
PROGRAM SZKOLENIA 
 
I.   PROJEKTANT  
 
1. Wprowadzenie – projektant jako uczestnik procesu budowlanego, 

podstawowe przepisy prawne regulujące kwestie projektowania 
budowlanego  

2.  Wymagania formalne warunkujące możliwość wykonywania funkcji 
projektanta  

3.  Podstawowe obowiązki projektanta, wynikające z ustawy Prawo 
budowlane 
-opracowanie projektu budowlanego i zapewnienie jego 
technicznego skoordynowania  
-sporządzenie informacji do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
-uzgodnienia projektu budowlanego wymagane odrębnymi 
przepisami 
-obowiązek pełnienia nadzoru autorskiego 
-sprawdzenie projektu budowlanego  
- oświadczenie o kompletności projektu 

4.   Projektowanie przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków 
5.  Obowiązki i prawa projektanta w trakcie realizacji robót objętych 

projektem 
6.  Możliwości rozszerzenia obowiązków projektanta  
 -dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wymagane w 

sferze zamówień publicznych, opracowanie kosztorysu 
inwestorskiego  

 -uzyskanie w imieniu inwestora pozwolenia na budowę 
7.  Elementy umów o prace projektowe w budownictwie  
8.  Odpowiedzialność karna, cywilna i zawodowa projektanta  

 
II. KIEROWNIK BUDOWY  
 
1. Wprowadzenie – przepisy prawne regulujące zasady powoływania 

kierownika budowy 
2. Wymagania formalne warunkujące możliwość wykonywania funkcji 

kierownika budowy  
3. Podstawowe obowiązki kierownika budowy, wynikające z ustawy 

Prawo budowlane 
- opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
- deklaracja o objęciu funkcji, 
- prowadzenie realizacji robót z projektem, przepisami i wiedzą 
techniczną, 
- współpraca z nadzorem autorskim, 
- kontrola jakości robót (Polskie Normy, specyfikacje techniczne) 
- system dopuszczenia do obrotu i stosowania wyrobów 
budowlanych, 

4.  Elementy umów o roboty budowlane 
- obmiary robót w zależności od rodzaju wynagrodzenia w umowie o 
roboty    budowlane, 
- rozliczenia finansowe robót, 

5.  Możliwości rozszerzenia obowiązków kierownika budowy 
6.  Prawa kierownika budowy 
7.  Kierowanie robotami budowlanymi przy obiektach wpisanych do 

rejestru  zabytków 
8.  Odpowiedzialność karna, cywilna i zawodowa kierownika budowy 

9.  Dyskusja podsumowująca, pytania uczestników 

 
III. INSPEKTOR NADZORU 
 
1. Wprowadzenie – przepisy prawne regulujące problemy nadzoru 

inwestorskiego 
2. Rodzaje obiektów i robót, przy których ustanowienie inspektora 

nadzoru inwestorskiego jest obligatoryjne 
3. Wymagania formalne warunkujące możliwość wykonywania funkcji 

inspektora nadzoru inwestorskiego 
4. Podstawowe obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego wynikające 

z ustawy Prawo budowlane 
- deklaracja o objęciu funkcji, 
- kontrola zgodności realizacji robót z projektem, przepisami i 
wiedzą techniczną, 
- współpraca z nadzorem autorskim, 
- kontrola jakości robót (Polskie Normy, specyfikacje techniczne) 
- system dopuszczenia do obrotu i stosowania wyrobów 
budowlanych, 
- odbiory robót,  
- obmiary robót w zależności od rodzaju wynagrodzenia w umowie o 
roboty  budowlane, 
- rozliczenia finansowe robót, 

5.  Możliwości rozszerzenia obowiązków inspektora nadzoru 
inwestorskiego 
6.  Prawa inspektora nadzoru inwestorskiego 
7.  Nadzór nad obiektami wpisanymi do rejestru zabytków 
8.  Odpowiedzialność karna, cywilna i zawodowa inspektora nadzoru 

inwestorskiego 
9. Umowa o nadzór inwestorski – zasady ustalania wynagrodzenia 

 
IV. KOLEJNA, WŁAŚNIE WPROWADZONA 
NOWELIZACJA PRAWA BUDOWLANEGO. 
 
 
 
Polski Związek Inżynierów  
i Techników Budownictwa  
Oddział w Rzeszowie 
• ul. PCK 2, 35-060 Rzeszów 
      tel.: (017) 862 41 35  
      tel./fax.: (017) 852 13 89 
      e-mail: rzeszow.pzitb@gmail.com    

rzeszow.pzitb@neostrada.pl 
 
 

 
 

 

Polski Związek Inżynierów 
i Techników Budownictwa 

Oddział w Rzeszowie  

organizuje szkolenie 
 

na temat: 
 
 

*** 
I. Obowiązki i prawa uczestników 

procesu inwestycyjnego:  
- kierownika budowy i robót 
- inspektora nadzoru 

inwestorskiego 

II. Uwzględnienie aktualnych zmian  
w przepisach Ustawy„Prawo 
budowlane” i Rozporządzeniach 
wykonawczych. 
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