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w świetle obecnych przepisów prawnych 
 

Investment process for structure repair  
of monumental buildings – problems and hazards  
and a proposition of additional requirements  
in the light of present law regulations 
 

1. Wstęp 
 
Istniejące regulacje prawne w zakresie inwesty-
cji prowadzonych w obrębie budowli zabytko-
wych, w tym przede wszystkim ustawa Prawo 
budowlane, ustawa o ochronie zabytków oraz 
ustawa Prawo zamówień publicznych, nakładają 
na inwestora wymagania, które ma obowiązek 
spełnić zarówno przed przystąpieniem do reali-
zacji inwestycji budowlanej jak i w trakcie jej 
realizacji. Proces przygotowania inwestycji oraz 
pozyskiwania niezbędnych uzgodnień i decyzji 
zazwyczaj nie stwarza inwestorom większych 
problemów, jednak w trakcie realizacji samych 
robót budowlanych występuje często konieczność 
pogodzenia obowiązków wynikających z prze-
strzegania przytoczonych przepisów prawa z wy-
mogami techniczno-ekonomicznymi realizowa-
nej inwestycji. Konieczność ta urasta do rangi 
problemu w przypadku częstego obecnie finan-
sowania inwestycji lub jej części z funduszy ze-
wnętrznych, w szczególności programów euro-
pejskich, które wymagają ścisłego przestrzega-
nia przez inwestora zadeklarowanych wcześniej 
harmonogramów robót. 

Prawo budowlane oraz wszelkie rozporządze-
nia okołoustawowe nakładają na Inwestorów obo-
wiązek uzyskania dokumentacji na przeprowadze-
nie planowanych inwestycji. Tym samym stwarza- 

 

1. Introduction 
 
The existing legal regulations pertaining to the in-
vestments carried out on the area of antique build-
ings, first of all the Parliamentary Act called The 
Building Act, the Act on Protection of Relics and the 
Law concerning Public Orders, impose upon the in-
vestor some requirements which he is obliged to ful-
fill both before commencing the realization of a build-
ing investment as well as during the realization thereof. 
The process of preparation of an investment and ac-
quisition of indispensable decisions, settlements and 
co-ordinations usually does not create any serious 
problems for the investors, however, during the reali-
zation of building works as it were there often occurs 
the necessity to provide agreement of the duties result-
ing from obeying the provisions of the quoted legal 
Acts with technical and economical requirements of 
the investment realized. This necessity grows up to 
the size of problem in, as it frequently takes place, the 
case of funding the whole investment or a part of it by 
external funds, especially by the European programs 
which require exact following the earlier declared 
schedules of works by the investor.  
The Building Act and all the decrees accompany-
ing it impose upon the Investors the duty to obtain 
relevant documentation for the execution of the 
planned investment. This fact creates opportuni-
ties for the designers to present their knowledge and 
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ją projektantom okazje do zaprezentowania swojej 
wiedzy i doświadczenia przy wykonywaniu doku-
mentacji projektowej z jednoczesnym przestrzega-
niem istniejących regulacji prawnych. I tu rodzi się 
pytanie: jak powinna wyglądać dokumentacja projek-
towa, zwłaszcza dla obiektów zabytkowych, gdzie  
w trakcie prowadzenia inwestycji pojawiają się różne 
problemy i nieprzewidziane w projekcie budowlanym 
prace. Obecne regulacje prawne precyzują ogólnie 
zawartość dokumentacji, szczegółowe rozwiązania  
i zakres pozostawiając w gestii projektanta.  

W artykule przedstawiono potencjalne zagro-
żenia wynikające z ww. problematyki oraz za-
proponowano rozwiązania, w zamyśle autorów 
mogące być przyczynkiem do szerszej dyskusji 
na ten temat. Przedstawiono wynikające z do-
świadczeń autorów propozycje, o jakie ich zda-
niem elementy powinna być uszczegółowiona 
dokumentacja budowlana dla obiektów zabytko-
wych w stosunku do wymogów stawianych przez 
obowiązujące przepisy prawne, co w zamyśle 
autorów może być przyczynkiem do szerszej 
dyskusji na ten temat. 
 

2. Etap przygotowania  
inwestycji 

 

Zgodnie z artykułem 18 ustawy Prawo budowlane 
[1] „[…] 1. Do obowiązków inwestora należy 
zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnie-
niem zawartych w przepisach zasad bezpieczeń-
stwa i ochrony zdrowia, a w szczególności za-
pewnienie: 
1) opracowania projektu budowlanego i, stosow-

nie do potrzeb, również innych projektów, 
2) objęcia kierownictwa budowy przez kierowni-

ka budowy, 
3) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, 
4) wykonania i odbioru robót budowlanych, 
5) w przypadkach uzasadnionych wysokim stop-

niem skomplikowania robót budowlanych lub 
warunkami gruntowymi, nadzoru nad wyko-
nywaniem robót budowlanych  

– przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach 
zawodowych […]”.  

Natomiast artykuł 24 punkt 2 ustawy Prawo 
budowlane [1] precyzuje, iż „[…]stronami w po-
stępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę 
są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wie-
czyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących 
się w obszarze oddziaływania obiektu […]”. 
Stąd wynika, że to inwestor jest zobowiązany do 
spełnienia wymogów formalnych, takich jak 
pozyskanie decyzji organu administracji budow- 

experience when executing designing documentation 
and simultaneously strictly obeying the existing legal 
regulations. And this is where the question arises: 
what should the designing documentation look like, 
especially for antique objects, where various prob-
lems and works not provided for in the building 
design do appear when carrying out the investment 
works. The present legal regulations specify the 
content of the design documentation, whereas the 
detailed solutions and the scope thereof are generally 
left at the designer’s competence.  

In this article potential threats resulting from the 
above mentioned problems and proposed solutions 
have been presented, which in authors’ intention can 
make a contribution to the wider discussion on this 
subject. The proposals resulting from authors’ ex-
perience, which in their opinion make up the ele-
ments which should be included to make the con-
structional documentation for antique objects more 
detailed in relation to the requirements imposed by 
legal regulations in force, have been presented in this 
article; this in authors’ intention could make a con-
tribution to the wider discussion on this subject.  
 

2. The stage of preparation  
of the investment  

 

According to the article 18 of The Building Act [1] 
(Prawo budowlane [1]) ‘[…] 1. It is the duty of the 
investor to organize the process of construction, 
taking into consideration the rules and regulations 
included in the regulations concerning safety at 
work and protection of health, and in the peculiarity 
to ensure the following:  
1) working out the constructional design and, 

suitably to the needs, also other designs,  
2) taking over the management of the construction site 

by the manager of the construction of the object,  
3) working out the plan of safety at work and 

protection of health,  
4) realization and commissioning of the construc-

tional works,  
5) in the cases of carrying out constructional works 

of high level of complexity or if the ground con-
ditions require so, providing supervision over 
executed constructional works  

– by persons of suitable professional qualifica-
tions […]’.  

However, article 24 point 2 of The Building 
Act [1] (Prawo budowlane [1]) specifies, that 
“[…] the parties in conducting the proceeding of 
acquiring the permission to build are the investor, 
the owners and those having the perpetual right of 
use or the administrators of the estates which are 
present in the area of influence of the object […]”. 
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lanej o pozwoleniu na budowę oraz decyzji Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków o pozwole-
niu na prowadzenie prac przy obiekcie zabytko-
wym. Inwestor może zlecić projektantowi wyko-
nanie projektu budowlanego i wówczas do obo-
wiązków projektanta, zgodnie z art. 20 punkt 2 
ustawy Prawo Budowlane, należy „[…] uzyskanie 
wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń roz-
wiązań projektowych w zakresie wynikającym  
z przepisów […]”, o ile w umowie inwestor- 
-projektant na wykonanie dokumentacji projekto-
wej strony nie ustaliły inaczej. Krótko mówiąc: 
inwestor może zlecić projektantowi opracowanie 
dokumentacji w ściśle określonym zakresie, wy-
nikającym z umowy cywilno-prawnej w oparciu  
o Kodeks cywilny, zaś odpowiedzialność za to, 
czy zakres dokumentacji w pełni odpowiada wy-
mogom ustawy Prawo budowlane odpowiada in-
westor, gdyż na inwestorze w dalszym ciągu spo-
czywa obowiązek zorganizowania całego procesu 
budowy.  

Stopień uszczegółowienia projektu budowla-
nego do pozwolenia na budowę zależy w głównej 
mierze od rzetelności i doświadczenia projektanta, 
który często z jednej strony stara się wykonać 
projekt możliwie szczegółowo, z drugiej stara się 
ograniczyć koszty związane z jego opracowaniem, 
aby jego oferta cenowa była atrakcyjna dla inwe-
stora. Na etapie pozyskiwania decyzji administra-
cyjnych inwestor nie jest zobligowany do przedło-
żenia projektu wykonawczego, dlatego też często 
nie zleca wykonania takowego w ogóle. Inwesto-
rzy publiczni rezygnują z opracowywania projek-
tów wykonawczych często z obawy przed zarzu-
tem niegospodarności w gospodarowaniu publicz-
nymi pieniędzmi, gdyż te podnoszą koszty doku-
mentacji.  

Zdarza się jednak, choć rzadko, że inwestor 
zleca opracowanie projektu wykonawczego. Do-
tyczy to przede wszystkim bogatych gmin, jednak 
tutaj często dochodzi do sytuacji odwrotnej, tj. 
nadmiernego powiększania zakresu opracowywa-
nej dokumentacji spowodowanego z jednej strony 
wygodą urzędników samorządowych powielają-
cych „sprawdzony” wzorzec umowy na prace 
projektowe, z drugiej strony brakiem ich przygo-
towania merytorycznego pozwalającego ten wzo-
rzec w sposób racjonalny dostosować do uwarun-
kowań konkretnej inwestycji. Zdarza się, że inwe-
stor żąda przedstawienia w dokumentacji szczegó-
łów na poziomie podstawowej wiedzy z zakresu 
technologii robót budowlanych, zasłaniając się 
nieprzewidywalnością procesu wyłonienia przy-
szłego wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamó-
wień publicznych [4]. 

Thence it results that it is the investor who is obliged 
to fulfill the formal requirements, such as obtaining 
the decision of the organ of building administration 
granting the permission to build and the decision of 
the Province Conservator of Relics to grant permis-
sion to carry out works on the antique object. The 
investor may order the designer to realize the con-
structional design and then it becomes the duty of the 
designer, according to article 20 point 2 of The Build-
ing Act, “[…] to obtain the required opinions, settle-
ments and co-ordinations and controlling the project 
solutions within the scope resulting from legal regula-
tions […]”, if in the investor-designer contract on 
realization of the documentation of the projects the 
parties have not settled it otherwise. Briefly speaking: 
the investor may order the designer to prepare the 
documentation in a strictly defined scope, resulting 
from the civil – legal contract, on the basis of The 
Civil Code, whereas the responsibility for the fact that 
the scope of the documentation completely corre-
sponds to the requirements of The Building Act is 
borne by the investor, as it is still investor’s duty to 
organize the whole process of construction.  

How far detailed the constructional design is at the 
stage of submitting it to the procedure of application 
for the permission to build depends mainly on the 
reliability and experience of the designer who often 
tries on the one hand to make the project as detailed as 
possible, while on the other hand he tries to limit the 
costs connected with preparing thereof, so that his 
quotation should become attractive for the investor. 
The investor is not obliged to present the executive 
design at the stage of submitting the design to the 
process of administrative decisions, so this is why he 
often does not order to have such a design made at all. 
Public investors give up working out executive de-
signs, often fearing that they might be charged of care-
less management of public money, as working out 
executive designs raises the costs of documentation.  

It happens, however, although seldom, that the in-
vestor orders preparing of the executive design. This 
pertains first of all to rich communes, although here 
often an opposite situation takes place, i.e. excessive 
increasing the scope of worked out documentation, 
which is caused on the one hand by seeking comfort 
on the side of the council officials, who follow the 
‘proved’ standard of contract on design works, on the 
other hand by lack of their content-related compe-
tence which would enable them to adapt this standard 
in a rational way to the conditions of the particular 
investment. It happens that the investor demands that 
the documentation should contain details at the level 
of basic knowledge concerning the technology of 
constructional works, trying to excuse himself with 
unpredictability of the process of appointing the future  
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W przypadku inwestora publicznego, rzadziej 
prywatnego (chyba że ten stara się o dofinanso-
wanie ze środków publicznych), oprócz pozyska-
nia decyzji administracyjnych obligatoryjnie osza-
cowuje on koszty przyszłej inwestycji (kosztorysy 
inwestorskie, przedmiary robót) [3], sporządza 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru ro-
bót budowlanych (STWiORB) [4] oraz przygoto-
wuje procedurę wyłonienia wykonawcy zgodną  
z Prawem zamówień publicznych [2]. 

Jeżeli oszacowania kosztów inwestycji do-
konuje kosztorysant będący osobą przywołaną 
przez inwestora jedynie do wykonywania wyod-
rębnionych zadań [5] i nie uczestniczącą w pro-
cesie projektowym oraz gdy oszacowuje on 
koszty jedynie w oparciu o projekt budowlany, 
który z założenia zawiera pewne uogólnienia, 
pojawiają się pierwsze problemy spowodowane 
brakiem udziału cost manager’a w procesie 
projektowym. Użyto tu angielskiego terminu, 
gdyż polski termin kosztorysant w odczuciu 
autorów nie oddaje w pełni zakresu obowiąz-
ków, w zakres których oprócz kosztorysowania 
wchodzić powinien również obowiązek uczest-
niczenia w procesie inwestycyjnym przez cały 
czas jego trwania, w celu monitorowania reali-
zowanej inwestycji w zakresie jej zgodności  
z planowanymi kosztami, gdzie ostatni element 
jest pośrednim wskaźnikiem jakości wykony-
wanych prac. Niestety, w polskich warunkach 
często jeszcze jest tak, że sporządzający doku-
mentację projektową, szacujący koszty inwesty-
cji oraz pełniący funkcję nadzoru inwestorskie-
go nigdy nie mieli ze sobą kontaktu. Do nie-
dawna było to działanie szczególnie powszech-
ne w przypadku realizacji inwestycji przez jed-
nostki budżetowe administracji publicznej, co 
wynika często z faktu, że dopiero po sporządze-
niu dokumentacji projektowej i oszacowaniu 
kosztów inwestycji poszukiwane są środki na jej 
realizację. Stanowi to szczególnie duży problem 
w przypadku, gdy w przedmiarze robót zasto-
sowano zbyt wysoki poziom agregacji w połą-
czeniu ze zbyt ogólnymi STWiORB lub w przy-
padku inwestycji wieloletnich, kiedy pierwotnie 
zrealizowany kosztorys nie odpowiada aktual-
nym potrzebom z powodu częściowej realizacji 
robót na przestrzeni lat, pojawienia się koniecz-
ności przeprowadzenia dodatkowych (np. za-
bezpieczających wykonaną część przed znisz-
czeniem) bądź koniecznością zmiany ich tech-
nologii. 

Innym zagadnieniem jest treść umów na reali-
zację robót budowlanych, stanowiących załącznik 
do dokumentów przetargowych. Ich zapisy wyko- 

contractor in procedures provided by the Law con-
cerning Public Orders [4].  

In the case of a public investor, more seldom  
a private one (unless the latter is trying to obtain refi-
nancing from the public means), besides to obtaining 
administrative decisions, he is to estimate obligatorily 
the costs of the future investment (investor’s cost calcu-
lations, taking off for the works) [3], he prepares the 
technical specifications for realization and commission-
ing of the constructional works (STWiORB) [4] and 
he prepares the procedure of appointing the contractor 
in accordance with the Law of Public Orders [2].  

If the cost estimator who carries out estimation of 
the costs of the investment is a person called in by the 
investor only to execute separate tasks [5] and if he 
does not participate in the process of designing and 
when he estimates the costs only on the basis of the 
constructional design, which by assumption contains 
certain generalizations, the first problems to occur are 
those caused by lack of participation of the cost man-
ager in the process of designing. The English term, 
cost manager, which is used here, in the opinion of the 
authors, covers a more extensive scope of the duties 
than its Polish equivalent, cost estimator, as besides to 
mere costing-draft this includes the duty to take part 
in the investment process throughout the whole dura-
tion thereof, in order to monitor the realized invest-
ment as to its compatibility with the planned costs, 
wherein the latter element makes up an indirect coef-
ficient of the quality of executed works. Unfortu-
nately, in Polish conditions it is still often that the 
person preparing the project documentation, the per-
son estimating the costs of the investment and the 
person carrying out the investor’s supervision have 
never met one another. Until recently this was particu-
larly general rule of acting in the case of realization of 
an investment by the budget entities of the public 
administration, which often resulted from the fact, that 
it was not until the design documentation and prepar-
ing the cost estimation had been made that the finan-
cial means for realization of the investment were 
sought for. This makes up a particularly big problem 
in the case when at the stage of taking off for the 
works a too high level of aggregation has been ap-
plied in connection with too general technical specifi-
cations for realization and commissioning of the con-
structional works (STWiORB), or in the case of many 
years' investments, when the originally realized cost 
calculation does not correspond to the current needs 
because of the partial realization of works throughout 
the years, the necessity of execution of additional 
works (e.g. to secure the executed piece from damages) 
or the necessity of change of the technology of works.  

Another matter is the content of the contracts on 
realization of constructional works, which make 
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nawca musi zaakceptować już na etapie procedury 
przetargowej, aby spełnić wymogi formalne przy 
rozpatrywaniu oferty. Są one często formułowane 
w stosunku do wykonawcy w bardzo rygorystycz-
ny sposób, aby w swym założeniu w maksymalny 
sposób zabezpieczyć interes inwestora, jednak to 
co być może sprawdza się w przypadku realizacji 
obiektów nowo wznoszonych, często okazuje się 
bronią obosieczną w przypadku obiektów zabyt-
kowych. Inwestorzy zwłaszcza publiczni często 
zapominają, że wykonawca podejmuje się realiza-
cji robót budowlanych z zamiarem osiągnięcia 
skalkulowanego wcześniej przez siebie zysku, 
który kalkuluje uwzględniając m.in. koszty zwią-
zane z obciążeniami fiskalnymi, zatrudnieniem 
ludzi, zużyciem sprzętu itp. Jest to skutek niezna-
jomości zasad rządzących procesem inwestycyj-
nym przez osoby przygotowujące umowę na robo-
ty budowlane. Łatwo można sobie wyobrazić sy-
tuację, że wykonawca po przeanalizowaniu pro-
jektu budowlanego, przewidując pojawienie się 
„niespodzianek” w trakcie realizacji inwestycji 
prawdopodobnie skalkuluje cenę ofertową „z za-
pasem”, szczególnie gdy cena ofertowa jest ceną 
ryczałtową.  
 
3. Przygotowanie inwestycji do realizacji 

a dokumentacja projektowa 
 

W celu unaocznienia konieczności zmian w prze-
pisach dotyczących dokumentacji budowlanej dla 
obiektów zabytkowych, prześledźmy w skrócie 
proces inwestycyjny, aby jego zagrożenia były 
lepiej widoczne. 

Obowiązki inwestora zgodnie z artykułem 18 
pkt. 1. ustawy Prawo budowlane [1] zostały przy-
toczone wyżej. Jednak aby przygotować inwesty-
cję w obrębie budynku zabytkowego do realizacji 
oraz wyłonić wykonawcę robót zgodnie z Prawem 
zamówień publicznych w trybie przetargu nie-
ograniczonego, inwestor musi przygotować specy-
fikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ), 
w skład której lub załączniki do której stanowią, 
oprócz projektu budowlanego zaakceptowanego 
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
na podstawie którego uzyskano pozwolenie na 
budowę, następujące dokumenty: specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót budowla-
nych (STWiOR), przedmiar robót, projekt 
umowy inwestor-wykonawca robót, określenie 
wymagań formalnych oraz merytorycznych, ja-
kie musi spełnić wykonawca robót. Czasami, 
chociaż bardzo rzadko z powodów opisanych 
wcześniej, dodatkowym załącznikiem jest pro-
jekt wykonawczy. 

up enclosure to the tender documents. The contractor 
has to accept the provisions thereof beforehand, at 
the stage of the tender procedure, in order to meet 
the formal requirements when considering the offer. 
They are often formulated in relation to the contrac-
tor in a very rigorous way in order to secure the in-
vestor interest to the maximum possible extent, how-
ever, what maybe comes true in the case of realiza-
tion of the objects newly raised, often turns out dou-
ble-edged in the case of antique objects. The inves-
tors, especially public ones, often forget that the 
contractor undertakes the realization of constructional 
works with the intention of achieving their earlier 
calculated profit, wherein the calculation of the profit 
took into account the costs connected with fiscal en-
cumbrances, employment of people, wear and tear of 
equipment etc. This is the result of not knowing the 
principles ruling the investment process on the side 
of the persons preparing the contract for construc-
tional works. One can easily imagine a situation, 
when the contractor after having analyzed the con-
structional design, expecting unpredictable ‘surprises’ 
during the realization of the investment will proba-
bly calculate the offer price ‘with a provision for’ 
especially if the offer price is a lump-sum price.  
 

3. Preparation of the investment to  
realization and the project documentation  
 

In order to visualize the necessity of introducing 
changes in legal regulations concerning construc-
tional documentation for antique objects, let's 
briefly trace a process of investment so that the 
endangerment is better visible.  

The investor’s duties according to article 18 point 1. 
of The Building Act [1] have been quoted above. 
However, to prepare the investment to the realization 
on the area of an antique building and appoint a con-
tractor of works in accordance with the Law of Public 
Orders in the open tender mode, the investor has to 
specify the essential conditions of the order (SIWZ), 
which will include or which will be accompanied by 
enclosures; besides to the constructional design ac-
cepted by Province Conservator of Relics, which 
makes the basis for being granted a permission to 
carry out construction works, the following docu-
ments must be enclosed: technical specification of 
realization and commissioning of constructional 
works (STWiOR), the take-off for the works, the draft 
of the contract between the investor and the contractor 
of works, determining the formal requirements and 
content-related qualification that the contractor of 
works must fulfill. Sometimes, although this is rather 
seldom due to the reasons described earlier, the addi-
tional enclosure is the executive design.  
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Wymagania formalne określone w SIWZ to 
przede wszystkim aktualne zaświadczenie, po-
twierdzające że podmiot gospodarczy startujący 
do przetargu w ogóle istnieje (np. wpis do ewi-
dencji działalności gospodarczej), zaświadczenia  
o niezaleganiu przez niego z płatnością ZUS i po-
datków, ale również sporadycznie dodatkowe 
żądania np. zaświadczenia o niekaralności z Cen-
tralnego Rejestru Sądowego.  

Wymagania merytoryczne określone w SIWZ 
to zazwyczaj wykaz osób, które miałyby pełnić  
z ramienia wykonawcy samodzielne funkcje tech-
niczne przy realizacji inwestycji, czyli przede 
wszystkim kierownik budowy (branża konstruk-
cyjna), rzadziej branżyści (instalacje elektryczne, 
centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjne itp.), 
sporadycznie konserwatorzy zabytków oraz do-
kumenty poświadczające wymagane przez in-
westora doświadczenie wykonawcy lub osób dla 
niego pracujących w realizacji podobnych inwe-
stycji – zazwyczaj referencje.  

Generalnie, obecny sposób podziału przygo-
towania i realizacji inwestycji na etapy często 
niezależne od siebie ze względu na zadaniowe 
podejście inwestorów do zamierzeń inwestycyj-
nych, jest na etapie jej realizacji brzemienny  
w skutki, które ją skutecznie utrudniają, mimo 
że obecnie coraz częściej od projektanta wyma-
ga się opracowania oprócz projektu budowlane-
go dodatkowo kosztorysu inwestorskiego (sza-
cowanie kosztów inwestycji), przedmiaru robót 
oraz STWiOR. Jednak w dalszym ciągu projek-
tant nie uczestniczy w opracowywaniu specyfi-
kacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 
nawet na zasadzie konsultacji, gdyż na tym eta-
pie realizacji inwestycji jest on osobą najbar-
dziej zorientowaną co do wymogów meryto-
rycznych, jakie powinien spełnić przyszły wy-
konawca robót, aby mógł on podołać realizacji 
zadania. Jest to w odczuciu autorów spowodo-
wane przede wszystkim z jednej strony brakiem 
zrozumienia złożoności problemu przez inwe-
stora, z drugiej jego bezgraniczną ufnością  
w kompetencje własnych jednostek czy wydzia-
łów zajmujących się na co dzień organizowa-
niem przetargów na… realizowanie obiektów 
nowo wznoszonych bądź remont budynków 
poza opieką konserwatorską. W efekcie wyma-
gania merytoryczne określone w SIWZ, choć  
w zgodzie z obowiązującymi przepisami pra- 
wa, są sformułowane mało precyzyjnie, często 
w sposób zupełnie nieodpowiadający charakte-
rowi i złożoności inwestycji.  

Skutkuje to często wyłonieniem wykonawcy, 
który działając w dobrej wierze na podstawie upub- 

The formal requirements as defined in the speci-
fication of the essential conditions of the order 
(SIWZ) are as follows: first of all a valid certificate, 
confirming that the economic subject starting to the 
tender does exist (e.g. an entry to the registration of 
economic activity), then the certificate of the subject 
not being in arrears in payment of Social Security 
Fund and taxes, but also occasionally additional 
demands e.g. the certificate of not having a criminal 
record issued by The Central Judicial Register.  

The content-related qualifications as defined in 
this SIWZ consist usually of the list of persons, who 
would have to fulfill individual technical functions 
from the contractor’s side when realizing the in-
vestment, these are as follows: first of all the man-
ager of the construction site (constructional trade), 
more seldom different craft-related specialists (electric 
installations, central heating, civil engineering, water 
supply, sewage etc.), occasionally conservators of 
relics; other content-related requirements are docu-
ments certifying experience required by the investor 
from the contractor or the persons working for him in 
realization of similar investments – usually references.  

Generally, the present way of dividing the prepa-
ration and the realization of the investment onto 
stages, often independent from one  another because 
of task-oriented approach of the investors, brings at 
the stage of investment realization the results which 
effectively make it difficult, despite the fact that 
nowadays more and more often the designer is re-
quired to prepare not only the constructional design, 
but also the investor’s cost calculation (estimating 
the costs of the investment), the take-off for works 
and the technical specification of realization and 
commissioning of constructional works (STWiOR). 
However the designer still does not participate in 
working out the specification of the essential condi-
tions of the order (SIWZ), even as a consulting spe-
cialist, as at this stage of realization of the invest-
ment he is the person best knowing what content-
related requirements should the future contractor 
meet in order to cope with realization of the task. In 
the authors’ opinion this is first of all caused on the 
one hand by investor’s lack of understanding of the 
complexity of the problem, and on the other hand by 
investor’s unlimited trust in competence of their own 
units or departments dealing in their everyday prac-
tice with organizing tenders on… realizing newly 
raised objects or repair of buildings not undergoing 
conservator’s care. As the result the content-related 
requirements as defined in SIWZ, although they are 
formulated exactly in agreement with the legal regu-
lations in force, they are not precise enough, often in 
the way completely not suitable for the character and 
complexity of the investment.  
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licznionego SIWZ, spełniając zawarte w nim 
wymogi merytoryczne – paradoksalnie – nie 
jest przygotowany merytorycznie do realizacji 
zadania, o czym często przekonuje się po roz-
poczęciu jego realizacji. Wynika to z faktu, że 
taki wykonawca często nie będąc świadomym 
specyfiki robót w obiekcie zabytkowym, w ofe-
rowanej cenie ryczałtowej opartej jedynie na 
przedmiarze robót oraz (rzadko) na projekcie 
budowlanym, nie uwzględnia różnego rodzaju 
kosztów, które w przypadku realizacji robót w 
obiektach poza opieką konserwatorską w ogóle 
nie występują. W takim przypadku może dojść 
nawet do sytuacji ekstremalnej, tj. zejścia wy-
konawcy z placu budowy, dla którego rozwią-
zanie umowy oraz zapłacenie wszelkich kar 
umownych i tak jest bardziej opłacalne niż 
realizacja niedoszacowanej inwestycji. Pro-
blem zaczyna mieć również inwestor, który co 
prawda zyskuje kwoty wynikające z kar umo-
wnych, jednak zmuszony jest przeprowadzić 
od początku długotrwale postępowanie prze-
targowe i z tego powodu często naraża się na 
utratę różnego rodzaju dotacji i dofinansowań, 
szczególnie z różnego rodzaju funduszy unij-
nych, z racji niemożności dotrzymania zade-
klarowanego harmonogramu realizacji robót. 
Niestety zazwyczaj kwota dofinansowania prze-
wyższa wielokrotnie kwotę kar umownych, zaś 
te ostatnie, poza wadium wpłaconym na etapie 
postępowania przetargowego, mogą się okazać 
trudne do wyegzekwowania nawet w postępo-
waniu sądowym. 
 

4. Realizacja inwestycji 
 

Najczęstszym efektem postępowania opisanego 
wyżej jest sytuacja, kiedy w trakcie realizacji ro-
bót okazuje się, że projekt budowlany w swej 
części nie odpowiada stanowi faktycznemu, jaki 
wykonawca zastaje na budowie, np. co do fak-
tycznego stanu technicznego elementów konstruk-
cyjnych (częsty przypadek, gdy pomiędzy opra-
cowaniem dokumentacji a realizacją inwestycji 
upłynęło kilka lat), nie zawiera szczegółów istot-
nych z punktu widzenia wykonawstwa robót,  
a brak jest projektu wykonawczego lub zmieniają 
się wymogi formalno-prawne dotyczące warun-
ków technicznych, jakom powinny odpowiadać 
budynki – szczególnie częste w przypadku inwe-
stycji wieloletnich realizowanych „na raty” w za-
leżności od wielkości pozyskiwanych środków na 
ich realizację. Zachodzi wówczas konieczność 
wstrzymania robót lub ich części do czasu wyja-
śnienia wątpliwości przez projektanta, co nie jest  

This often results in appointing a contractor, who, 
although being well-meaning and acting on the basis 
of the publicized essential conditions of the order 
(SIWZ), and meeting the content-related require-
ments contained therein – yet, paradoxically, is not 
prepared for realization of the task, about which he 
often gets convinced only after commencing realiza-
tion thereof. This results from the fact that such  
a contractor is often not aware of the specific charac-
ter of the works in the antique object, in his offered 
lump-sum price based only on the take-off for works 
and (seldom) on the constructional design he does 
not take into account a variety of costs which in the 
case of realization of works in objects beyond the 
conservator’s care do not occur at all. In such cir-
cumstances there may even occur an extreme situa-
tion, i.e. the contractor leaves the construction site, 
as for him the termination of the contract and paying 
all contract stipulated penalties is more remunerative 
than realization of the investment so badly underes-
timated. There occur  problems also for the investor, 
who in fact gains the sums resulting from contract 
stipulated penalties, but becomes forced to carry out 
time-taking tender proceeding right from the scratch 
and due to this is often exposed to the loss of various 
kind of the grant-in-aids and refinancing, especially 
those derived from EU funds, due to not being able 
to keep the declared schedule of realization of 
works. Unfortunately, usually the sum of refinancing 
exceeds many times the sum of contract stipulated 
penalties, moreover the latter, except for the deposit 
paid at the stage of tender proceeding, may even turn 
out difficult to extort even in the court’s suit.  
 

4. Realization of the investment  
 

The most frequent effect of the proceeding as de-
scribed above is the situation, when during the reali-
zation of works it turns out that the constructional 
design in its part does not answer the actual condi-
tions which the contractor finds on the construction 
site, e.g. concerning the actual technical condition of 
the constructional elements (a frequent case, when 
several years have passed between working out the 
documentation and the realization of the invest-
ment), that it does not contain details essential from 
the point of view of execution of works and there is 
lack of the executive design or formal and legal re-
quirements relating to technical conditions the build-
ings should correspond have changed, – which is 
particularly frequent in the case of many years' in-
vestments realized ‘in installments’, depending on 
the amount of financial means acquired for realiza-
tion thereof. Then comes the necessity of suspension 
of all the works or a part thereof until the doubts have 
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większą przeszkodą w ich realizacji, chyba że 
projektant jest nieosiągalny (zmienił adres za-
mieszkania, wyemigrował lub zmarł). W tym 
przypadku decyzję zmuszony jest podjąć inwe-
stor przy akceptacji konserwatora zabytków  
i inspektora nadzoru. Zdarza się również, że 
ulega też zmianie zakres robót co jest większym 
problemem, przy rozwiązaniu którego szczegól-
nie widać niedogodności związane z sytuacją 
opisaną wcześniej; jego następstwa są zbieżne  
z następstwami sytuacji przedstawionych niżej  
i tam będą opisane. 

Często również dochodzi do odkrycia zasło-
niętych wcześniej elementów architektonicznych 
wystroju budynku i w konsekwencji zachodzi 
potrzeba przeprowadzenia badań konserwator-
skich lub archeologicznych, co doprowadza do 
zwiększenia zakresu robót w stosunku do zało-
żonego a co za tym idzie, powoduje zwiększenie 
wartości robót budowlanych. To z kolei często 
owocuje powiększeniem kwoty, jaką należy za-
płacić wykonawcy za ich realizację w stosunku 
do kwoty określonej w umowie na roboty bu-
dowlane. Jest to problem poważny w przypadku 
inwestycji realizowanych ze środków publicz-
nych, szczególnie pomocowych z Unii Europej-
skiej. Chociaż Prawo zamówień publicznych 
dopuszcza możliwość zwiększenia zakresu i war-
tości zamówienia do 50% w przypadku, jeśli 
robót tych na etapie projektowania nie można 
było przewidzieć, to jednak w większości przy-
padków inwestorzy (zwłaszcza publiczni) posia-
dają ściśle określone środki finansowe i ich 
zwiększenie nastręcza ogromne trudności. Jesz-
cze większym problemem jest sytuacja, gdy ro-
boty te można było przewidzieć, lecz zarówno  
w projekcie budowlanym, jak i w kosztorysie nie 
zostały ujęte – Prawo zamówień publicznych  
w takim przypadku nie dopuszcza możliwości 
zwiększenia zakresu i wartości zamówienia. 

Opisane wyżej przypadki łączy wspólna ce-
cha, różniąca realizację robót przy obiektach 
zabytkowych od inwestycji przy obiektach no-
wo wznoszonych – prowadzą one często do 
znaczących zmian w harmonogramie realizacji 
inwestycji, co jest szczególnie dotkliwe w przy-
padku realizacji inwestycji wykorzystujących 
zewnętrzne źródła finansowania. W trakcie wy-
konywania prac w obiektach zabytkowych czę-
sto ma miejsce sytuacja, kiedy Wojewódzki 
Konserwator Zabytków musi z urzędu wstrzy-
mać prowadzenie prac, z uwagi na odkrycie 
elementów stanowiących wartość historyczną 
lub zachodzi konieczność dokonania dodatkowych 
prac projektowych lub konserwatorskich. Każde 

been cleared out by the designer, which does not 
pose any bigger problem in their realization, unless 
the designer is not available (has changed his address 
of residence, emigrated or died). In this case it is the 
investor who is forced to take the decision with the 
acceptance of the conservator of relics and the super-
vising inspector. It happens also that the scope of 
works also becomes changed, which is a more serious 
problem, which when solved makes all the inconven-
iences connected with the situation as described above 
particularly visible; the aftermath thereof is conver-
gent with the after-effects of the situations presented 
below which will be described there.  

There also often occurs, that some architectural 
elements of the building’s interior decorations 
have become uncovered and in the consequence it 
is needed to execute a conservatory or archaeo-
logical examination, which brings extension of the 
scope of works when compared to that assumed 
initially, and what follows is  enlargement of the 
cost of building works. This in turn often gener-
ates an increase in the sum to be paid to the con-
tractor for their realization in comparison with the 
sum as defined in the contract on building works. 
This is a serious problem in the case of invest-
ments realized from the public means, especially 
the financial aid from the European Union. 
Though the Law of Public Orders admits the pos-
sibility of enlargement of the scope and value of 
the order by 50% in the case those works could 
not have been foreseen at the stage of designing, 
yet in the majority of cases the investors (espe-
cially the public ones) have got only strictly lim-
ited financial means and enlargement thereof pro-
cures huge difficulties. Even still larger problem is 
the situation when one could have foreseen these 
works, but both in the constructional design, and 
in the cost calculation they were not included – in 
such a case the Law of Public Orders does not 
admit the possibility of increasing the scope and 
value of the order.  

The cases as described above have all a com-
mon feature, which makes a difference between 
the realization of works on an antique objects 
from the investment on a newly raised objects – 
they often lead to significant changes in the 
schedule of the realization of the investment, 
which is particularly severe in the case of realiza-
tion of investments using external sources of fund-
ing. There often occurs the situation that when 
carrying out works on an antique objects, the 
Province Conservator of Relics has to stop the 
works by law, due to the discovery of elements of 
particular historical value or the necessity of ac-
complishment of additional designing or conser- 
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takie działanie wiąże się nie tylko z dodatko-
wymi kosztami związanymi z realizacją ale 
przede wszystkim konsekwencją tego faktu jest 
niedotrzymanie harmonogramu, co w przypadku 
korzystania ze środków pomocowych Unii Eu-
ropejskiej jest niedopuszczalne i skutkujące dla 
Inwestora wstrzymaniem finansowania lub na-
wet koniecznością zwrotu dotacji. 
 

5. Realizacja inwestycji  
a administracja budowlana 

 

Zgodnie z artykułem 34 pkt. 2. ustawy Prawo 
budowlane [1] […] Zakres i treść projektu budow-
lanego powinny być dostosowane do specyfiki  
i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania 
robót budowlanych […]”, jednak sposób w jaki to 
ma być zrealizowane pozostawiono projektantowi, 
jednocześnie określając minimalne wymogi sfor-
mułowane w rozporządzeniu Ministra Infrastruk-
tury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegó-
łowego zakresu i formy dokumentacji projektowej 
[…]. Dlatego w związku z brakiem obowiązku 
opracowywania projektów wykonawczych, opra-
cowywany z uwzględnieniem uwarunkowań kon-
serwatorskich projekt budowlany powinien być  
w odpowiednim stopniu uszczegółowiony. Na tym 
etapie nieoceniona jest pomoc Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, który opiniuje oraz za-
twierdza projekt budowlany na etapie pozyskiwa-
nia pozwolenia na budowę, i który może wyegze-
kwować od inwestora odpowiednią zawartość do-
kumentacji, w dobrze rozumianym jego interesie. 
Dotyczy to nie tylko obiektu zabytkowego jako 
takiego, ale również jego bezpośredniego otocze-
nia, które często nie podlega ochronie konserwa-
torskiej i które jest dowolnie kształtowane w ode-
rwaniu od zabytkowego charakteru znajdujących 
się tam budowli. 

Jednak często się zdarza, że Wojewódzki Kon-
serwator Zabytków nie uczestniczy w procesie 
administracyjnym, szczególnie gdy obiekt będący 
podmiotem działań inwestycyjnych nie jest w re-
jestrze zabytków. Jest to efektem głównie dwóch 
zapisów Prawa budowlanego [1]. Pierwszy to ar-
tykuł 29 pkt. 2 „[…] Pozwolenia na budowę nie 
wymaga wykonywanie robót budowlanych pole-
gających na: 1) remoncie istniejących obiektów 
budowlanych i urządzeń budowlanych, z wyjąt-
kiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków 
[…]”. Drugi to artykuł 31 pkt. 1 „[…] Pozwolenia 
nie wymaga rozbiórka: 1) budynków i budowli – 
niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobję-
tych ochroną konserwatorską […]; 2) obiektów  
i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest 

vatory works. Every such activity is connected not 
only with additional costs due to realization 
thereof but first of all the consequence of this is 
that there occurs breach of the schedule, which in 
the case of using the aid means from the European 
Union is inadmissible and the effect for the inves-
tor is suspension of the funding or even the neces-
sity of the reimbursing the grant-in-aid.  
 

5. Realization of the investment  
and building administration  

 

According to the article 34 point 2. of The Build-
ing Act [1] (Prawo budowlane [1]) ‘[…] The 
scope and the content of the building project 
should be adapted to the specifics and the charac-
ter of the object and to the stage of complexity of 
constructional works […]’, however the way in 
which this has to be accomplished has been left at 
the designer’s discretion, simultaneously defining 
the minimum requirements as formulated in the 
decree of Minister of Infrastructure of 2nd Septem-
ber 2004, concerning the detailed scope and form 
of the project documentation […]. This is why due 
to lack of obligation to work out the executive 
designs, the constructional design as worked out 
with regard to the conservator’s conditions should 
be detailed to the suitable extent. At this stage it is 
invaluable to obtain the help from the Province 
Conservator of Relics who gives opinion and ap-
proves the constructional design at the stage of 
application for the permission to build, and who 
can enforce from the investor suitable content of 
the documentation, in their well understood inter-
est. This concerns not only the antique object as 
such, but also its direct surroundings which often 
is not subjected to conservator’s protection and 
which is shaped at will in separation from the 
antique character of the buildings existing there.  

However it often happens that the Province Con-
servator of Relics does not participate in the admin-
istrative proceeding, especially when the object 
which undergoes investment is not included in the 
register of relics. This is mainly the effect of two 
provisions of The Building Act [1]. The first is arti-
cle 29 point. 2 ‘[…]executing of building works 
does not require the permission to build if these con-
sist in: 1) the repair of an existing building objects 
and building devices, except for the objects regis-
tered in the register of relics […]’. The second is 
article 31 point 1 ‘[…] it is not required to have 
permission for demolition of: 1) the buildings and 
building constructions not registered in the register 
of relics and not covered by the conservator’s protec-
tion […]; 2) objects and building devices, for which  
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wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie pod-
legają ochronie jako zabytki […]”. 

Problem polega na tym, że wiele obiektów bu-
dowlanych, niezależnie od tego kiedy powstały, 
nie figuruje w żadnym rejestrze ani spisie zabyt-
ków, wiele nie jest położonych na terenie objętym 
ochroną konserwatorską. Jest to szczególnie do-
brze widoczne w odniesieniu do budowli powsta-
łych w XIX w., które zajmują niekiedy całe kwar-
tały miast i miasteczek na terenie Zachodniej Pol-
ski, a są w dowolny sposób przebudowywane 
tylko dlatego, że nie podlegają ochronie konser-
watorskiej. Problem potęguje fakt, że po zmianie 
ustawy Prawo budowlane w 1994 r. w większości 
miejscowości zlikwidowany został urząd architek-
ta miejskiego (w zasadzie pozostał tylko w dużych 
miastach), który z definicji dbał o zachowanie 
ładu przestrzennego i na etapie wydawania decyzji 
o warunkach zabudowy mógł narzucić dodatkowe 
wymogi w odniesieniu do obiektów zabytkowych. 
Wprowadzone plany miejscowe mające usprawnić 
i przyspieszyć proces inwestycyjny, sprawdzają 
się w przypadku obiektów nowobudowanych oraz 
inwestycji liniowych, jednak walnie przyczyniają 
się do degradacji bądź obniżania wartości histo-
rycznej obiektów zabytkowych niepodlegających 
ochronie WKZ.  

Ponieważ zapisy w planach miejscowych są na 
ogół lakoniczne, dlatego tak istotne są działania 
urzędników wydziałów ds. architektury i budow-
nictwa w starostwach powiatowych, które wydają 
pozwolenia na budowę bądź rozbiórkę, ponieważ 
to oni mają bezpośredni kontakt z inwestorem na 
etapie pozyskiwania pozwolenia na budowę. Ar-
tykuł 39 pkt. 3 ustawy Prawo budowlane [1] „[…] 
W stosunku do obiektów budowlanych oraz ob-
szarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ob-
jętych ochroną konserwatorską na podstawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiek-
tu budowlanego wydaje właściwy organ w uzgod-
nieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków 
[…]” teoretycznie zabezpiecza ochronę konserwa-
torską dla obiektów nie objętych nią bezpośred-
nio, jednak w praktyce miejscowe plany nie roz-
szerzają obszarów objętych ochroną poza ustano-
wione przez WKZ, w błędnie rozumianej trosce  
o ewentualne ograniczenia swobody inwestycji  
w odniesieniu do obiektów nowo wznoszonych. 
W tym przypadku od fachowości i wyczulenia 
urzędników starostwa na potrzeby ochrony obiek-
tu zabytkowego oraz zachowania ładu architekto-
nicznego w jego obrębie zależy jego los, szcze-
gólnie gdy nie jest on wpisany do rejestru za-
bytków. To oni mogą zażądać i wyegzekwować  

it is not required to obtain the permission to build, if 
they are not subject to protection as relics […]’.  

The problem consists in the fact, that many build-
ing objects, independently when they came into 
being, are neither registered in any register nor in list 
of relics, many of them do not stand on the area 
included in the conservator’s protection. This is par-
ticularly well visible in the reference to the buildings 
raised in the XIX century, which sometimes occupy 
the whole quarters of cities and towns on the terrain of 
Western Poland, and they are rebuilt arbitrarily only 
because they are not subject to the conservator’s 
protection. The problem is aggravated by the fact, 
that after the change of The Building Act in 1994 in 
the majority of the towns the municipal architect’s 
office was done away with (basically it remained 
only in large cities); by definition that institution 
used to take care of preservation of the spatial order 
and the stage of issuance of the decision about pres-
ervation of orderly build in of the space it could 
impose additional requirements relating to antique 
building objects. The introduced local plans which 
were to improve and accelerate the investment proc-
ess, prove as well doing in the case of newly raised 
objects and linear investments, however they decid-
edly contribute to degradation or reducing the histori-
cal value of antique objects not covered by the protec-
tion by the Province Conservator of Relics (WKZ).  

As the entries in the local plans are generally la-
conic, this is why the activities of the officials at the 
departments for architecture and building in the dis-
trict governor’s offices, which issue permissions to 
build or for demolition are so essential, because it is 
for them to have this direct contact with the investor 
at the stage of acquiring the permission to build. 
Article 39 point 3 of The Building Act [1]  ‘[…] In 
relation to the building objects and areas which are 
not registered in the register of relics, and which are 
subject conservator’s protection on the basis of the 
local plan of town and country planning, permission 
to build or permission for demolition of the building 
object is issued by the specific organ in co-
ordination with the Province Conservator of Relics 
[…]’ theoretically secures conservator’s protection 
of the objects not directly undergoing it, however, in 
the practice the local plans do not expand the areas 
covered by the protection beyond the limits as set up 
by WKZ, in the wrongly understood worry about the 
possible limitations of the liberty of investment con-
cerning the newly raised objects. In this case it is 
expertise and sensitivity of the officials of the district 
governor’s office to realize the need to protect the 
antique object and to preserve the architectural order 
in the limits thereof, particularly when it is not regis-
tered in the register of relics. It is for them to demand  
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uzgodnienie projektu z Wojewódzkim Konserwa-
torem Zabytków, korzystając z narzędzia jakim 
jest artykuł 77 §1 i §2 Kodeksu Postępowania 
Administracyjnego [6], które brzmią „[…] Organ 
administracji publicznej jest obowiązany w spo-
sób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały mate-
riał dowodowy […] Organ może w każdym sta-
dium postępowania zmienić, uzupełnić lub uchylić 
swoje postanowienie dotyczące przeprowadzenia 
dowodu […]”. Biorąc pod uwagę efekty widoczne 
gołym okiem, jest to niezbyt skuteczna ochrona 
obiektów zabytkowych. 

Równie istotne jak urzędników starostw na 
etapie pozyskiwania decyzji o pozwoleniu na 
budowę, są działania inspektorów Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego (PINB) na 
etapie odbioru zrealizowanej inwestycji, gdyż ci 
egzekwują poprawność zastosowanych na bu-
dowie rozwiązań technicznych oraz ich zgod-
ność z zatwierdzonym projektem budowlanym. 
W tym przypadku, w odczuciu autora, fatalne  
w skutkach jest tzw. „ciche przyzwolenie” (patrz 
artykuł 54 ustawy Prawo budowlane [1]) – obiekt 
jest odbierany niejako automatycznie po upły-
wie 21 dni od chwili zgłoszony do odbioru u Po-
wiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, 
jeżeli ten nie zgłosi zastrzeżeń – nawet bez do-
konania wizji lokalnej.  

Jedyną szansą na wyegzekwowanie poprawno-
ści realizacji inwestycji i jej zgodności z doku-
mentacją projektową jest – paradoksalnie – ko-
nieczność przeprowadzenia odbioru WKZ nie-
zbędnego dla rozliczenia różnego rodzaju dotacji 
do prac remontowych obiektów zabytkowych, 
niezależnie od ich wartości. Niestety, obiekty nie-
dotowane takiej szansy nie mają. 
 

6. Wnioski  
 

Z uwagi na fakt, że każdy przypadek zamierzeń 
inwestycyjnych przy różnego rodzaju obiektach 
zabytkowych jest inny, istniejący system prawny  
i procedury administracyjne są wystarczające z je-
dnym zastrzeżeniem – inwestorzy planujący robo-
ty przy obiektach zabytkowych powinni obligato-
ryjnie występować do WKZ o wydanie uwarun-
kowań (opinii, wymagań) konserwatorskich przed 
przystąpieniem do procesu sporządzania projektu 
budowlanego. 

W związku z brakiem obowiązku opracowy-
wania projektów wykonawczych, opracowywany 
z uwzględnieniem uwarunkowań konserwator-
skich projekt budowlany powinien być w odpo-
wiednim stopniu uszczegółowiony. Na tym etapie 
nieoceniona jest pomoc Wojewódzkiego Konserwa- 

and enforce the co-ordination of the project with the 
Province Conservator of Relics, making use of the 
tool which is article 77 § 1 and § 2 of Code of Ad-
ministrative Proceeding [6], which is as follows 
‘[…] the organ of public administration is obliged to 
collect and consider the whole evidence material in 
the comprehensive way […] the organ can at any 
stage of the proceeding alter, make up or repeal its 
decision relating to the execution of evidence pro-
ceeding […]’. Taking into consideration the naked 
eye – visible effects thereof, this is not very effective 
protection of antique objects.  

The actions taken by the District Building Super-
vision Inspectors (PINB) at the stage of commission-
ing of the realized investment are equally essential as 
those of the officials of the district governor’s offices 
at the stage of application for the permission to 
build, as the former do enforce correctness of the 
technical solutions applied in the building and their 
compatibility with the approved constructional de-
sign. In this case, in the author’s meaning, the so-
called ‘low-key acquiescence’ is disastrous in its 
results (see: article 54 of The Building Act [1]) - the 
object is commissioned positively so to say auto-
matically after passed 21 days from the moment it 
was submitted for commissioning to the District 
Building Supervision Inspector, if the latter does not 
claim any objections – even without accomplish-
ment of the site inspection.  

The only chance to enforce correctness of realiza-
tion of the investment and its compatibility with the 
project documentation – paradoxically – is the ne-
cessity to have the commissioning executed by the 
Province Conservator of Relics (WKZ) in order to 
settle the accounts of various types of grant-in-aid to 
the redecorating works of antique objects, independ-
ently from their value. Unfortunately, the non-
subsidized objects do not stand that chance.  
 

6. Conclusions  
 

Due to the fact that each case of investment intentions 
for various types of antique objects is different, the 
existing legal system and administrative procedures 
are sufficient, providing one restriction – the investors 
planning the works on antique objects should obliga-
torily apply to WKZ for issuance of conservator’s 
conditions (opinion, requirements) before commenc-
ing the process of preparing the constructional design.  

In relationship with lack of obligation of work-
ing out executive designs, the constructional design 
worked out with the regard to conservator’s condi-
tions should be detailed to the sufficient extent. At 
this stage it is invaluable to obtain help from the 
Province Conservator of Relics, who issues opinion 
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tora Zabytków, który opiniuje oraz zatwierdza 
projekt budowlany na etapie pozyskiwania po-
zwolenia na budowę, i który może wyegzekwo-
wać od inwestora odpowiednią zawartość doku-
mentacji, w dobrze rozumianym jego interesie. 

Projektantem, cost managerem oraz inspekto-
rem nadzoru powinna być ta sama osoba fizyczna 
lub prawna, co jest rozwiązaniem możliwym do 
zrealizowania w świetle obowiązujących przepi-
sów, gdyż dzielenie tych zadań w przypadku 
obiektów zabytkowych często prowadzi do utrud-
nień na etapie realizacji inwestycji. 

Umowy na roboty budowlane należy formuło-
wać w taki sposób, aby zabezpieczały interesy nie 
tylko inwestora, ale obu stron umowy, tak aby 
strony współdziałały w realizacji zamierzonego 
przez inwestora celu. Ideałem byłoby stosowanie 
w umowach na realizację robót zapisów zawar-
tych w procedurach międzynarodowych opraco-
wanych przez Międzynarodową Federację (Nieza-
leżnych) Inżynierów Konsultantów FIDIC, lub 
choćby tej ich części, która reguluje wzajemne 
rozliczenia pomiędzy inwestorem a wykonawcą. 

Z uwagi na fakt, że każdy przypadek zamie-
rzeń inwestycyjnych przy różnego rodzaju zabyt-
kowych obiektach przemysłowych jest inny, ist-
niejący system prawny i procedury administracyj-
ne są wystarczające z jednym zastrzeżeniem – 
inwestorzy planujący roboty przy obiektach za-
bytkowych powinni obligatoryjnie występować do 
WKZ o wydanie uwarunkowań (opinii, wymagań) 
konserwatorskich przed przystąpieniem do proce-
su sporządzania projektu budowlanego.  

Taką opinię powinni również uzyskiwać dla 
obiektów nowobudowanych zlokalizowanych w 
bezpośrednim sąsiedztwie obiektów zabytkowych, 
w szczególności gdy są to obiekty wpisane do 
rejestru zabytków bądź zlokalizowane w strefie 
ochrony konserwatorskiej.  

Konieczne jest ponowne określenie, które  
z obiektów zabytkowych podlegają ochronie WKZ, 
gdyż niedługo może być tak, że zabytki pozostaną 
jedynie w ścisłych centrach miast w enklawach 
jakimi są obecnie strefy ochrony konserwator-
skiej. W ocenie autorów datą graniczną powinien 
być rok wybuchu I wojny światowej, szczególnie 
biorąc pod uwagę tempo degradacji budowli sece-
syjnych i ich fragmentów – np. unikalnych  
w swym kształcie stolarek okiennych. Często bo-
wiem się również zdarza, że budynki powstałe  
w XIX w. i wcześniejsze nie są objęte ochroną kon-
serwatorską tylko z tego powodu, że nie figurują 
w rejestrach bądź są położone poza strefą ochrony 
konserwatorskiej. Równie częsta jest sytuacja, kie-
dy granica strefy ochrony konserwatorskiej prze- 

and approves the constructional design at the stage 
of applying for permission to build, and who can 
enforce from the investor suitable content of the 
documentation, in their well understood interest.  

The designer, the cost manager and the inspec-
tor of supervision should be the same natural per-
son or legal entity, which is a solution possible to 
realize in the light of the legal regulations in force, 
as division of these tasks in the case of antique 
objects often leads to difficulties at the stage of 
realization of the investment.  

The contracts on building works should be 
formulated in such a way that they should not only 
protect investor’s interest, but of both parties of 
the contract, so that the parties would co-operate 
in the realization of the objective intended by the 
investor. It would be ideal solution to apply in the 
contracts on realization of the works the provi-
sions of the international procedures worked out 
by The International Federation of (Independent) 
Engineers Consultants FIDIC, or even that part of 
this document which regulates mutual settlements 
of accounts between the investor and the contractor.  

Regarding the fact that each case of investment 
intentions for various types of antique industrial 
objects is different, the existing legal system and 
administrative procedures are sufficient, providing 
one restriction – the investors planning the works 
on such antique objects should obligatorily apply 
to the Province Conservator of Relics (WKZ) for 
issuance of their conditions (opinion, require-
ments) before commencing the process of prepar-
ing the constructional design.  

They should also get such an opinion for the 
newly raised objects situated in the direct vicinity 
of antique objects, especially when the objects are 
registered in the register of relics or situated in the 
zone of the conservator’s protection.  

It is necessary to have qualified anew which of 
the antique objects are subject to the protection of 
the Province Conservator of Relics (WKZ) as it 
may soon occur so that the relics will stay only in 
the exact centers of cities in the enclaves which 
now are the zones of conservator’s protection. It is 
authors’ opinion that the boundary date should be 
the year the WWI broke out, taking under consid-
eration the pace of degradation of the arts nouveau 
buildings and their fragments, particularly – e.g. 
window woodworks which are unique in their 
shape. It often happens also, that the buildings put 
up in the XIX century and earlier are not covered 
by the conservator’s protection only because they 
have not been registered or they are situated be-
yond the zone of conservator’s protection. It is an 
equally frequent situation that the border of the zone 
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biega w osi ulicy, gdzie jedna pierzeja jest pod 
ochroną, zaś druga pochodząca z tego samego 
okresu jest jej pozbawiona – paradoks takiej sytu-
acji nie wymaga komentarza. 

Projektant obligatoryjnie powinien uczestni-
czyć w opracowywaniu SIWZ na roboty budow-
lane planowane na podstawie wykonanego przez 
niego projektu budowlanego, w zakresie meryto-
rycznych wymogów stawianych przyszłemu wy-
konawcy robót.  

Powiatowy Inspektor Nadzoru budowlanego w 
odniesieniu do odbiorów robót w obrębie obiek-
tów zabytkowych nie powinien mieć możliwości 
korzystania z artykułu 54 ustawy Prawo budowla-
ne – tzw. „cichego przyzwolenia”. 

Zdaniem autorów – proponowane zmiany do-
tyczące dodatkowych wymogów dla dokumentacji 
budowlanej dla obiektów zabytkowych mogły by 
być wprowadzone w formie rozporządzenia 
MKiDN jako uszczegółowienie istniejących ure-
gulowań prawnych. 
 
 

of the conservator’s protection runs in the axis of 
the street, where one frontage of the street is under 
the protection, while the other one, coming from 
the same period, is devoid thereof – such a para-
dox situation does not require any comment.  

The designer should obligatorily participate in 
working out the essential conditions of the order 
(SIWZ) for building works planned on the basis of 
the constructional design executed by him within 
the scope of content-related requirements put be-
fore the future contractor of works.  

The District Inspector of Building Supervision 
should not have the possibility to use the provisions 
of article 54 of The Building Act – the so-called 
‘low-key acquiescence’ in reference to the commis-
sioning of works on the area of antique objects.  

It is authors’ opinion that the proposed changes 
relating to additional requirements for construc-
tional documentation for antique objects could be 
introduced in the form of a decrees by the Ministry 
of Culture and National Heritage (MKiDN) as in-
detail amendment to the existing legal regulations.  
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Streszczenie 
 
Artykuł przedstawia problemy i zagrożenia proce-
su inwestowania podczas przygotowywania i re-
alizowania naprawy struktury pamiątkowych bu-
dynków. Autorzy artykułu proponują rozwiązania, 
które mogłyby być przydatne. Autorzy mają na-
dzieję, że ten artykuł rozpocznie dyskusję tych 
problemów, aby odnaleźć rozwiązania systemowe.  

Abstract 
 
The article presents problems and hazards of 
investment process during preparing and pro-
cessing of structure repair of monumental buil-
dings. Authors of the article propose solutions, 
which could be useful. Authors hope this article 
will start a discussion of these problems to find  
a system solution.  


