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Temat:  

1. Instytucje, do których inwestor/pracodawca zgłasza zawiadomienie o 

zakończeniu budowy budynku i zamiarze przystąpienia do jego eksploatacji 
 
2. Zadania i uprawnienia Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży 

Pożarnej związanie z kontrolą odbioru obiektów budowlanych  
 

 
Część 1 

 

 

U S T AWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

 

Ustawa – Prawo budowlane, zwana dalej „ustawą”, normuje działalność obejmującą 

sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz 

określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. 
 

Art. 54. Do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę którego wymagane jest 

pozwolenie na budowę albo zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a i 19a, 

można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i art. 57, po zawiadomieniu właściwego organu o 

zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, 

nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. Przepis art. 30 ust. 6a stosuje się. 

  

Art. 55. 1. Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać 

decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli:  

 

1) na budowę obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony 

do kategorii: 

 

a) V, IX–XVI,  

 

b) XVII – z wyjątkiem warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni 

samochodowych i garaży do pięciu stanowisk włącznie,  

 

c) XVIII – z wyjątkiem obiektów magazynowych: budynki składowe, chłodnie, hangary i 

wiaty, a także budynków kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, 

wagonownie, strażnice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego,  

 

d) XX, 

 

e) XXII – z wyjątkiem placów składowych, postojowych i parkingów,  

 



f) XXIV – z wyjątkiem stawów rybnych,  

 

g) XXVII – z wyjątkiem jazów, wałów przeciwpowodziowych, opasek i ostróg  

brzegowych oraz rowów melioracyjnych,  

 

h) XXVIII–XXX – o których mowa w załączniku do ustawy;  

 

2) zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 49 ust. 5 albo art. 51 ust. 4; 

 

3) przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem 

wszystkich robót budowlanych.  

 

2. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy może wystąpić z 

wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

 

Art. 56. 1. Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, jest obowiązany zawiadomić, zgodnie z 

właściwością wynikającą z przepisów szczególnych, organy: 

1) (uchylony), 

2) Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 

3) (uchylony), 

4) Państwowej Straży Pożarnej 

 

– o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego 

użytkowania. Organy zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu 

budowlanego z projektem budowlanym. 

 

1a. Przepisy ust. 1 stosuje się również w przypadku, gdy projekt budowlany 

obiektu budowlanego nieobjętego obowiązkiem uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie wymagał uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej lub wymagań 

higienicznych i zdrowotnych. 

2. Niezajęcie stanowiska przez organy, wymienione w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania zawiadomienia, traktuje się jak niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag. 

 

Art. 57. 1. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub 

wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany 

dołączyć: 

 

1) oryginał dziennika budowy; 

 

2) oświadczenie kierownika budowy: 

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym 

lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – 

w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub 

lokalu; 

 

3) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli 

eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego 

zagospodarowania; 



 

4) protokoły badań i sprawdzeń; 

 

5) dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem 

zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez 

osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą 

odpowiednie uprawnienia zawodowe; 

 

6) potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy; 

 

7) (uchylony); 

 

7a) zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, potwierdzające 

spełnienie warunków, o których mowa w art. 37i ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.11)), o 

ile jest wymagane; 

 

8) w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej: 

a) wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy z 

dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 

b) uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 

r. o drogach publicznych. 

 

1a. W przypadku zawiadomienia o zakończeniu budowy lub złożenia wniosku 

o udzielenie pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego lub budynku z 

częścią mieszkalną, w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamieszcza się 

informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali 

mieszkalnych, w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w art. 34 ust. 6 

pkt 1. 

 

2. W razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego 

projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do 

zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w 

skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby 

także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. 

a, powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli 

został ustanowiony. 

 

3. Inwestor jest obowiązany dołączyć do wniosku, o którym mowa w ust. 1, 

albo do zawiadomienia w przypadku, o którym mowa w art. 56 ust. 1a, oświadczenia o braku 

sprzeciwu lub uwag ze strony organów wymienionych w art. 56. 

 

4. Inwestor jest obowiązany uzupełnić dokumenty wymienione w ust. 1–3, 

jeżeli, w wyniku ich sprawdzenia przez właściwy organ, okaże się, że są one 

niekompletne lub posiadają braki i nieścisłości. 

 

5. (uchylony). 

 



6. Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie właściwego organu 

do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli, o której mowa w art. 59a.  

 

7. W przypadku stwierdzenia przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego lub jego 

części z naruszeniem przepisów art. 54 i 55, właściwy organ wymierza karę z tytułu 

nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego. Do kary tej stosuje się odpowiednio 

przepisy dotyczące kar, o których mowa w art. 59f ust. 1, z tym że stawka opłaty podlega 

dziesięciokrotnemu podwyższeniu.  

 

8. Po zakończeniu postępowania w sprawie zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu 

budowlanego albo udzieleniu pozwolenia na użytkowanie, właściwy organ zwraca 

bezzwłocznie inwestorowi dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 4 i 5. 

 

Art. 59. 1. Właściwy organ wydaje decyzję w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu 

budowlanego po przeprowadzeniu obowiązkowej kontroli, o której mowa w art. 59a. 

 

2. Właściwy organ może w pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego 

określić warunki użytkowania tego obiektu albo uzależnić jego użytkowanie od 

wykonania, w oznaczonym terminie, określonych robót budowlanych. 

 

3. Jeżeli właściwy organ stwierdzi, że obiekt budowlany spełnia warunki, 

określone w ust. 1, pomimo niewykonania części robót wykończeniowych lub 

innych robót budowlanych związanych z obiektem, w wydanym pozwoleniu na 

użytkowanie może określić termin wykonania tych robót. 

 

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do instalacji i urządzeń służących ochronie 

środowiska. 

 

4a. Inwestor jest obowiązany zawiadomić właściwy organ o zakończeniu robót 

budowlanych prowadzonych, po przystąpieniu do użytkowania obiektu 

budowlanego, na podstawie pozwolenia na użytkowanie. 

 

5. Właściwy organ, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, odmawia wydania pozwolenia na użytkowanie 

obiektu budowlanego w przypadku niespełnienia wymagań określonych w ust. 1 i w art. 57 

ust. 1–4. Przepisy art. 51 stosuje się odpowiednio. 

 

6. Decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego właściwy organ 

przesyła niezwłocznie organowi, który wydał decyzję o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu lub pozwolenia, o których mowa w art. 23 ust. 1 i art. 26 ust. 1, oraz 

decyzji, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich 

Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej. 

 

7. Stroną w postępowaniu w sprawie pozwolenia na użytkowanie jest wyłącznie inwestor. 

 

Art. 59a. 1. Właściwy organ przeprowadza, na wezwanie inwestora, 

obowiązkową kontrolę budowy w celu stwierdzenia prowadzenia jej zgodnie z 

ustaleniami i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę. 

 

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, obejmuje sprawdzenie: 

1) zgodności obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub 



terenu; 

2) zgodności obiektu budowlanego z projektem architektoniczno-budowlanym, w zakresie: 

a) charakterystycznych parametrów technicznych: kubatury, powierzchni 

zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji, 

b) wykonania widocznych elementów nośnych układu konstrukcyjnego 

obiektu budowlanego, 

c) geometrii dachu (kąt nachylenia, wysokość kalenicy i układ połaci 

dachowych), 

d) wykonania urządzeń budowlanych, 

e) zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, 

zapewniających użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, 

f) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez 

osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach 

inwalidzkich – w stosunku do obiektu użyteczności publicznej i budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego; 

3) wyrobów budowlanych szczególnie istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji 

i bezpieczeństwa pożarowego; 

4) w przypadku nałożenia w pozwoleniu na budowę obowiązku rozbiórki 

istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania lub 

tymczasowych obiektów budowlanych – wykonania tego obowiązku, jeżeli upłynął termin 

rozbiórki określony w pozwoleniu; 

5) uporządkowania terenu budowy. 

 

Art. 59c. 1. Właściwy organ przeprowadza obowiązkową kontrolę przed 

upływem 21 dni od dnia doręczenia wezwania albo uzupełnionego wezwania. 

O terminie obowiązkowej kontroli organ zawiadamia inwestora w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia wezwania albo uzupełnionego wezwania. 

 

2. Inwestor jest obowiązany uczestniczyć w obowiązkowej kontroli w 

wyznaczonym terminie. 

 

Art. 59d. 1. Właściwy organ, po przeprowadzeniu obowiązkowej kontroli, 

sporządza protokół w trzech egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu doręcza się 

inwestorowi bezzwłocznie po przeprowadzeniu kontroli, drugi egzemplarz 

przekazuje się organowi wyższego stopnia, a trzeci pozostaje we właściwym organie. 

 

1a. Dopuszcza się przekazanie protokołu organowi wyższego stopnia w formie 

elektronicznej. W takim przypadku sporządza się dwa egzemplarze protokołu. 

 

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, przechowuje się przez okres istnienia 

obiektu budowlanego. 

 

3. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze 

rozporządzenia, wzór protokołu obowiązkowej kontroli. 

 

4. Wzór protokołu powinien obejmować w szczególności informacje dotyczące 

danych osobowych osób uczestniczących w kontroli oraz informacje niezbędne do ustalenia 

przebiegu i wyniku przeprowadzonej kontroli, w tym: adres i kategorię obiektu budowlanego, 



ustalenia dotyczące zgodności wykonania obiektu budowlanego z zatwierdzonym projektem 

budowlanym i innymi warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę. 

 

Art. 59e. Obowiązkową kontrolę budowy lub obiektu budowlanego może 

przeprowadzać, z upoważnienia właściwego organu nadzoru budowlanego, 

wyłącznie osoba zatrudniona w tym organie i posiadająca uprawnienia budowlane. 

 

Art. 59f. 1. W przypadku stwierdzenia w trakcie obowiązkowej kontroli 

nieprawidłowości w zakresie, o którym mowa w art. 59a ust. 2, wymierza się karę stanowiącą 

iloczyn stawki opłaty (s), współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) i współczynnika 

wielkości obiektu budowlanego (w).  

 

2. Stawka opłaty (s) wynosi 500 zł.  

 

3. Kategorie obiektów, współczynnik kategorii obiektu oraz współczynnik wielkości obiektu 

określa załącznik do ustawy.  

 

4. W przypadku gdy w skład obiektu budowlanego, z wyjątkiem budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego, wchodzą części odpowiadające różnym kategoriom, karę stanowi suma kar 

obliczonych dla różnych kategorii.  

 

5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie, o którym mowa w art. 59a ust. 2, 

karę oblicza się odrębnie za każdą stwierdzoną nieprawidłowość. Karę stanowi suma tak 

obliczonych kar.  

 

6. W przypadku wymierzenia kary właściwy organ, w drodze decyzji, odmawia wydania 

pozwolenia na użytkowanie i przeprowadza, w odpowiednim zakresie, postępowanie, o 

którym mowa w art. 51.  

 

Art. 59g. 1. Karę, o której mowa w art. 59f ust. 1, właściwy organ wymierza w drodze 

postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Wpływy z kar stanowią dochód budżetu 

państwa.  

 

2. Wymierzoną karę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, o którym 

mowa w ust. 1, w kasie właściwego urzędu wojewódzkiego lub na rachunek bankowy tego 

urzędu.  

 

3. W przypadku nieuiszczenia kary w terminie podlega ona ściągnięciu w trybie przepisów o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji.  

 

4. Uprawnionym do żądania wykonania w drodze egzekucji administracyjnej obowiązków, o 

których mowa w ust. 3, jest wojewoda.  

 

5. Do kar, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organu podatkowego, z 

wyjątkiem określonego w ust. 1, przysługują wojewodzie.  

 

6. Organ właściwy do wydania, zmiany, uchylenia lub stwierdzenia nieważności 

postanowienia niezwłocznie przesyła kopię wydanego postanowienia właściwemu 

wojewodzie. 



 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIA:  

 

1. Wyszukaj kategorie obiektów budowlanych- załącznik do ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 

Zapoznaj się ze wszystkimi kategoriami, zwróć również uwagę na:  

- Współczynnik kategorii obiektu (k) 

- Współczynnik wielkości obiektu (w),  

które wykorzystasz do rozwiązania zadania związanego z obliczeniem kary za użytkowanie 

obiektu bez zawiadomienia o zakończeniu budowy. 

 

 

2 Określ do której kategorii budowlanej należy hotel o kubaturze 3.500 m
3
oraz określ 

współczynnik kategorii obiektu budowlanego (k), a także współczynnik wielkości 

obiektu budowlanego (w)  

Wylicz  karę za użytkowanie bez zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu 

hotelowego, Przyjmij, że iloczyn stawki (s): 500zł- podwyższony 10- krotnie = 5000zł  

 

 

Przykładowe zadanie związanie z wyliczeniem kary za użytkowanie bez zawiadomienia o 

zakończeniu budowy obiektu magazynowego, jak chłodnia o kubaturze poniżej 2500 

m
3 
zapłacisz 50 000 zł kary. Jak ją się oblicza? 

 iloczyn stawki (s): 500 zł – podwyższony dziesięciokrotnie = 5000 
 współczynnik kategorii obiektu budowlanego (k) dla budynku handlowego: 10 
 współczynnik wielkości obiektu budowlanego (w) dla budynku magazynowego 

chłodni o kubaturze poniżej 2500 m
3
: 1,0 

Kara wynosi iloczyn powyżej podanych czynników, czyli 5000 x 10 x 1,0 = 50 000 zł. 

 

3 Wyjaśnij pojęcia:   

a) Kubatura brutto budynku 

b) Kubatura netto budynku 

 

4. Jak i kto prowadzi dziennik budowy oraz podaj cel posiadania tego dziennika  ( wskaż 

rozporządzenie oraz nr artykuły mówiący nam o obowiązku prowadzenia dokumentacji)  

 

 

 

 

 

 

 



 

Cześć 2 

Inwestor, na którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

obiektu budowlanego lub gdy projekt budowlany obiektu budowlanego nieobjętego 

obowiązkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie wymagał uzgodnienia pod względem 

ochrony przeciwpożarowej lub wymagań higienicznych i zdrowotnych., na podstawie art. 

56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U z 2017 r. poz. 

1322 z późn. zm.), jest zobowiązany zawiadomić, zgodnie z właściwością wynikającą z 

przepisów szczególnych organy: 

1.      Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

2.      Państwowej Straży Pożarnej 

 

Państwowa Inspekcja Sanitarna realizuje zadania dotyczące zdrowia publicznego 

m.in. poprzez nadzór nad higieną pracy i środowiska, higieną procesów nauczania i 

wychowania, nad warunkami zdrowotnymi żywności i żywienia oraz warunkami 

higieniczno-sanitarnymi. 

 

Do zakresu działania PIS w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego należy w 

szczególności: 
1. uzgadnianie projektów planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustalanie warunków 

zabudowy i zagospodarowania terenu pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych; 

2. uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i 

zdrowotnych dotyczących budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów 

budowlanych, nowych materiałów i procesów technologicznych przed ich zastosowaniem w 

produkcji lub budownictwie; 

3. uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych, statków morskich, 

żeglugi śródlądowej i powietrznych oraz środków komunikacji lądowej; 

 

Natomiast do zakresu działania PIS w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy: 
- kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w 

szczególności dotyczących 

- higieny środowiska, 

- a zwłaszcza wody do spożycia i czystości powietrza atmosferycznego, 

- utrzymania należytego stanu higienicznego 

a. zakładów pracy, 

b. instytucji, 

c. obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, 

d. nieruchomości, 

e. dróg, 

f. ulic 

g. oraz osobowego i towarowego transportu kolejowego, drogowego, lotniczego i morskiego, 

h. warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności 

i. oraz warunków żywienia zbiorowego, 

j. warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób 

k. zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy, 

l. higieny procesów nauczania 



m. oraz higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu szkolnego. 

 

Państwowy inspektor sanitarny jest uprawniony do kontroli zgodności budowanych obiektów 

z wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi, określonymi w obowiązujących przepisach. 

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości są wpisywane do dziennika budowy, z 

wyznaczeniem terminu ich usunięcia. 

 

Ma on w związku z tym prawo wstępu o każdej porze dnia i nocy, na terenie miast i wsi 

do: 
- zakładów pracy oraz wszystkich pomieszczeń i urządzeń wchodzących w ich skład, 

- obiektów użyteczności publicznej, 

- obiektów handlowych, 

- ogrodów działkowych i nieruchomości oraz wszystkich pomieszczeń wchodzących w ich 

skład, 

- środków transportu i obiektów z nimi związanych, w tym również na: statki morskie, 

żeglugi śródlądowej i powietrzne, 

- obiektów będących w trakcie budowy, 

- a także do mieszkań w razie podejrzenia lub stwierdzenia choroby zakaźnej,  

- zagrożenia zdrowia czynnikami środowiskowymi, 

- a także jeżeli w mieszkaniu jest lub ma być prowadzona działalność produkcyjna lub 

usługowa. 

Podczas kontroli inspektor sanitarny ma prawo:  

- żądania pisemnych lub ustnych informacji, 

- wzywania i przesłuchiwania osób, 

- żądania okazania dokumentów i udostępniania wszelkich danych oraz pobierania próbek do 

badań laboratoryjnych. 

 

Rada powiatu i sejmik województwa przynajmniej raz na rok rozpatrują informacje 

właściwego inspektora sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu i 

województwa. 

 

Inspektor sanitarny wykonuje zadania przy pomocy podległej mu stacji sanitarno-

epidemiologicznej, będącej zakładem opieki zdrowotnej. W razie stwierdzenia naruszenia 

wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze 

decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień. Jeżeli naruszenie wymagań 

spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, państwowy inspektor 

sanitarny nakazuje : 

- unieruchomienie zakładu pracy lub jego części (stanowiska pracy, maszyny lub innego 

urządzenia), 

- zamknięcie obiektu użyteczności publicznej, 

- wyłączenie z eksploatacji środka transportu, 

- wycofanie z obrotu środka spożywczego. 

 

Decyzje w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu. 

 

Państwowemu inspektorowi sanitarnemu przysługuje prawo: 
- zgłoszenia sprzeciwu przeciwko uruchomieniu wybudowanego lub przebudowanego 

zakładu pracy lub innego obiektu budowlanego, 

- wprowadzeniu nowych technologii lub zmian w technologii, 

- dopuszczeniu do obrotu materiałów stosowanych w budownictwie lub innych wyrobów 



mogących mieć wpływ na zdrowie ludzi - jeżeli w toku wykonywanych czynności stwierdzi, 

że z powodu nieuwzględnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych określonych w 

obowiązujących przepisach mogłoby nastąpić zagrożenie życia lub zdrowia ludzi. 

 

Zgłoszenie sprzeciwu wstrzymuje dalsze działania w powyższych sprawach do czasu wydania 

decyzji przez państwowego inspektora sanitarnego wyższego stopnia. 

 

Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski, wynikające z przeprowadzonej kontroli zakładu pracy, 

inspektor sanitarny wpisuje do książki kontroli sanitarnej, którą jest obowiązany posiadać 

zakład pracy. 

Główny Inspektor Sanitarny może osobie posiadającej wymagane kwalifikacje nadać w 

określonym zakresie (oraz cofnąć) uprawnienie rzeczoznawcy do spraw 

sanitarnohigienicznych do uzgadniania w imieniu państwowego inspektora sanitarnego 

dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych. 

 

 

O zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego 

użytkowania. Organy wymienione powyżej zajmują stanowisko w sprawie zgodności 

wykonania obiektu z projektem budowlanym. Przepisy powyższe stosuje się również w 

przypadku, gdy projekt budowlany obiektu budowlanego nieobjętego obowiązkiem 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie wymagał uzgodnienia pod względem ochrony 

przeciwpożarowej lub wymagań higienicznych i zdrowotnych. 

W zakresie oceny stanu ochrony przeciwpożarowej obiektu organem, który winien 

zająć stanowisko jest właściwy terenowo Komendant Powiatowy (Miejski) Państwowej 

Straży Pożarnej. Po przeprowadzeniu czynności kontrolno – rozpoznawczych, 

Komendant zajmuje stanowisko, w zakresie oceny zgodności wykonania obiektu 

budowlanego z projektem budowlanym. Organ PSP ma 14 dni na zajęcie stanowiska, 

zgodnie ze swoimi kompetencjami. Nie zajęcie stanowiska w ww. terminie traktowane 

jest jako nie zgłoszenie sprzeciwu lub uwag. 

Nie zwalnia to jednak inwestora z zapewnienia wymaganego przepisami poziomu ochrony 

przeciwpożarowej w danym obiekcie (terenie), co wynika z art. 4 Ustawy z dnia 24 sierpnia 

1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r., poz. 620 z późn. 

zm). 

Ocena zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, jak i sama 

ocena poprawności projektu i jego uzgodnienia przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń 

przeciwpożarowych (nie zawsze wymagane) dokonywana jest w oparciu o powołaną wyżej 

ustawę o ochronie przeciwpożarowej, ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej 

Straży Pożarnej (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 z późn. zm.) oraz akty 

wykonawcze do tych ustaw. 

Ocena poprawności projektu i jego uzgodnienia jest dokonywana w oparciu o w/w ustawę z 

dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej i akty wykonawcze do niej. 

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadza się na wniosek użytkownika lub 

inwestora obiektu w związku z zamiarem rozpoczęcia użytkowania obiektu budowlanego. 

 



 

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych związanych z odbiorem obejmuje: 

 sprawdzenie zgodności wykonania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, 

 sprawdzenie uzyskanych odstępstw od wymagań przepisów warunków technicznych i norm, 

 sprawdzenie, czy wyroby zabudowane w ramach inwestycji, mające istotny wpływ na 

bezpieczeństwo pożarowe, posiadają wymagane prawem aprobaty techniczne, świadectwa 

dopuszczenia, certyfikaty zgodności, 

 inwestor powinien okazać wszystkie wymagane prawem kompletne dokumenty, 

potwierdzające zakładane własności użytkowe, 

 sprawdzenie oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu 

budowlanego z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę i przepisami, 

 sprawdzenie, czy zastosowane systemy zabezpieczające zapewniają skuteczną ochronę 

przeciwpożarową, 

 inwestor powinien przedstawić protokoły z wewnętrznych prób sprawności technicznej i 

skuteczności działania oraz odbiorów technicznych urządzeń (instalacji) mających wpływ 

na bezpieczeństwo. 

 

W czasie sprawdzania tych dokumentów kontrolujący zwraca uwagę, czy zostały w nich 

zawarte jednoznaczne stwierdzenia informujące, że dany system w sposób właściwy spełnia 

swoje zadanie, a stan urządzenia (instalacji) jest zgodny z obowiązującymi wymogami. Istotne 

jest także sprawdzenie, czy próby techniczne przeprowadzono z zachowaniem wymagań 

zawartych w normach. 

 

Czynności kontrolno-rozpoznawcze w obiekcie przekazywanym do użytku obejmują zarówno 

sprawdzenie praktycznego wdrożenia zasad ochrony przeciwpożarowej określonych w 

instrukcji bezpieczeństwa pożarowego ze szczególnym uwzględnieniem praktycznej 

znajomości przez personel zasad ewakuacji ludzi na wypadek zagrożenia, jak też sprawdzenie 

przygotowania obiektu do działań ratowniczych, w tym: 

 dróg pożarowych, 

 prawidłowości rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego, jego dostępności i 

oznakowania miejsc jego lokalizacji, 

 kompletności wyposażenia i prawidłowości oznakowania hydrantów wewnętrznych, 

 oznakowania dróg ewakuacyjnych, 

 sprawności oświetlenia awaryjnego, przeciwpożarowego wyłącznika prądu, hydrantów 

wewnętrznych, systemu sygnalizacji pożaru, instalacji oddymiających oraz innych urządzeń 

przeciwpożarowych, które są obiekcie, 

 oznakowania miejsc składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo. 

 

Po zakończeniu czynności kontrolno-rozpoznawczych przedstawiciel Komendy Powiatowej 

PSP sporządza protokół dokumentujący ustalenia z kontroli. Ustalenia zawarte w protokole 

stanowią podstawę do zajęcia stanowiska przez Komendanta Powiatowego  PSP odnośnie 

spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej. 
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