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Jak wybrać dobrego
kierownika budowy?

E-book dla osób planujących budowę domu

20 stron PDF obowiązki
kierownika
budowy

za co
odpowiada
kierownik?

kiedy go
szukać
i gdzie?

ile kosztuje
kierownik
budowy?

dlaczego
nie warto
na nim
oszczędzać?
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2021Jak wybrać dobrego kierownika budowy?

Wstęp

Szanowni Państwo,

ten praktyczny przewodnik pozwoli Państwu zyskać wiedzę na te-
mat obowiązków kierownika budowy i jego roli w procesie budowy 
domu jednorodzinnego.

Rola kierownika budowy jest mocno niedoceniana. Nadal 
praktykuje się współpracę opartą na opłatach za wpisy, czy 
też zatrudnianie kierownika z ramienia wykonawcy. Na 
kierowniku budowy nie powinno się oszczędzać. Jest on 
gwarantem poprawności budowy i ponosi znaczącą 
odpowiedzialność.

Dlatego też inwestor domu jednorodzinne-
go powinien mądrze wybrać kandydata na kie-
rownika budowy. Z przewodnika dowiedzą 
się Państwo, ile kosztuje kierownik budowy, 
gdzie go szukać i jak go wybrać.

W publikacji dostępna jest także 
checklista dobrych cech kierownika 
budowy oraz przykładowe pyta-
nia, które warto zadać podczas 
wstępnej rozmowy.

Wizualizacje domów użyte w publikacji pochodzą z HOMEKONCEPT

https://www.homekoncept.com.pl/
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Jak wybrać dobrego kierownika budowy?
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Obowiązki kierownika budowy:
Wprowadzenie

2021

Ustanowienie kierownika budowy jest obowiązkowe przy robotach wymagających pozwolenia na budowę 
i dotyczących niektórych obiektów wymagających zgłoszenia. Jeśli budujesz dom jednorodzinny na podstawie 
pozwolenia na budowę, konieczne będzie zatrudnienie kierownika budowy.

Kierownik budowy dba o wykonywanie prac budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem. Do jego pod-
stawowych obowiązków należy zorganizowanie budowy oraz kierowanie budową obiektu zgodnie z projektem, 
pozwoleniem na budowę i przepisami. Jego obowiązki to szereg zadań, od przejęcia terenu budowy, jego za-
bezpieczenie i zapewnienie bezpieczeństwa, po dokumentowanie w dzienniku budowy wszystkich rozpoczętych  
i zakończonych robót na budowie.

Ważnym obowiązkiem kierownika jest zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykona-
nych robót ulegającyc zakryciu oraz zapewnienie dokonania prób i sprawdzeń instalacji, urzą-
dzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego 
do odbioru.

Lista obowiązków kierownika budowy jest dość długa  
i reguluje ją Prawo budowlane, art. 22
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Obowiązki kierownika budowy:
Prawo budowlane

2021

Art. 22. - [Obowiązki kierownika budowy] - Prawo budowlane

Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy:

1. protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi 
się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej 
oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego;

2. prowadzenie dokumentacji budowy;

3. zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiek-
tu budowlanego w sposób zgodny z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym technicz-
no-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;

3a.    koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:
a) przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych robót budowla-

nych lub ich poszczególnych etapów, które mają być prowadzone jednocześnie lub kolejno,
b) przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub ich poszczegól-

nych etapów;
3b.   koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych 

zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach, o których mowa w art. 21a ust. 3, 
oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

3c.     wprowadzanie niezbędnych zmian w informacji, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, oraz w planie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynikających z postępu wykonywanych robót budowlanych;

3d.    podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym;
3e.    zapewnienie przy wykonywaniu robót budowlanych stosowania wyrobów, zgodnie z art. 10;

4. wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bez-
zwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu;

5. zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych  
z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;

6. realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;

7. zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanika-
jących oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń 
instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do 
odbioru;

8. przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

9. zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestni-
czenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie inwesto-
rowi oświadczenia, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2.
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2021Jak wybrać dobrego kierownika budowy?

Obowiązki kierownika budowy:
Zabezpieczenie terenu budowy.

5

PRZED ROZPOCZĘCIEM BUDOWY

Kierownik protokolarnie przejmuje od inwe-
stora, czyli od Ciebie, teren budowy. Od tego 
momentu to kierownik odpowiada za wszystko, 
co dzieje się na budowie. Do jego obowiązków 
należy przede wszystkim zabezpieczenie terenu 
budowy oraz znajdujących się na nim obiektów  
i urządzeń, a także dbanie o to, by na teren budo-
wy nie mogły wchodzić osoby nieupoważnione.

Jak wygląda takie zabezpieczenie terenu bu-
dowy? Czasem trzeba ogrodzić działkę, a innym 
razem wystarczy umieścić znaki ostrzegawcze za-
kazujące wstępu na teren budowy. To kierownik 
budowy decyduje, jakie zabezpieczenie jest odpo-
wiednie w przypadku konkretnej inwestycji.

Ponadto kierownik w widocznym miejscu 
(najczęściej od strony drogi) umieszcza tabli-
cę informacyjną oraz specjalne ogłoszenie za-
wierające dane dotyczące bezpieczeństwa pra-
cy i ochrony zdrowia. Taką tablicę budowy kupisz 
za kilkadziesiąt złotych na przykład w składzie  
z materiałami budowlanymi. Wtedy wystarczy tylko 
odpowiednio ją wypełnić.
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2021Jak wybrać dobrego kierownika budowy?

Obowiązki kierownika budowy:
Zorganizowanie i kierowanie budową.

BUDOWA

Kolejnym obowiązkiem kierownika budowy jest zorganizowanie budowy i kierowanie tą budową. W praktyce 
oznacza to, że kierownik budowy:

• dba o to, żeby podczas wykonywania robót były przestrzegane przepisy, również te dotyczące bezpie-
czeństwa i higieny pracy (to kierownik budowy odpowiada za bezpieczeństwo na budowie);

• pilnuje wykonawcy robót i sprawdza, czy wykonuje te roboty zgodnie z przepisami, projektem budowla-
nym i pozwoleniem na budowę;

• zapewnia geodezyjne wytyczenie obiektu. Jest to obowiązek kierownika budowy, co nie oznacza, że to on 
zatrudnia geodetę. W praktyce często robi to inwestor, dlatego musisz spytać 
o tę kwestię swojego kierownika budowy. Być może współpracuje 
on z jakimś zaufanym geodetą, którego poleca, a być może wy-
bór pozostawi Tobie;

• pilnuje, by stosowano wyroby budowlane o odpowiednich 
właściwościach, dopuszczone do wykorzystania w bu-
downictwie, mające odpowiednie certyfikaty, jeśli są 
wymagane;

• realizuje zalecenia wpisane do dziennika budowy.
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2021Jak wybrać dobrego kierownika budowy?

Obowiązki kierownika budowy:
Dokumentacja i wstrzymanie budowy.

7

BUDOWA

Kierownik prowadzi dziennik budowy, wpisując w nim przebieg robót 
budowlanych oraz wszystkie wydarzenia, które mają wpływ na prawidło-
wość wykonania robót. Powinien robić to systematycznie i w taki sposób, 
aby było wiadomo, w jakiej kolejności następowały wydarzenia. To kierow-
nik budowy, przez okres trwania budowy, przechowuje dziennik budowy  
i wszystkie dokumenty stanowiące podstawę wykonywania robót.

Obowiązki kierownika budowy: wstrzymanie budowy

Kierownik ma obowiązek wstrzymać roboty budowlane, jeśli stwierdzi, 
że może powstać zagrożenie. W takiej sytuacji musi też od razu zawiado-
mić o tym odpowiedni organ.

Kierownik może też wstrzymać roboty, jeśli są wykonywane niezgodnie 
z projektem. Wtedy powinien dokonać odpowiedniego wpisu w dzienniku 
budowy i zawiadomić o tym inwestora.

Obowiązki kierownika budowy: zgłaszanie robót ulegających 
zakryciu

Kierownik budowy ma obowiązki również w stosunku do inwestora. 
Musi Ci zgłaszać do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty, które ule-
gną zakryciu. Dzięki temu nie przeoczysz niczego na budowie.
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2021Jak wybrać dobrego kierownika budowy?

Obowiązki kierownika budowy:
Odbiór budowy.

ZAKOŃCZENIE BUDOWY

Na zakończenie wykonywania robót budowlanych kierownik budowy jest zobowiązany:

• zapewnić wykonanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed 
zgłoszeniem budynku do odbioru;

• przygotować dokumentację powykonawczą budynku, w skład której wchodzą: dokumentacja budowy  
z naniesionymi zmianami, jeśli takie wykonano w trakcie robót oraz geodezyjne pomiary powykonawcze;

• wpisać w dzienniku budowy, że budynek jest gotowy do odbioru;
• uczestniczyć w czynnościach odbioru budynku (czyli podczas kontroli nadzoru budowlanego, jeśli się 

odbywa) i zapewnić usunięcie wad;
• przekazać Ci oświadczenie o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym i przepisami oraz 

o uporządkowaniu terenu budowy. Oświadczenie to dołączasz wraz z innymi dokumentami do zawiado-
mienia o zakończeniu budowy.
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2021Jak wybrać dobrego kierownika budowy?

Kierownik budowy a inspektor 
nadzoru inwestorskiego.

9

Kierownik budowy nie reprezentuje interesów inwestora

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za przebieg procesu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami, projektem oraz zasadami sztuki budowlanej. Nie reprezentuje natomiast interesu inwestora.

W tym celu inwestor musi zatrudnić inspektora nadzoru inwestorskiego, który podobnie jak kierownik 
budowy pełni na budowie samodzielną funkcję techniczną. Inspektor nadzoru inwestorskiego musi 
mieć stosowne uprawnienia do sprawowania swojego zadania, którym jest reprezentowanie 
interesu inwestora oraz kontrolowanie działań kierownika budowy. Istotne jest, że zgod-
nie z ustawą Prawo budowlane funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru in-
westorskiego nie może sprawować ta sama osoba.

Warto również wiedzieć, że o ile każdy inwestor jest zobowiązany do 
zatrudnienia kierownika budowy, to wyznaczenie inspektora nad-
zoru inwestorskiego nie jest konieczne. W praktyce rzad-
ko się zdarza, żeby w przypadku budów indywidualnych 
takich jak domy jednorodzinne inwestor wyznaczał  
i opłacał inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Z kolei na dużych budowach prawie za-
wsze zatrudniony jest taki inspektor.
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2021Jak wybrać dobrego kierownika budowy?

Odpowiedzialność kierownika budowy.

10

UBEZPIECZENIE OC 

Każdy kierownik budowy lub inspektor nadzoru inwestorskiego opła-
ca składkę za obowiązkowe ubezpieczenie OC.

Warto wiedzieć, iż standardowe ubezpieczenie zabezpiecza od rosz-
czeń osób trzecich jedynie do kwoty równoważnej 50 tys. euro. co przy 
wartości inwestycji domu jednorodzinnego może nie okazać się wystar-
czającą sumą.

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują możliwość dodatkowego 
ubezpieczenia zwiększającego sumę gwarancyjną.

Zatrudniając kierownika budowy, warto wybrać takiego, który opłaca 
ubezpieczenie nadwyżkowe i zapytać o sumę gwarancyjną.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Kierownik budowy ponosi odpowiedzialność na ogólnych zasadach 
za wszelkie szkody zaistniałe na terenie budowy od chwili protokolarne-
go przejęcia do momentu oddania obiektu.

Pojęcie zasad ogólnych oznacza, że inwestor musi udowodnić winę 
kierownikowi, iż szkoda bądź wypadek jest następstwem niedopełnienia 
przez niego obowiązków.

Kierownik budowy ponosi odpowiedzialność prawną wynikającą  
z prawa karnego, cywilnego, a także budowlanego.
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2021Jak wybrać dobrego kierownika budowy?

Za co nie jest odpowiedzialny 
kierownik budowy?

11

ZA CO OPOWIADA?

Odpowiada przede wszystkim za to, by budowa była prowadzona zgodnie  
z przepisami, projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę.

Oprócz tego musi zadbać o szereg innych kwestii związanych z bezpie-
czeństwem robót, stosowaniem właściwych materiałów budowlanych, pro-
wadzeniem odpowiedniej dokumentacji i wreszcie – przygotowaniem bu-
dynku do odbioru.

ZA CO NIE ODPOWIADA?

Kierownik budowy nie jest odpowiedzialny za jakość i este-
tykę wykonywanych prac. Nie jest zobowiązany do reprezen-
towania interesów inwestora w kontaktach z wykonawcą.

W takiej sytuacji o jakość robót powinien zadbać sam 
inwestor lub jego przedstawiciel na budowie, czyli in-
spektor nadzoru inwestorskiego.

Nie może sam ingerować w dokumentację projek-
tową, na podstawie której wznoszony jest budynek. 
Może natomiast wnioskować do inwestora o zmia-
ny w projekcie, jeżeli podnoszą one bezpieczeń-
stwo realizacji robót budowlanych lub usprawnią 
proces budowy.
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2021Jak wybrać dobrego kierownika budowy?

Kto może być kierownikiem budowy?

12

Kierownikiem budowy może zostać osoba, która ukończyła studia wyższe  
na kierunku budownictwa lub architektury (minimum stopień magistra)

Zawód ten wymaga posiadania wyższego wykształcenia technicznego zdo-
bytego na kierunkach związanych z budownictwem bądź architekturą, jednak 
samo ukończenie studiów nie wystarczy.

Drugim niezbędnym elementem okazuje się zdanie egzaminu organi-
zowanego przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego ze znajomości 
procesu budowlanego oraz w zakresie praktycznego zastosowania 
zdobytej na studiach wiedzy.

W tym momencie otrzymuje się uprawnienia budowlane.
Trzecim aspektem jest odbycie praktyki zawodowej, która 

obejmuje pełnienie funkcji technicznych przeprowadza-
nych pod okiem uprawnionego do tego fachowca.

W ramach praktyk bardzo często wykonuje się też 
prace projektowe.

Po spełnieniu wymagań pozostaje oficjalny wpis 
do rejestru centralnego, a także na listę członków 
izby samorządu zawodowego.

Trzeba jeszcze zaznaczyć, że nieograniczone 
uprawnienia do samodzielnego sprawowania funk-
cji technicznych daje dyplom ukończenia studiów  
II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich.

Konieczne będzie również odbycie 2-letniej 
praktyki zawodowej na budowie.

Można też nabyć ograniczone uprawnienia 
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych  
i w takim przypadku niezbędne będzie posiadanie 
dyplomu ukończenia studiów inżynierskich I stop-
nia oraz trzyletnia praktyka zawodowa.
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2021Jak wybrać dobrego kierownika budowy?

Praktyka w wyborze kierownika budowy.

13

KIEROWNIK OD WYKONAWCY

Kierownik budowy jest uczestnikiem procesu budowlanego i nie opowiada się za 
żadną ze stron - jego obowiązki określa prawo.

Formalnie nie reprezentuje interesów inwestora ani wykonawcy.
Zgodnie z Prawem budowlanym, to do inwestora należy zapewnienie ob-

jęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy.
W praktyce często zdarza się, że to wykonawca proponuje inwesto-

rowi kierownika budowy, z którym stale współpracuje.

KIEROWNIK - PROJEKTANT

W praktyce zdarza się również, że inwestorzy zatrud-
niają projektanta jako kierownika budowy.

Czy to dobre rozwiązanie?
Plusem jest to, że projektant zna swój pro-

jekt. Minusem natomiast może być to, że raczej 
nie będzie chciał wprowadzać do niego poprawek  
(np. tańszych rozwiązań) i nie będzie tak czujny na 
błędy w projekcie (które sam mógł popełnić).

 Sytuacja taka jest możliwa i dopuszczalna, jed-
nak należy mieć na uwadze, że taki kierownik budowy 
może czasem działać w interesie wykonawcy, który nie 
zawsze musi być zgodny z interesem inwestora.

W praktyce zatem dość często kierownik budowy jest 
przedstawicielem wykonawcy i jest członkiem jego zespołu.
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2021Jak wybrać dobrego kierownika budowy?

Rodzaje kierowników budowy.
Jak wygląda praktyka? 
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KIEROWNIK - OD WYKONAWCY

Polecony przez firmę budowlaną lub członek zespołu firmy bu-
dowlanej. Jakie ryzyko niesie za sobą taki wybór? Możliwe, że 
będzie dbał o interesy wykonawcy. Nie możemy być pewni jago 
zaangażowania oraz sumienności.

KIEROWNIK - PROJEKTANT

Również ryzykowne połączenie. Dlaczego? Projektant, który 
stworzył nasz projekt domu i który będzie również kierownikiem 
budowy może nie być czujny na ewentualne błędy w projekcie.
Raczej nie zaproponuje zmian, które mogą obniżyć szacowane 
początkowe koszty budowy. Z drugiej strony plusem jest bardzo 
dobra znajomość projektu.

KIEROWNIK - NIEZALEŻNY

Najbardziej racjonalna opcja. Bezstronny kierownik budowy pil-
nuje wykonawcy, wychwytuje błędy i działa zgodnie z przepisami.
Może proponować zmiany, które będą dobre dla inwestycji - nie 
dla wykonawcy.
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2021Jak wybrać dobrego kierownika budowy?

Jak sprawdzić kierownika budowy? 
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SPRAWDŹ UPRAWNIENIA BUDOWLANE

To pierwsza rzecz, jaką należy sprawdzić.
Weryfikacji uprawnień budowlanych oraz członkostwa w PIIB można do-

konać poprzez portal Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Przy wyszukiwaniu wystarczy w formularzu wpisać imię i nazwisko.  

W przypadku wyszukania więcej niż jednej osoby można wynik zawęzić  
w oparciu o okręg lub numer członkowski jeżeli go znamy

PRZEPROWADŹ ROZMOWĘ

Podczas rozmowy zapytaj o dyspozycyjność, zaangażowanie, 
liczbę wizyt, dodatkowe obowiązki, wynagrodzenie, ubezpiecze-
nie i sposób rozliczenia, a także o doświadczenie, staż pracy 
i dobre praktyki. Skorzystaj z naszej checklisty przydatnych 
pytań.

https://www.piib.org.pl/dla-czlonkow/lista-czlonkow
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2021Jak wybrać dobrego kierownika budowy?

Kogo wybrać na kierownika budowy i kiedy? 
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PRAKTYCZNE RADY

KOGO WYBRAĆ?

Dobry fachowiec będzie chciał być zaangażowany 
w budowę. Dlaczego? Bo wie, jaka ciąży na nim 

odpowiedzialność. Unikaj figurantów, któ-
rzy chcą brać wynagrodzenie od wpisów  

w dzienniku budowy.

KIEDY ZATRUDNIĆ?

Kierownika budowy warto zatrudnić na długo 
przed rozpoczęciem prac. Zanim wybierzesz firmę 

budowlaną możesz już zatrudnić kierownika budo-
wy. Może on np. doradzić Ci wykonanie dodatkowych 

badań gruntu i przede wszystkim zaplanować budowę.

Wystrzegaj się kierowników „widmo”. 
Współpracuj z fachowcem, który zapewni Ci poczucie bezpieczeństwa.
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Jak rozpoznać dobrego kierownika budowy? 
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Niezależny od firmy budowlanej i projektanta Mieszka niedaleko inwestycji (w promieniu 
kilku, kilkunastu kilometrów).

Na wstępie nie mówi Ci, „dogadamy się”. Nie pyta, czy zależy Ci na wpisach, czy na rze-
czywistym kierowaniu budową.

Zna swoją wartość  (np. nie podaje ceny 1000 zł 
za „całość”).

Podczas rozmowy wstępnej pyta o inwestycje  
i Twoje oczekiwania, czuć jego zaangażowanie.

Jest dyspozycyjny - przyjeżdżanie na budowę 
będzie normalnym zadaniem a nie świętem.

Będzie chciał okazać Ci wsparcie np. zapropo-
nuje dodatkowe obowiązki.

Będzie zależało mu na podpisaniu dobrze 
skonstruowanej umowy.

Będzie chciał ustalić harmonogram obowiąz-
kowych wizyt na budowie.

Posiada aparat fotograficzny (albo telefon z apa-
ratem) i chce dokumentować etapy budowy.

Będzie chciał ustalić harmonogram obowiąz-
kowych wizyt na budowie.

Pyta o badania geotechniczne i chce je zwe-
ryfikować lub proponuje wykonanie, jeśli ich 
nie ma.

Posiada ubezpieczeniem OC nadwyżkowe 
czyli na ponad ustawowe 50 tys. EURO.
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2021Jak wybrać dobrego kierownika budowy?

Jakie pytania zadać kierownikowi budowy?
Przykłady przed jego zatrudnieniem. 
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Czy kierownik budowy zna technologię, którą 
wybrał inwestor? Jaką ma wiedzę na temat wy-
branej technologii? Czy prowadził już budowę 
w wybranej przez inwestora technologii?

Jaki będzie zakres obowiązków kierownika 
budowy? Jakie stawki proponuje kierownik 
budowy za podany zakres obowiązków? Jaka 
będzie forma rozliczenia?

Jak często można dzwonić do kierownika bu-
dowy? Jak reguje na nieumówione telefony? 
 Jaka jest jego dyspozycyjność?

Czy posiada aparat fotograficzny? Czy doku-
mentuje przegieg prac?

Jak daleko kierownik ma na budowę? Ile cza-
su zajmuje mu przyjazd na inwestycje?

Ile inwestycji kierownik budowy prowadzi jed-
nocześnie?

Czy kierownik budowy sprawdza wykonanie 
izolacji fundamentow i przyłączy zewnętrz-
nych?

Na jaką kwotę kierownik ma ubezpieczenie 
OC? Czy do kwoty podstawowej/ustawowej 
czy nadwyżkowe?

Czy kierownik budowy może przedstawić re-
ferencje od innych inwestorów?
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Ile kosztuje kierownik budowy?
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Ceny są bardzo zróżnicowane w zależności od wielkości budowy 
oraz rejonu, w którym zlokalizowana jest inwestycja.

Na wycenę wpływa również zakres dodatkowych obowiązków oraz 
częstotliwość wizyt fachowca na budowie.

PRZYKŁADOWE METODY ROZLICZANIA:

• Opłata w wysokości 3% wartości kosztorysu inwestycji. Jest to 
zdecydowanie najdroższy wariant, dlatego też decydując się na 
niego, masz pełne prawo oczekiwać wysokiego zaangażowania 
oraz częstych wizyt na placu budowy.

• Stałe wynagrodzenie wynoszące od 1000 zł miesięcznie przez 
cały czas realizacji inwestycji.

• Wycena indywidualna w oparciu o pakiety. Kierownicy rozliczają-
cy się według tej zasady przed podpisaniem z Tobą umowy za-
oferują Ci kilka różnych wariantów usługi z dokładnie wyszczegól-
nionym zakresem zadań.

• Przykładowo w pakiecie ekonomicznym zawarta będą 2 wizyty  
w ciągu miesiąca, a w pakiecie premium kierownik na budowie 
pojawi się 8 razy. Koszt takiej usługi zaczyna się już od około 1500 
złotych brutto za realizację całej inwestycji. Pamiętaj, że podanie 
ceny np. 1500 zł za cały czas trwania inwestycji powinno wzbu-
dzić Twoje podejrzenia. Za taką stawkę nie można wymagać żad-
nego zaangażowania.
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2021Jak wybrać dobrego kierownika budowy?

Dlaczego nie warto brać taniego kierownika?
 

20

PLUSY JAKOŚCIOWEJ WSPÓŁPRACY:

• Zaangażowany kierownik dba o inwestycje i swoją pracę wykonuje zgodnie ze sztuką 
zawodową (mniejsze ryzyko błędów firmy budowlanej czy projek-
tanta).

• Dba o bezpieczeństwo na bu-
dowie. Zaangażowany kie-
rownik podpowie, gdzie 
szukać oszczędności, jakie 
materiały wybrać i gdzie je 
kupować.

• Będzie aktywnie doradzał.
• Dobry kierownik będzie  

z własnej inicjatywy odwie-
dzał budowę, bez zapowiedzi.
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Zaufane i solidne ekipy budowlane
z Twojego regionu

znajdziesz na

Szukaj ekip

https://building-companion.pl/?utm_source=ebookprojekty&utm_medium=projektydomow&utm_campaign=2021

