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Art. 42 [Kierownictwo i nadzór] 
 
1. Inwestor jest zobowiązany zapewnić: 

objęcie kierownictwa budowy 
(rozbiórki) lub określonych robót 
budowlanych oraz nadzór nad 
robotami przez osobę posiadającą 
uprawnienia budowlane w 
odpowiedniej specjalności. 

2. Kierownik budowy (robót) jest 
obowiązany: 
1) prowadzić dziennik budowy lub 

rozbiórki; 
2) umieścić na budowie lub 

rozbiórce, w widocznym miejscu, 
tablicę informacyjną oraz 
ogłoszenie zawierające dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia; nie dotyczy to 
budowy obiektów służących 
obronności i bezpieczeństwu 
państwa oraz obiektów 
liniowych; 

3) odpowiednio zabezpieczyć teren 
budowy (rozbiórki). 

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do 
budowy lub rozbiórki obiektów, dla 
których nie jest wymagane 

Art. 36b [Zmiany w projekcie 
technicznym, uzgodnienia] 

1. Wprowadzanie zmian w projekcie 
technicznym dotyczących rozwiązań, 
które podlegały uzgodnieniom, 
wymaga ponownego uzyskania tych 
uzgodnień. 

2. Odstąpienie od projektu technicznego 
jest dopuszczalne po dokonaniu przez 
projektanta zmian w tym projekcie oraz 
sprawdzeniu tych zmian przez 
projektanta sprawdzającego, o ile to 
sprawdzenie jest wymagane. 

3. Kierownik budowy okazuje aktualny 
projekt budowlany na każde żądanie 
organu nadzoru budowlanego. 

 
Art. 42 [Kierownictwo i nadzór] 
 
1. Przed rozpoczęciem robót budowlanych 

inwestor jest obowiązany: 
1) zapewnić sporządzenie projektu 

technicznego, z zastrzeżeniem art. 
34 ust. 3b, w przypadku: 
a) robót budowlanych objętych 

decyzją o pozwoleniu na 
budowę, 

b) budowy, o której mowa w art. 29 
ust. 1 pkt 1-4, 

c) przebudowy, o której mowa 
w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, 

d) instalowania, o którym mowa 
w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d; 

2) ustanowić kierownika budowy 
w przypadku: 
a) robót budowlanych objętych 

decyzją o pozwoleniu a budowę, 
b) budowy, o której mowa w art. 29 

ust. 1 pkt 1-4, 9, 27 i 30, oraz 
instalowania, o którym mowa w 
art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d i e, 

c) przebudowy, o której mowa w 
art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, 

d) robót budowlanych objętych 
decyzją o legalizacji budowy, o 



 

pozwolenie na budowę, z wyjątkiem 
budowy, o której mowa w art. 29 ust. 
1 pkt 1a, 2b, 19, 19a i 20aa. Organ 
administracji architektoniczno-
budowlanej może wyłączyć, w 
drodze decyzji, stosowanie tych 
przepisów również w stosunku do 
innych obiektów, jeżeli jest to 
uzasadnione nieznacznym stopniem 
skomplikowania robót budowlanych 
lub innymi ważnymi względami. 

3a. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2 
pkt 2, stosuje się do budowy lub 
rozbiórki, na której przewiduje się 
prowadzenie robót budowlanych 
trwających dłużej niż 30 dni 
roboczych i jednoczesne zatrudnienie 
co najmniej 20 pracowników albo na 
których planowany zakres robót 
przekracza 500 osobodni. 

4. Przy prowadzeniu robót 
budowlanych, do kierowania 
którymi jest wymagane 
przygotowanie zawodowe w 
specjalności techniczno-budowlanej 
innej niż posiada kierownik budowy, 
inwestor jest obowiązany zapewnić 
ustanowienie kierownika robót w 
danej specjalności. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 45 [Dziennik budowy] 

1. Dziennik budowy stanowi urzędowy 
dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót i jest wydawany 
odpłatnie przez organ administracji 
architektoniczno-budowlanej. 

której mowa w art. 49 ust. 4, 
e) robót budowlanych objętych 

decyzją o pozwoleniu na 
wznowienie robót budowlanych, 
o której mowa w art. 51 ust. 4; 

3) ustanowić inspektora nadzoru 
inwestorskiego w przypadku: 
a) gdy taki obowiązek wynika z 

decyzji o pozwoleniu na 
budowę, 

b) robót budowlanych objętych 
decyzją o legalizacji budowy, 

c) robót budowlanych objętych 
decyzją, o której mowa w art. 51 
ust. 4, 

d) obiektów budowlanych, 
określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 19 
ust. 2; 

4) przekazać kierownikowi budowy 
projekt budowlany, w tym projekt 
techniczny, o ile jest wymagany. 

2. (uchylony) 
3. Organ administracji architektoniczno-

budowlanej może wyłączyć, w drodze 
decyzji, obowiązek ustanawiania 
kierownika budowy, jeżeli jest to 
uzasadnione nieznacznym stopniem 
skomplikowania robót budowlanych 
lub innymi ważnymi względami. 

4. Przy prowadzeniu robót budowlanych, 
do kierowania którymi jest wymagane 
przygotowanie zawodowe w 
specjalności techniczno-budowlanej 
innej niż posiada kierownik budowy, 
inwestor jest obowiązany zapewnić 
ustanowienie kierownika robót w danej 
specjalności. 

 
Art. 45 [Dziennik budowy] 

1. W przypadku robót budowlanych 
wymagających ustanowienia 
kierownika budowy prowadzi się: 
1) dziennik budowy; 
2) dziennik rozbiórki – w przypadku 

robót budowlanych polegających 



 

2. Przed rozpoczęciem robót 
budowlanych należy dokonać w 
dzienniku budowy wpisu osób, 
którym zostało powierzone 
kierownictwo, nadzór i kontrola 
techniczna robót budowlanych. 
Osoby te są obowiązane potwierdzić 
podpisem przyjęcie powierzonych 
im funkcji. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się 
odpowiednio do prowadzenia 
dzienników: montażu i rozbiórki. 

4. Minister właściwy do spraw 
budownictwa, planowania i 
zagospodarowania przestrzennego 
oraz mieszkalnictwa określi, w 
drodze rozporządzenia, sposób 
prowadzenia dzienników budowy, 
montażu i rozbiórki oraz osoby 
upoważnione do dokonywania w 
nich wpisów, a także dane, jakie 
powinna zawierać tablica 
informacyjna oraz ogłoszenie 
zawierające dane dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

5. W rozporządzeniu, o którym mowa 
w ust. 4, określa się w szczególności: 
1) kształt i wymiary tablicy 

informacyjnej oraz napisów na 
niej umieszczonych; 

2) formę ogłoszenia; 
3) miejsce umieszczenia tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia; 
4) zakres danych osobowych 

uczestników procesu 
budowlanego i pełnionych przez 
nich funkcji w dziedzinie 
bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia; 

5) informacje dotyczące decyzji o 
pozwoleniu na budowę; 

6) informacje dotyczące podmiotów 
wykonujących roboty 
budowlane, w tym imię lub 
imiona i nazwisko lub nazwę i 
adres; 

7) przewidywane terminy 

wyłącznie na rozbiórce 
3) dziennik montażu – w przypadku 

robót budowlanych polegających 
wyłącznie na montażu. 

2. Dziennik budowy stanowi urzędowy 
dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania tych robót. 

3. Za prowadzenie dziennika budowy 
odpowiada kierownik budowy. 

4. Przed rozpoczęciem robót budowlanych 
inwestor występuje do właściwego 
organu w celu: 
1) ostemplowania przedłożonego 

dziennika budowy albo 
2) wydania i ostemplowania dziennika 

budowy. 
5. Organem właściwym, o którym mowa 

w ust. 4, jest: 
1) organ administracji 

architektoniczno-budowlanej; 
2) organ nadzoru budowlanego – w 

przypadku robót budowlanych 
objętych decyzją o: 
a) legalizacji budowy, o której 

mowa w art. 49 ust. 4, 
b) pozwoleniu na wznowienie 

robót budowlanych, o której 
mowa w art. 51 ust. 4. 

6. Wydanie dziennika budowy następuje 
za opłatą stanowiącą równowartość 
kosztów jego zakupu przez właściwy 
organ. 

7. Przed rozpoczęciem robót budowlanych 
należy dokonać w dzienniku budowy 
wpisu osób, które pełnią funkcje 
kierownika budowy i inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Osoby te są 
obowiązane potwierdzić podpisem 
przyjęcie powierzonych im funkcji. 

8. Uprawnionymi do dokonania wpisu w 
dzienniku budowy są: 
1) uczestnicy procesu budowlanego; 
2) osoby wykonujące czynności 

geodezyjne na terenie budowy; 
3) pracownicy organów nadzoru 



 

rozpoczęcia i zakończenia 
wykonywania robót 
budowlanych oraz maksymalną 
liczbę pracowników 
zatrudnionych na budowie; 

8) informacje dotyczące telefonów 
alarmowych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

budowlanego i innych organów 
uprawnionych do kontroli 
przestrzegania przepisów na 
budowie, w ramach dokonywanych 
czynności kontrolnych. 

9. Przepisy ust. 2-4, ust. 5 pkt 1 oraz ust. 6-
8 stosuje się do prowadzenia 
dzienników rozbiórki i montażu. 

10. Minister właściwy do spraw 
budownictwa, planowania i 
zagospodarowania przestrzennego oraz 
mieszkalnictwa określi, w drodze 
rozporządzenia, sposób prowadzenia 
dzienników budowy, montażu i 
rozbiórki, mając na celu zapewnienie 
przejrzystości oraz chronologii 
prowadzenia w nim wpisów. 

 
Art. 45a [Obowiązki kierownika budowy] 
1. Przed rozpoczęciem budowy kierownik 

budowy jest obowiązany: 
1) zabezpieczyć teren budowy lub 

rozbiórki; 
2) potwierdzić wpisem w dzienniku 

budowy otrzymanie od inwestora 
zatwierdzonego projektu 
budowlanego oraz, o ile jest 
wymagany - projektu technicznego; 

3) umieścić na terenie budowy, 
w widocznym miejscu: 
a) tablicę informacyjną oraz 
b) ogłoszenie zawierające dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia - w 
przypadku budowy, na której 
przewiduje się prowadzenie 
robót budowlanych trwających 
dłużej niż 30 dni roboczych i 
jednoczesne zatrudnienie co 
najmniej 20 pracowników lub 
przewidywany zakres robót 
budowlanych przekracza 500 
osobodni. 

2. W przypadku braku obowiązku 
ustanowienia kierownika budowy 
spełnienie obowiązku, o którym mowa 
w ust. 1 pkt 1, należy do inwestora. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Przepisów ust. 1 pkt 2 i 3 nie stosuje się 
do: 
1) budowy, dla której nie ma 

obowiązku ustanowienia 
kierownika budowy; 

2) obiektów służących obronności 
i bezpieczeństwu państwa; 

3) obiektów liniowych. 
4. Organ administracji architektoniczno-

budowlanej, na wniosek inwestora, 
może, w drodze decyzji, wyłączyć 
stosowanie przepisów ust. 1, jeżeli jest 
to uzasadnione nieznacznym stopniem 
skomplikowania robót budowlanych 
lub innymi ważnymi względami. 

 
 
Art. 45b [Tablica informacyjna] 

1. Na tablicy informacyjnej określa się: 
1) rodzaj robót budowlanych i adres 

prowadzenia tych robót; 
2) datę i numer decyzji o pozwoleniu 

na budowę lub dokonanego 
zgłoszenia; 

3) organ wydający decyzję o 
pozwoleniu na budowę lub 
rozpatrujący zgłoszenie; 

4) nazwę i numer telefonu właściwego 
organu nadzoru budowlanego; 

5) imię i nazwisko lub nazwę i numer 
telefonu inwestora; 

6) imię i nazwisko oraz numer telefonu 
kierownika budowy. 

2. Tablica informacyjna ma kształt 
prostokąta. Napisy na tablicy 
informacyjnej wykonuje się w sposób 
czytelny i trwały, na sztywnej płycie 
koloru żółtego, literami i cyframi koloru 
czarnego, o wysokości co najmniej 6 cm. 

3. Tablicę informacyjną umieszcza się w 
miejscu widocznym od strony drogi 
publicznej lub dojazdu do takiej drogi, 
na wysokości umożliwiającej jej 
odczytanie. 

4. Tablicę informacyjną umieszcza się do 
czasu: 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) uzyskania decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie - w przypadku 
budowy obiektów budowlanych 
wymagających tej decyzji; 

2) niezgłoszenia przez organ nadzoru 
budowlanego sprzeciwu, w drodze 
decyzji, do zawiadomienia 
o zakończeniu budowy – 
w przypadku obiektów 
budowlanych wymagających 
zgłoszenia zakończenia budowy; 

3) zakończenia robót - w przypadku 
robót budowlanych innych niż 
wymienione w pkt 1 i 2. 

 
 
Art. 45c [Ogłoszenie] 

1. Ogłoszenie zawierające dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia zawiera: 
1) przewidywane terminy rozpoczęcia 

i zakończenia wykonywania 
budowy; 

2) maksymalną liczbę pracowników 
zatrudnionych na budowie 
w poszczególnych okresach; 

3) informacje dotyczące planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

2. Ogłoszenie wykonuje się na sztywnej 
płycie koloru żółtego, która ma kształt 
prostokąta. Napisy ogłoszenia 
wykonuje się w sposób czytelny i 
trwały, literami i cyframi koloru 
czarnego, o wysokości co najmniej 4 cm. 

3. Ogłoszenie umieszcza się w widocznym 
miejscu obok tablicy informacyjnej, na 
wysokości umożliwiającej jego 
odczytanie. 

 
 

                                                           
i Opracowane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, tekst jednolity Dz.U. 
2019 poz. 1186 ze zm. 
ii Opracowane na podstawie ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane 
oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2020 poz. 471. 


