowlanego wymienia bez-

pieczeństwo pożarowe już na drugim 

miejscu jako kryterium niezbędne do 

spełnienia podstawowych wymagań 

dotyczących bezpieczeństwa obiektów 

budowlanych. Obecnie zarządzanie bez-

pieczeństwem pożarowym nowoczesnych 

budynków to zaawansowane zadanie inży-

nierskie wymagające wciąż większej wie-

dzy i wyższych kwalifikacji (cyt. za prof. 

Marianem Abramowiczem).

Zachęcamy zatem do zapoznania się 

m.in. z podstawowymi przepisami doty-

czącymi bezpieczeństwa pożarowego, 

które odnoszą się do właściwości ma-

teriałów, wyrobów, elementów budow-

lanych

sprawdzenia, czy dany budynek będzie 

spełniał niezbędne, wymagane kryteria 

Niech zatem poruszane zagadnie-

-

-

wymogiem podstawowym i niezbędnym.

Mamy nadzieję, że niniejsze opraco-

wanie przyczyni się do refleksyjnego spoj-

rzenia na zjawisko pożaru i respektowania 

a  także będzie podstawą do pogłębiania 

-

wencyjnych, mających na celu zabezpie-

czenie przeciwpożarowe budynków.

Polecamy także 12. wydanie porad-

nika pt. Warunki techniczne dla budyn-

ków i  ich usytuowania 2018 autorstwa 

Władysława Korzeniewskiego i Rafała 

Korzeniewskiego, który zawiera ob-

szerny i  szczegółowy komentarz za-

wierający ok. 200 ilustracji graficznych 

wkomponowanych w  treść ujednoli-

conych znowelizowanych przepisów 

rozporządzenia w  sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie. 

inż. Ryszard Sobolewski

Znowelizowane wymagania 
przeciwpożarowe

Brak ograniczeń dotyczących wielkości otworów w ścianach oddzielenia pożarowego w ga-

rażach, w przypadku umiejscowienia bram na drogach manewrowych (§ 232 ust. 2) umoż-

liwia swobodny podział garażu na strefy pożarowe. Pozwala to pod pewnymi warunkami 

skorzystać z ulg zapisanych w przepisach § 277 ust. 4, § 278 ust. 1 i 6. Przede wszystkim 

jednak umożliwia ograniczenie długości przejścia do wyjścia ewakuacyjnego. Aby jednak 

brama mogła pełnić funkcję wyjścia ewakuacyjnego, musi być ona zaopatrzona w drzwi 

pozwalające skorzystać z tej drogi po zamknięciu bramy, zgodnie z § 278 ust. 4.
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W  

żarowego jest rozu-

miane szerzej niż 

przeciwpożarowa”, która kojarzyła się 

z  doraźnymi działaniami, mającymi na 

celu ograniczenie ryzyka pożarowego 

w już istniejącym bądź zapro jektowanym 

obiekcie. Wybór możliwych do zastoso-

ograniczone, a  bazowały głównie na 

pożaro wym nowoczesnych budynków 

to zaawansowane zadanie inżynierskie, 

wymagają ce wciąż większej wiedzy 

i wyższych kwalifikacji.

Przez pojęcie bezpieczeństwa poża-

rowego budynków rozumie się cały za-

kres wza jemnie powiązanych przedsię-

wzięć, mających na celu ochronę życia, 

zdrowia, mienia oraz środowiska przed 

pożarem dzięki wykorzystaniu rozwią-

zań budowlanych i syste mów, instalacji, 

urządzeń służących zapobieganiu po-

wstania i rozprzestrzeniania się pożaru. 

Tak definiują to polskie przepisy i podob-

nie ujmują to regulacje europejskie, w tym 

obowiązujące w  Polsce Rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 

305/2011 ustanawiające zharmonizowa-

ne warunki wprowadzania do obrotu wy-

robów budowlanych i uchylające dyrekty-

wę Rady 89/106/EWG.

-

-

na jego rangę i znaczenie. Nic dziwne-

go, ponieważ pożar jako jedno z moż-

o charakterze wyjątkowym, bezpośred-

nio wpływa również na nośność i sta-

teczność konstrukcji, fundamental nych 

Ogólnie sformułowane w  przepi-

sach europejskich cele, odnoszące się do 

obiektów budowlanych, pozostawiają 

-

dę decyzji w zakresie poziomu i sposo-

szczegółowe wymagania znajdują się 

w przepisach techniczno-budowlanych, 

w  tym w  rozporządzeniu Ministra 

 

w sprawie warunków technicznych, jakim 

po winny odpowiadać budynki i ich usytu-

owanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 

z póź niejszymi zmianami).

Nie jest możliwe we współczesnym 

-

Ma to szczególne znaczenie przy wzno-

szeniu innowacyjnych, niepowtarzalnych 

obiektów, bo o ile w typowych budynkach 

dla zapewnienia dostatecznego poziomu 

-

za bezpieczających, o  tyle w  przypadku 

skomplikowanych przestrzennie, funkcjo-

nalnie i materiałowo obiektów konieczna 

inżynierskimi narzędziami.

Prowadzone w wielu krajach badania 

wpływu temperatury na materiały (wy-

roby budowlane) i elementy konstrukcyj-

ne dały wiedzę, która została nazwana 

-

go. Wiedza pozwoliła na opracowanie 

proceduralnej kon cepcji umożliwiającej 

stosowanie metod inżynierskich. Daje to 

-

towania budowli.

Równolegle z  badaniami Normaliza-

cyjne Komisje Europejskie opracowały 

pakiet norm projektowania konstrukcji. 

Wersje robocze nazywane były Euro-

uznane za normy EN (w Polsce PN/EN).

W  każdym tomie dla odpowiedniego 

tworzywa konstrukcyjnego istnieje od-

-

jektowania konstrukcji z uwagi na pożar.

-

stwo rzyły warunki do nowoczesnego po-

-

rowego obiektu.

Wszystkim specjalistom branży bu-

-

domenę rzeczoznawców ppoż., i  studen-

tom kierunków związanych z  budowni-

pożarowe” jako dobre źródło podsta wowej 

wiedzy i informacji. Dzięki odpowiedniemu 

doborowi najlepszych Autorów, te matów 

-

-

rowym mają jedynie sporadyczny kontakt, 

swojej dalszej kariery z młodą, ale niezwy-

kle dy namicznie rozwijającą się dziedziną 
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