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D okumentacja projektowa, obok specyfikacji tech-
nicznych wykonania i odbioru robót budowla-
nych, s∏u˝y opisowi przedmiotu zamówienia na

roboty budowlane. Dokumenty te stanowià odr´bne opra-
cowania, sporzàdzane zgodnie z wymaganiami okreÊlony-
mi w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo bu-
dowlane1 oraz rozporzàdzenia Ministra Rozwoju i Techno-
logii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno-u˝ytkowego2.

ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
– § 3 i 4 DokProjektR

Zakres dokumentacji projektowej ustala zamawiajàcy.
Ustalenia te nie mogà byç dokonywane swobodnie. Zama-
wiajàcy musi wziàç pod uwag´: tryb udzielenia zamówie-
nia publicznego oraz wymagania dotyczàce post´powania
poprzedzajàcego rozpocz´cie robót budowlanych, wynika-
jàce z przepisów PrBud.

W przypadku, gdy zamówienie udzielane jest w try-
bie z wolnej r´ki dokumentacja projektowa mo˝e nie
zawieraç przedmiaru robót, który jest w ka˝dym in-
nym przypadku elementem dokumentacji projekto-
wej (chyba ˝e w projektowanych postanowieniach
umowy przyj´to wynagrodzenie rycza∏towe).

Wymagania dotyczàce post´powania poprzedzajàcego
rozpocz´cie robót budowlanych znajdujà si´ w rozdziale 4
PrBud. WÊród nich, dla ustalenia niezb´dnego zakresu do-
kumentacji projektowej, znaczenie majà: uzyskanie osta-
tecznej decyzji o pozwoleniu na budow´ (art. 28 PrBud)
oraz zg∏oszenie w∏aÊciwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlanej budowy lub wykonywania

robót budowlanych z okreÊleniem ich rodzaju, zakresu,
miejsca, sposobu wykonywania oraz terminu ich rozpo-
cz´cia (art. 30 PrBud).

Pozwolenie budowlane wydawane jest przez w∏aÊciwy or-
gan administracji architektoniczno-budowlanej w formie
decyzji administracyjnej. Do wniosku o wydanie pozwole-
nia budowlanego konieczne jest za∏àczenie projektu bu-
dowlanego.

Natomiast zg∏oszenie stanowi swego rodzaju wniosek
o akceptacj´ zg∏aszanego zamierzenia budowlanego. Do
wykonywania robót budowlanych mo˝na przystàpiç, je˝e-
li organ administracji architektoniczno-budowlanej nie
wniós∏ sprzeciwu w okresie 21 dni od dnia dor´czenia mu
zg∏oszenia. Jest to tzw. milczàca akceptacja zamierzenia
budowlanego. Jedynie sprzeciw organu przybiera postaç
decyzji administracyjnej.

Co istotne – w przypadku niektórych inwestycji do zg∏o-
szenia robót budowlanych równie˝ wymagane jest do∏à-
czenie projektu budowlanego (np. budowa, o której mowa
w art. 29 ust. 1 pkt 1–4 PrBud).

OkreÊlenie zakresu dokumentacji projektowej, s∏u˝à-
cej do opisu przedmiotu zamówienia, wymaga zatem
wczeÊniejszego ustalenia, czy okreÊlone roboty bu-
dowlane wymagajà opracowania projektu budowla-
nego.

W przypadku robót budowlanych, dla których jest wyma-
gane uzyskanie pozwolenia na budow´ albo zg∏oszenie ro-
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bót budowlanych, do którego do∏àcza si´ projekt budow-
lany zgodnie z przepisami PrBud, dokumentacja projekto-
wa, sk∏ada si´ w szczególnoÊci z:

1) projektu budowlanego w zakresie uwzgl´dniajàcym
specyfik´ robót budowlanych;

2) projektu wykonawczego w zakresie, o którym mowa
w § 5 DokProjektR;

3) przedmiaru robót w zakresie, o którym mowa w § 6
DokProjektR.

Dokumentacja projektowa s∏u˝àca do opisu przedmiotu
zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla któ-
rych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budow´
albo zg∏oszenie robót budowlanych, do którego do∏àcza si´
projekt budowlany zgodnie z przepisami PrBud, sk∏ada si´
w szczególnoÊci z:

1) planów, rysunków lub innych dokumentów umo˝li-
wiajàcych jednoznaczne okreÊlenie rodzaju i zakresu
robót podstawowych oraz uwarunkowaƒ i dok∏adnej
lokalizacji ich wykonywania;

2) przedmiaru robót w zakresie, o którym mowa w § 6
DokProjektR;

3) projektów, pozwoleƒ, uzgodnieƒ i opinii wymaganych
odr´bnymi przepisami.

FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
– § 2 DokProjektR

W dokumentacji projektowej wydziela si´ tomy zgodnie
z przyj´tà systematykà podzia∏u robót budowlanych.

Dokumentacja projektowa mo˝e byç sporzàdzona:
w formie papierowej (w takim przypadku wszystkie
strony w ka˝dym tomie sà trwale spi´te i ponumero-
wane) lub w formie elektronicznej w postaci plików
komputerowych w formacie PDF.

Do dokumentacji projektowej niewymagajàcej sporzàdze-
nia projektu budowlanego, do∏àcza si´ stron´ tytu∏owà za-
wierajàcà dane identyfikujàce zamówienie, roboty bu-
dowlane b´dàce jego przedmiotem, miejsce wykonania
tych robót, zamawiajàcego, a tak˝e autorów dokumenta-
cji projektowej, tj. nazw´ nadanà zamówieniu przez zama-
wiajàcego, adres obiektu budowlanego, którego dotyczy
dokumentacja projektowa, a w przypadku jego braku –
opis lokalizacji obiektu budowlanego, w zale˝noÊci od za-
kresu robót budowlanych – nazwy i kody grup robót, klas
robót, kategorii robót, nazw´ i adres zamawiajàcego, spis
zawartoÊci dokumentacji projektowej oraz imi´ i nazwisko
osoby opracowujàcej cz´Êci sk∏adowe dokumentacji pro-
jektowej oraz – o ile wyst´pujà – nazw´ i adres podmiotu,

oraz dat´ opracowania. W przypadku, gdy obj´toÊç tych
informacji uniemo˝liwia zmieszczenie ich na stronie tytu-
∏owej, zamieszcza si´ je na kolejnych stronach albo w po-
staci za∏àcznika do strony tytu∏owej.

PROJEKT BUDOWLANY

1. Zakres projektu budowlanego – Art. 34 PrBud
i przepisy ProjBudR

Przepisy DokProjektR nie odnoszà si´ do kwestii zwiàza-
nych z zakresem i formà projektu budowlanego. Wymaga-
nia dotyczàce projektu budowlanego zosta∏y okreÊlone
w przepisach prawa budowlanego (art. 34 PrBud) oraz
w rozporzàdzeniu Ministra Rozwoju w sprawie szczegó∏o-
wego zakresu i formy projektu budowlanego3.

Zakres projektu budowlanego powinien uwzgl´dniaç
stopieƒ skomplikowania robót budowlanych, specyfi-
k´ i charakter obiektu budowlanego, warunki ochro-
ny przeciwpo˝arowej, o których mowa w przepisach
odr´bnych, oraz w zale˝noÊci od przeznaczenia pro-
jektowanego obiektu budowlanego – niezb´dne wa-
runki do korzystania z obiektu przez osoby ze szcze-
gólnymi potrzebami4.

Projekt budowlany musi spe∏niaç wymagania okreÊlone
w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, je˝eli jest ona wymagana zgodnie z przepisami
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Projekt budowlany zawiera:

1) projekt zagospodarowania dzia∏ki lub terenu, sporzà-
dzony na aktualnej mapie do celów projektowych lub
jej kopii, obejmujàcy usytuowanie, obrys i uk∏ady ist-
niejàcych i projektowanych obiektów budowlanych,
w tym sieci uzbrojenia terenu oraz urzàdzeƒ budowla-
nych sytuowanych poza obiektem budowlanym, okre-
Êlenie granic dzia∏ki lub terenu, uk∏ad komunikacyjny
i uk∏ad zieleni, informacj´ o obszarze oddzia∏ywania
obiektu;

2) projekt architektoniczno-budowlany, który obejmuje
przede wszystkim uk∏ad przestrzenny oraz form´
architektonicznà istniejàcych i projektowanych obiek-
tów budowlanych, zamierzony sposób ich u˝ytkowa-

M A R Z E N A J A W O R S K A

3 Rozporzàdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeÊnia 2020 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. poz. 1609 ze zm.); dalej jako: „ProjBudR”.
4 Zob. przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dost´p-
noÊci osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062).
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nia, charakterystyczne parametry techniczne obiektów
budowlanych, informacj´ o sposobie posadowienia,
rozwiàzania materia∏owe i techniczne, majàce wp∏yw
na otoczenie, charakterystyk´ ekologicznà, informacj´
o wyposa˝eniu technicznym budynku oraz opis do-
st´pnoÊci dla osób niepe∏nosprawnych;

3) projekt techniczny, zgodny z projektem zagospodaro-
wania dzia∏ki lub terenu oraz projektem architekto-
niczno-budowlanym (projekt techniczny nie jest wy-
magany do uzyskania pozwolenia na budow´, opraco-
wywany jest przed rozpocz´ciem robót), obejmujàcy
przede wszystkim projektowane rozwiàzania konstruk-
cyjne wraz z wynikami obliczeƒ statyczno-wytrzyma∏o-
Êciowych, niezb´dne rozwiàzania techniczne oraz ma-
teria∏owe, dokumentacj´ geologicznoin˝ynierskà lub
geotechniczne warunki posadowienia, charakterystyk´
energetycznà (w przypadku budynków);

4) w zale˝noÊci od potrzeb – w przypadku drogi krajowej
lub wojewódzkiej – oÊwiadczenie w∏aÊciwego zarzàdcy
drogi o mo˝liwoÊci po∏àczenia dzia∏ki z drogà, zgodnie
z przepisami o drogach publicznych;

5) opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty
wymagane przepisami odr´bnymi.

Projekt budowlany mo˝e byç sporzàdzony wy∏àcznie
przez projektanta posiadajàcego odpowiednie
uprawnienia, który – w razie potrzeby – ma obowià-
zek zapewniç udzia∏ w opracowaniu projektu osób
posiadajàcych uprawnienia budowlane do projekto-
wania w odpowiedniej specjalnoÊci oraz wzajemne
skoordynowanie techniczne wykonanych przez te
osoby opracowaƒ projektowych.

2. Forma sporzàdzenia projektu budowlanego

Projekt budowlany sporzàdza si´ w j´zyku polskim, w czy-
telnej technice graficznej. Opracowany w postaci papiero-
wej oprawia si´ do formatu A4.

W postaci elektronicznej w plikach komputerowych w for-
macie PDF zapisuje si´ stron´ tytu∏owà, spis treÊci, spis za-
∏àczników, cz´Êç opisowà i cz´Êç rysunkowà projektu bu-
dowlanego. Rozwiàzania projektowe, zamieszczane w cz´Êci
rysunkowej, sporzàdzane sà w postaci wektorowej. Pojedyn-
czy plik nie mo˝e przekraczaç 150 MB. Poszczególne pliki
oznacza si´ w sposób okreÊlony w za∏àczniku nr 1 do Proj-
BudR.

PROJEKT WYKONAWCZY
– § 5 DokProjektR

Projekt wykonawczy s∏u˝y uzupe∏nieniu i uszczegó∏owie-
niu projektu budowlanego w zakresie i stopniu dok∏adno-

Êci niezb´dnych do sporzàdzenia przedmiaru robót, kosz-
torysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wy-
konawc´ i realizacji robót budowlanych. Pe∏ni wi´c po-
dwójnà rol´: stanowi podstaw´ sporzàdzenia kosztorysu
inwestorskiego, a w konsekwencji ustalenia wartoÊci za-
mówienia na roboty budowlane, a tak˝e – jako element
dokumentacji projektowej – umo˝liwia wykonawcom
przygotowanie i wycen´ oferty oraz póêniejszà prawid∏o-
wà realizacj´ robót budowlanych5.

Projekt wykonawczy zawiera rysunki w skali uwzgl´d-
niajàcej specyfik´ zamawianych robót i zastosowanych
skal rysunków w projekcie budowlanym wraz z wyja-
Ênieniami opisowymi, które dotyczà: cz´Êci obiektu, roz-
wiàzaƒ budowlano-konstrukcyjnych i materia∏owych,
detali architektonicznych oraz urzàdzeƒ budowlanych,
sieci uzbrojenia terenu, instalacji i wyposa˝enia tech-
nicznego – których odzwierciedlenie na rysunkach pro-
jektu budowlanego nie jest wystarczajàce do sporzà-
dzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego,
przygotowania oferty przez wykonawc´ i realizacji robót
budowlanych.

W zale˝noÊci od zakresu i rodzaju robót budowlanych sta-
nowiàcych przedmiot zamówienia projekt wykonawczy
dotyczy: przygotowania terenu pod budow´, robót bu-
dowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich cz´Êci oraz robót w zakresie in˝y-
nierii làdowej i wodnej, w∏àcznie z robotami wykoƒcze-
niowymi w zakresie obiektów budowlanyc, robót w zakre-
sie istalacji budowlanych, robót zwiàzanych z zagospoda-
rowaniem terenu.

Cel przygotowania projektu wykonawczego i jego za-
kres w znacznym stopniu jest zbie˝ny z celem opra-
cowania i zakresem projektu technicznego, stanowià-
cego jeden z elementów projektu budowlanego. Pro-
jekt techniczny nie jest jednak to˝samy z projektem
wykonawczym i nie mo˝e go zast´powaç. Projekt
wykonawczy nie jest definiowany przepisami PrBud,
stosuje si´ go do inwestycji realizowanych w ramach
Pzp, a z § 5 ust. 1 DokProjektR wynika jednoznacznie,
i˝ stanowi on uzupe∏nienie i uszczegó∏owienie pro-
jektu budowlanego, a wi´c równie˝ projektu tech-
nicznego.

Wymagania dotyczàce formy projektu wykonawczego
przyjmuje si´ odpowiednio jak dla projektu budowlanego
(§ 5 ust. 4 DokProjektR).

ROBOTY BUDOWLANE
DZIA¸ I, ROZDZIA¸ 5 (ART. 34 UST. 2)

DZIA¸ II, ROZDZIA¸ 1 ODDZIA¸ 4 (ART. 103 UST. 4)

5 Por. wyrok KIO z dnia 24 maja 2012 r., sygn. akt: KIO 956/12, SIP
Legalis.
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PRZEDMIAR ROBÓT – § 6–10 DokProjektR

Przedmiar robót zawiera zestawienie przewidywanych do
wykonania robót podstawowych w kolejnoÊci technolo-
gicznej ich wykonania wraz z ich szczegó∏owym opisem
lub ze wskazaniem podstaw ustalajàcych szczegó∏owy
opis. Ka˝dej z pozycji przedmiaru robót jest przypisana
w∏aÊciwa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru ro-
bót budowlanych, a tak˝e obliczenie i zestawienie liczby
jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

Przedmiar robót jest obligatoryjnym elementem do-
kumentacji projektowej, jeÊli przyj´te zosta∏o wyna-
grodzenie kosztorysowe. Przy wynagrodzeniu rycza∏-
towym dokumentacja projektowa mo˝e, ale nie musi
zawieraç przedmiaru robót.

Przedmiar robót sk∏ada si´ ze: strony tytu∏owej przedmia-
ru robót; spisu dzia∏ów przedmiaru robót; tabeli przed-
miaru robót.

Strona tytu∏owa zawiera dane identyfikujàce zamówienie
(nazw´ nadanà zamówieniu), roboty budowlane b´dàce
jego przedmiotem, miejsce wykonania tych robót, zama-
wiajàcego, a tak˝e autorów przedmiaru robót.

Spis dzia∏ów przedmiaru robót przedstawia podzia∏
wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie na gru-
py robót zgodnie ze Wspólnym S∏ownikiem Zamówieƒ.
Dalszy podzia∏ przedmiaru robót opracowywany jest we-
d∏ug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podsta-
wie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajàcych
kosztorysowe normy nak∏adów rzeczowych.

Tabela przedmiaru robót zawiera pozycje przedmia-
rowe odpowiadajàce robotom podstawowym, tj. mi-
nimalnemu zakresowi prac, które po wykonaniu sà
mo˝liwe do odebrania pod wzgl´dem iloÊci i wymo-
gów jakoÊciowych oraz uwzgl´dniajà przyj´ty sto-
pieƒ zagregowania robót.

W tabeli przedmiaru robót nie uwzgl´dnia si´ w robót
tymczasowych (tj. takich prac, które sà projektowane wy-
konywane jako potrzebne do wykonania robót podstawo-
wych, ale nie sà przekazywane zamawiajàcemu i sà usu-
wane po wykonaniu robót podstawowych), chyba ˝e ist-
niejà uzasadnione podstawy do ich odr´bnego rozliczania.

HIERARCHIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

W przypadku rozbie˝noÊci pomi´dzy projektem budow-
lanym a projektem wykonawczym pierwszeƒstwo nale-

˝y oddaç rozwiàzaniom przewidzianym w projekcie bu-
dowlanym. Nie mo˝e bowiem dojÊç do realizacji robót
budowlanych niezgodnie z projektem budowlanym.

Jako niewià˝àce nale˝y przy tym uznaç rozwiàzania za-
warte w projekcie wykonawczym w zakresie, w jakim sà
one niezgodne z rozwiàzaniami zawartymi w projekcie
budowlanym. Co do zasady, usuni´cie takich rozbie˝noÊci
nie b´dzie traktowane jako zmiana przedmiotu umowy,
lecz jedynie jako usuni´cie rozbie˝noÊci w dokumencie
pochodnym (projekcie wykonawczym) w stosunku do
podstawowego (projekcie budowlanym)6.

Analogiczna relacja nadrz´dnoÊci zachodzi mi´dzy
projektem wykonawczym (wykonanym na podstawie
projektu budowlanego oraz uzupe∏niajàcym i uszcze-
gó∏owiajàcym ten projekt) a przedmiarem robót.

Projekt wykonawczy stanowi podstaw´ opracowania przed-
miaru robót, a przedmiar – wyliczenie i zestawienie plano-
wanych prac do wykonania na podstawie rysunków zawar-
tych w projekcie wykonawczym. Istotà przedmiaru jest
przedstawienie zakresu niezb´dnych do wykonania prac (ze
wskazaniem jednostek przedmiarowych), co ma pomóc
wykonawcom w oszacowaniu pracoch∏onnoÊci, a przede
wszystkim kosztów wykonania uj´tych w nim robót budow-
lanych7. Podstawowym celem przedmiaru nie jest wi´c opi-
sanie zakresu robót, lecz umo˝liwienie ich wyceny.

W przypadku rozbie˝noÊci zakresu robót wynikajàce-
go z przedmiaru i projektu budowlanego nale˝y przy-
jàç, ˝e wykonawca jest zobowiàzany do wykonania
robót okreÊlonych w projekcie budowlanym, nawet
jeÊli nie zosta∏y one uj´te w przedmiarze lub zosta∏y
uj´te w mniejszym zakresie.

6 Zob. wyrok SA w Bia∏ymstoku z dnia 19 grudnia 2014 r., sygn. akt:
I ACA 557/14, SIP Legalis, a tak˝e pismo Prezesa UZP z dnia 26 sierp-
nia 2009 r., nr UZP/DKUE/EG/34760/16004/09.
7 Por. wyrok KIO z dnia 9 lutego 2015 r., sygn. akt: KIO 175/15, SIP
Legalis.
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