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W ostatnim czasie dużo mówi się o Książce Obiektu Budowlanego (KOB). Z jednej strony 
niezwykle podnosi się jej rangą, a z drugiej strony wykazuje się jej nieadekwatność w przypadku 
wielu obiektów. Od wielu lat zajmuję się prowadzeniem szkoleń z zakresu KOB, które dla mnie są 
okazją do wymiany poglądów z zarządcami i osobami sprawującymi nadzór nad stanem techniczny 
różnych obiektów budowlanych, począwszy od wielkich instalacji przemysłowych, poprzez obiekty 
logistyczne, handlowe wielkopowierzchniowe, biurowe, mieszkaniówkę i tą nowa i ta stara, aż po 
obiekty liniowe. Poniżej podzielę się z Państwem swoimi przemyśleniami oraz zebranymi uwagami 
do KOB.

Pierwsze  i  generalne  spostrzeżenia  to  uświadomienie  sobie  celu  prowadzenia  KOB. 
Zazwyczaj pada tu określenie, iż książka służy do rejestracji wszystkich zdarzeń technicznych, jakie 
miały  miejsce  w  obiekcie  budowlanym.  To  bardzo  płytkie,  a  wręcz  rzekłbym  nieprzemyślane 
stwierdzenie.  Po  pierwsze  dlaczego  wszystkich  zdarzeń.  Toż  to  z  KOB  zrobi  się  śmietnik 
zawierający  szum informacyjny,  z  którego  nie  będzie  można  praktycznie  korzystać.  Poza  tym 
rejestrować  tylko  po  to  aby  rejestrować,  czyli  sztuka  dla  sztuki?  Zatem  należy  wyjaśnić 
najważniejszą i podstawową do dalszych rozważań kwestię, czyli po co prowadzić tego typu rejestr 
i jakie korzyści (wartość dodaną) ma nam przynieś prowadzenie takiego rejestru. Moim zdaniem 
należy do zagadnienia podejść od końca, czyliż z punktu widzenia użytkownika końcowego KOB. 
Jest nim zarządca lub właściciel, dla którego ów rejestr powinien nieść informacje, które będzie 
można  praktycznie  wykorzystać.  Informacje,  które  pozwolą  mu  sprawniej  i  efektywniej 
wykonywać  zadania  związane  z  utrzymaniem  obiektu  budowlanego.  Do  takich  zadań  należy 
między innymi:

• ocena stanu technicznego nieruchomości,
• planowanie  i  przygotowywanie  robót  mających  na  celu  zapewnienia  bezpieczeństwa 

eksploatacji oraz utrzymania obiektu w stanie niepogorszonym.

Jednym z najważniejszych i najbardziej przydatnych dokumentów w zakresie bieżącej oceny 
stanu  technicznego  obiektu  budowlanego  jest  dobrze  sporządzony  protokół  z  obowiązkowej 
kontroli. Natomiast przy planowaniu i przygotowywaniu robót budowlanych powinno się, a nawet 
należy korzystać nie  tylko z  informacji  zawartych w protokołach z  bieżących kontroli,  czy też 
aktualnie wykonanych opinii i ekspertyz, ale zapoznać się też z historia techniczna obiektu, zawartą 
w dokumentacji tego obiektu, a więc w protokołach z poprzednich kontroli, opiniach technicznych 
i ekspertyzach  dokumentach  technicznych  wykonanych  robót,  oraz  protokołach  odbioru  robót 
budowlanych.  Interesujące  będą  większe  zakresy  robót,  a  nie  drobne  prace  wykonywane  np. 
w trakcie  bieżącej  konserwacji.  Zatem w rejestrze  dokumentów opisujących historię  techniczną 
obiektu budowlanego powinny znajdować się informacje kluczowe z punktu widzenia utrzymania 
technicznego obiektu. To tak trochę jak z „kartą zdrowia” u lekarza. Nie wpisuje on skaleczeń, 
drobnych obtarć czy siniaków, ale zdarzenia mające wpływ na dalszy stan zdrowia pacjenta. Tu 
analogia jest pełna. Przy przygotowywaniu planów robót budowlanych nie będą mnie interesować 
drobne prace wykonywane w ramach bieżącej konserwacji wykonywane kilka czy kilkanaście lat 
temu,  ale  większe  zakresy  robót  budowlanych,  które  wówczas  wykonano.  Z takim podejściem 
w pełni  korespondują  przepisy  dotyczące  KOB  (rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z 
23.07.2003 r Dz. U. Nr 120 poz. 1133 w sprawie KOB), czy też metodyki wykonywania kontroli 
stanu technicznego obiektu budowlanego (np. rozporządzanie MSWiA z 16.08.1999r Dz. U. Nr74 
poz.  836  w  sprawie  warunków  technicznych  użytkowania  budynków  mieszkalnych).  Proszę 
zauważyć, że:

• w ww. rozporządzeniu Ministra Infrastruktury:

◦  wskazuje się w §5 pkt. 4, iż do KOB wpisuje się „protokoły kontroli oraz badań (...)  
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oraz przeprowadzonych remontów i przebudowy obiektu”, a o konserwacji nie ma ani 
słowa,

◦ we wzorze stanowiącym załącznik do rozporządzania, w rozdziale VI i VII (tablica 4 i 5) 
w kolumnie 4 mamy wpisywać „zakres robót remontowych określonych w protokole  
kontroli”, a nie zakresy prac konserwacyjnych,

◦ rozdział  IX.1  (tablica  8)  to  „wykaz  protokołów  odbiorów  robót  remontowych  w 
obiekcie”, a nie napraw wykonanych w ramach bieżącej konserwacji,

• w  ww  rozporządzeniu  MSWiA  w  §4  pkt.  4  ppkt.  3  wskazuje,  iż  podsumowaniem 
(konkluzją) z protokołu powinno być wskazanie „zakresu robót remontowych i kolejności  
ich  wykonywania  ”  i  jest  to  pełna  korespondencja  z  ww.  rozporządzeniem  Ministra 
Infrastruktury.

Proszę  zwrócić  uwagę,  że  przepisy  dotyczące  KOB  kładą  naciska  na  rodzaj  robót 
budowlanych określany mianem remontu, natomiast pomijają milczeniem konserwacje bieżącą. Co 
zatem należy rozumieć pod pojęciem „remont” i jakie tego są konsekwencje.
Ustawa Prawo Budowlane (PB) w art. 3 ust. 8 definiuje pojęcie remontu:

remont –  należy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  w  istniejącym  obiekcie  budowlanym  robót  
budowlanych  polegających  na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  a  niestanowiących  bieżącej  
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie  
pierwotnym.

Zatem remont to nie konserwacja, która nota bene jest zdefiniowana w ww rozporządzeniu MSWiA 
(§3 pkt. 4 rozporządzenia) i „oznacza wykonywanie robót mających na celu utrzymanie sprawności  
technicznej elementów budynku”.

Wykonywanie  robót  budowlanych  polegających  na  remoncie  pociąga  za  sobą  konsekwencje 
określone ustawie PB, w art. 30, ust. 1 pkt. 2 w powiązaniu z art. 29 ust. 1 pkt. 1, czyli „zgłoszenia 
wymagają  roboty  budowlane  polegające  na  remoncie”.  W  zgłoszeniu  robót  budowlanych 
polegających  na  remoncie,  należy  określić  rodzaj,  zakres  i  sposób  wykonywania  robót 
budowlanych  oraz  termin  ich  rozpoczęcia.  Do  zgłoszenia  należy  dołączyć  oświadczenie, 
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz, w zależności od 
potrzeb,  odpowiednie  szkice  lub  rysunki,  a  także  pozwolenia,  uzgodnienia  i  opinie  wymagane 
odrębnymi przepisami (art. 30 ust. 2 ustawy PB).

Warto pamiętać jeszcze o przepisach ustawy Kodeks Cywilny (KC) mówiących o umowie o roboty 
remontowe. Bowiem przepisy KC stanowią, iż do umowy o roboty remontowe mają zastosowanie 
przepisy kodeksu cywilnego mówiące o umowie o roboty budowlane (art. 658 KC). Konsekwencje 
są tego między innymi takie, iż umowa o roboty remontowe wymaga wyłącznie formy pisemnej 
(art. 648 § 1 KC).

Reasumując,  przepisy  prawa  wyraźnie  wskazują,  iż  celem  prowadzenia  książki  obiektu 
budowlanego jest dokumentowanie zdarzeń istotnych dla utrzymania należytego stanu technicznego 
obiektu  budowlanego.  Istotnych,  wykonywanych  jako  większy  zakres  robót,  czyli  remont  lub 
przebudowa,  a  nie  do  rejestracji  zdarzeń  związanych  z  bieżącym  utrzymaniem  sprawności 
technicznej  elementów  budynku,  czyli  konserwacji.  Warto  zwrócić  uwagę,  iż  rozporządzenie 
dotyczące KOB, w  § 6 pkt. 2 stanowi iż wpisy winne określać ważne ustalenia w dokumencie 
zawarte  oraz  cechować  się  jednoznacznością  i  zwięzłością.  Zatem  w  KOB  nie  znajdziemy 
informacji merytorycznych niezębnych do zaplanowania i wykonania określonego zakresu robót, a 
jedynie  wskazówki  gdzie  tych informacji  szukać.  Zatem de facto  KOB jest  przewodnikiem po 
posiadanej  przez  nas  dokumentacji  i  służy  bezpośrednio  zwiększeniu  naszej  efektywności 
i wydajności pracy.

Przeanalizujmy  zatem  po  kolei  arkusze  KOB  oraz  zapisy  wyżej  przytoczonego 
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rozporządzenia dotyczącego KOB, mówiące w jaki sposób ów rejestr wypełniać.

Strona  tytułowa.  We  wzorze  jest  to  czysta  karta  zawierająca  tylko  napis  „Książka  Obiektu 
Budowlanego”.  W  części  tekstowej  rozporządzenia  mamy  bezpośrednie  wskazówki,  iż  na  tej 
stronie należy zamieścić  „numer kolejny tomu oraz datę założenia” (§ 4 pkt. 2). Tylko z zapisów 
rozporządzenia nie wynika jednoznacznie o jaka datę chodzi, czy założenia książki czy kolejnego 
jej tomu. Z zapisów §5 pkt. 1 możemy wnioskować, iż również na tej stronie powinna znaleźć się 
informacja o zamkniecie książki (tomu?) oraz data załażenia (książki czy kolejnego tomu?). Znów 
brak jednoznaczności, co daje dowolność interpretacji. W poprzednim rozporządzaniu w sprawie 
KOB (rozporządzenie MSWiA Z 19.10.1998 w sprawie KOB, Dz.U. Nr 135 poz. 882) we wzorze 
na stronie tytułowej były rubryczki na zamieszczenie powyższych informacji. W obecnym brak.

Pierwsza  strona  KOB to  spis  treści.  Nie  byłoby  w nim nic  złego  gdyby  nie  fakt,  iż  numery 
rozdziałów  w  części  książki  nie  są  zbieżne  z  numerami  tablic  (np.  rozdział  VI  to  tablica  4, 
a rozdział VII to tablica 5), co wprowadza niepotrzebny zamęt. Może tak ujednolicić numerację i 
zrezygnować z numeracji rozdziałów.

Na  stronie  2  mamy  tabelę  zawierającą  informację  o  osobie  upoważnionej  do  dokonywania 
wpisów do KOB. Ta strona zawsze budzi dużo wątpliwości i pytań. Kto może dokonywać wpisów 
do  KOB?  Istotne  jest  kto  odpowiada  za  treść  wpisu,  terminowość  jego  dokonania  (§6  pkt.  1 
rozporządzenia w sprawie KOB), a nie za samo fizyczne wypełnienie poszczególnych rubryk KOB. 
Wychodząc  z  teorii  systemów  zarządczych  (np.  ISO  serii  9000  czy  TQM)  każdy  proces 
w organizacji  (przedsiębiorstwie)  winien  mieć  osobę  odpowiedzialną  za  jego  przebieg. 
Prowadzenie KOB to też jest proces w organizacji, który musi mieć osobę odpowiadającą za jego 
przebieg (dokonywanie wpisów). Należy zatem taką osobę ustanowić i odpowiednio ją umocować 
(np.  w:  zakresie  obowiązków,  umowie  o  pracę,  umowie  zlecenie,  kontrakcie,  umowie 
o zarządzanie). Należy mieć przy tym na względzie, iż KOB stanowi część dokumentacji obiektu 
budowlanego,  a  dokumentacja  ta  jest  własnością  właściciela  obiektu.  Zatem  delegacja  do 
prowadzenia KOB powinna wypływać od właściciela (np. właściciel deleguje to uprawnienie firmie 
zarządzającej, a firma swojemu pracownikowi).

Strona 3 to dane identyfikacyjne obiektu. Punkty 1 (nazwa obiektu), 2 (funkcja obiektu) i 3 (adres 
obiektu) w tej  tablicy nie nastręczają trudności w wypełnianiu.  Ale już punkt 5 jest całkowicie 
niedostosowany do przypadku współwłasności, gdzie może być kilku lub więcej współwłaścicieli 
obiektu budowlanego. Nie przewidziano w rozporządzeniu tej dość popularnej formy własności i w 
zasadzie nie wiadomo jak formalnie należy postąpić w takiej sytuacji. Czy może dołączyć do KOB, 
z  zachowaniem  warunku  trwałości  (§3  pkt.  1  rozporządzenia  w  sprawie  KOB),  wykaz 
współwłaścicieli? To tylko jena z luźnych interpretacji postępowania w takiej sytuacji. Podobnie 
chyba należy postąpić, gdy:

• zabraknie miejsca na dokonanie wpisu o kolejnym właścicielu lub zarządcy nieruchomości,
• obiekt  budowlany  leży  na  wielu  działkach  ewidencyjnych,  posiadających  różne  księgi 

wieczyste,
• sytuacji, gdy obiekt był oddawany do użytkowania etapami i jest użytkowany w oparciu o 

nie jedno pozwolenie na użytkowanie.
Ta kwestia też jest nieuregulowana w rozporządzeniu. No właśnie, czy jak zabraknie miejsca na 
zamieszczanie  wymaganych  informacji  należy  zakładać  nowy  tom  KOB,  czy  pragmatycznie 
dołączyć,  z  zachowaniem  warunku  trwałości,  stronę  zawierającą  informacje,  na  których 
zmieszczanienie nie ma już miejsca.  Wydaje się,  iż  w przypadku informacji,  które nie  dotyczą 
zapisów  dotyczących  przeprowadzanych  badań  i  kontroli  stanu  technicznego,  remontów 
i przebudowy, a więc informacji takich jak:

• o osobie upoważnionej do prowadzenia KOB,
• dane identyfikacyjne obiektu,
• spis dokumentacji dołączonej do KOB,
• dane charakteryzujące obiekt,

- 3 -



można  zastosować,  w  przypadku  braku  miejsca  na  dokonywani  wpisów,  metodę  dołączania 
kolejnej  kartki.  Bowiem  art.  64  ust  1  ustawy  PB  wyraźnie  określa  iż  KOB jest  dokumentem 
przeznaczonym do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego,  
remontów  i  przebudowy,  a  wyżej  wymienione  informacje  są  danymi  uzupełniającymi 
charakterystykę obiektu.

Strona 4 KOB, czyli spis dokumentacji dołączonej do KOB jest wyjątkowo niejednoznaczna.
Po pierwsze jak rozumieć samo słowo „dołączyć”? Zgodnie ze słownikiem języka polskiego słowo 
dołączyć oznacza  dodać do  czegoś.  Czy  nie  prościej  byłoby  zatytułować  tą  stronę  „Rejestr  
dokumentacji technicznej obiektu”, a w części tekstowej rozporządzenia zapisać, iż przejętą przez 
właściciela lub zarządcę dokumentację techniczną obiektu budowlanego, wymaganą stosowanymi 
przepisami, należy rejestrować w książce obiektu budowlanego.
Wiele  trudności  sprawia  samo  zrozumienie  idei  układu  tablicy  Nr  3  zawierającej  ów  spis 
dokumentacji dołączonej do KOB. Zacznijmy od kolumny 2, w której mamy wymienione tylko 
hasłowo główne grupy dokumentacji  obiektu budowlanego.  Bo przecież  zarówno dokumentacja 
budowy jak  i  dokumentacja  powykonawcza (zdefiniowane w art.  3 ust.  13 i  14 ustawy Prawo 
budowlane) to zespół dokumentów, który w przypadku nowych obiektów, a szczególnie obiektów 
komercyjnych,  potrafi  być  bardzo  liczny.  Zatem  rejestr  dokumentów  zawarty  w  KOB  dla 
nowoczesnych obiektów budowlanych nie ma żadnego praktycznego znaczenia. I tak właściciel lub 
zarządca, dla potrzeb operacyjnego działania, musi prowadzić niezależny pełen wykaz wszystkich 
posiadanych  dokumentów.  Taka  dużą  bazę  danych,  zawierającą  informacje  o  posiadanej 
dokumentacji  technicznej  obiektu,  warto  mieć  założoną  i  prowadzoną  w formie  elektronicznej, 
gdzie ułatwione jest przeszukiwanie, sortowanie, filtrowanie bazy.
W  tej  kolumnie  dalej  znajdują  się  pozycje  od  7  do  12,  w  przypadku  których  interpretacja 
dokonywania wpisów znów nastręcza wiele problemów. Bo jak np. jednoznacznie odczytać zapis 
np. w poz. 7:
„Protokoły okresowych kontroli stanu technicznego obiektu (według wykazu w tablicy 4)”.
Właśnie ten dopisek w nawiasie w pozycjach od 7 do 12 tej robi zamęt. Przez to niejednokrotnie 
spotkałem się z cudacznymi interpretacjami prowadzenia zapisów w tych miejscach, np.:

• wpisywanie  ołowiem  liczby  stron  dokumentów  zarejestrowanych  w  bieżącym  tomie 
w tablicach od 4 do 11,

• wpisywanie  długopisem  liczby  stron  dokumentów  zarejestrowanych  w  bieżącym  tomie 
w tablicach od 4 do 11 i wykreślanie ich po pojawieniu się każdego nowego dokumentu,

• nie wpisywanie niczego, lecz rejestrowanie np. protokołów w dalszej części tablicy Nr 3 (za 
pozycją 12).

Wydaje  się,  że  najbardziej  logiczną  interpretacją  tego  zapisu  jest,  iż  są  to  wpisy  dotyczące 
dokumentacji  „historycznej”,  a  więc  zarejestrowanej  w  poprzednich  tomach,  a  nie  w  tomie 
bieżącym. Ale jest to znów tylko jakaś interpretacja, a nie wynika to wprost z przepisu prawa.
W analizie tej tabeli pomińmy już oczywista omyłkę pisarską w pozycji 10. Zamiast przytoczonej 
tam tablicy Nr 11 powinna być tablica Nr 9.
Kolumna 3, zawierająca wykaz liczby stron dokumentacji nie podlega dyskusji. Takie są zasady 
prowadzenia inwentaryzacji  i  wykazów dokumentów. A że stron jest  dużo …, no cóż,  nikt nie 
mówił, że praca zarządcy, czy też obowiązki właściciela obiektu budowlanego są lekkie.
Kolejne dwie kolumny nie są już takie oczywiste w prowadzeniu KOB.
Data dołączenia, czyli data pierwszej rejestracji w KOB. Ale którą datę wpisać w przypadku:

• sukcesywnego dołączania dokumentacji, np. powykonawczej,
czy też

• protokołów z kontroli okresowych przy zakładaniu każdego nowego tomu?
Rozporządzenie w tej sprawie milczy, zostają zatem luźne interpretacje.
I ostatnia kolumna – podpis. Czyj na przykład w przypadku sukcesywnego dołączania dokumentów 
do KOB, czy też zakładania kolejnych tomów? Czyj w przypadku zmiany osób odpowiedzialnych 
za prowadzenie KOB?

- 4 -



Kolejne  dwie  strony,  to  jest  dane  techniczne  charakteryzujące  obiekt oraz  plan  sytuacyjny 
obiektu nie  budzą  wątpliwości.  Dobrze  przygotowane  informacje,  zawarte  na  tych  stronach są 
użyteczną pomocą w pracy zarządcy.

Tablice 4 i 5 generalnie nie budzą wątpliwości. Zawierają one informacje o protokołach z kontroli 
wykonywanej co najmniej raz do roku oraz co najmniej raz na pięć lat. Jeszcze raz podkreślam, 
że  w kolumnie  4  winien  być  wpisany  „zakres  robót  remontowych”,  a  nie  poszczególne  wady 
i usterki czy też zapis, że powyższe dane to mogę sobie znaleźć w protokole z kontroli.
Brakuje  również  w  tej  tabeli  informacji  o  osobie  wykonującej  kontrolę,  a  część  tekstowa 
rozporządzenia wspomina, iż wpisy powinny zawierać dane identyfikujące osobę, która dokument 
wystawiła (§6 pkt. 2 ppkt. 1 rozporządzenia w sprawie KOB). Pomijam, że przydała by się parafka 
osoby dokonującej wpisu.
Tu warto zauważyć, iż w KOB nie ma miejsca na wpisywanie pozostałych obowiązkowych kontroli 
wymienionych w aktualnie obowiązującym PB. A są to:

• kontrola bezpiecznego użytkowania - art. 62 ust. 1 pkt. 4 PB,
• kontrola stanu technicznego kotłów, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów 

oraz ich wielkości do potrzeb użytkowych - art. 62 ust. 1 pkt. 5 PB,
• jednorazowa kontrola obejmującej ocenę efektywności energetycznej i doboru wielkości 

kotła użytkowanego co najmniej 15 lat - art. 62 ust. 1b PB,
• kontrola polegająca na ocenie efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń 

chłodniczych w systemach klimatyzacji, ich wielkości w stosunku do wymagań użytkowych 
o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW. - art. 62 ust. 1 pkt. 6.

Wykaz opracowań technicznych dotyczących obiektu zawarty w tablicy Nr 6, oraz związaną 
z tym rejestrem tablicę Nr 7 można zaakceptować.

Podobnie tablicę Nr 8 zawierającą wykaz protokołów odbioru robót remontowych.

Natomiast  nie  jest  w  pełni  niejasna  jest  rola  tablicy  Nr  9.  Bowiem  ma  być  to  informacja 
o dokumentacji  technicznej,  która  jest  uzupełniająca  do  dokumentacji  technicznej  stanowiącej 
podstawę wykonania robót remontowych. Tabela ta odwołuje się to kolumny 3 w tablicy Nr 8, a w 
tej kolumnie jest odwołanie do tablicy Nr 6. Właśnie to podwójne odwołanie tworzy mętlik.

Do tablicy Nr 10 – wykaz awarii i katastrof obiektu, nie mam uwag.

Natomiast w tablicy Nr 11, wykaz pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania, jest niespójność z 
obowiązującymi przepisami. Nie ma obecnie w obrocie prawnym „pozwolenia na zmianę sposobu 
użytkowania”.  Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy PB, zmiana sposoby użytkowania, co do zasady, 
wymaga  zgłoszenia,  chyba,  ze  zmiana  ta  wymaga  wykonania  robót  budowlanych  objętych 
obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę, wówczas w decyzji  pozwolenie na budowę jest 
rozstrzygnięcie w sprawie zmiany sposobu użytkowania (art. 71 ust. 6 PB).

Podobna nieścisłość  wynikająca  z  wprowadzanych zmian w ustawie  PB po roku 2003,  (rok w 
którym weszło w życie rozporządzenie w sprawie KOB), jest w § 5 pkt. 4 tego rozporządzenia. 

Reasumując można stwierdzić, iż:

• zaletami KOB są:
◦ porządkowanie prowadzenia ewidencji dokumentacji obiektu budowlanego,
◦ narzucanie systematyczności w pracy z dokumentami
◦ ułatwianie poszukiwania informacji o obiekcie i historii zdarzeń  technicznych, istotnych 

dla jego prawidłowej eksploatacji

• wadami KOB są:

◦ niedostawanie KOB do obecnego brzmienia ustawy PB,
◦ niedostosowanie KOB do obiektów liniowych,
◦ niedostawanie  KOB  do  potrzeb  i  wymagań  nowoczesnych  obiektów  budowlanych 

(galerie handlowe, hipermarkety, biurowce klasy A, zakłady i instalacje przemysłowe, 
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a nawet nowoczesne  budynki mieszkalne),
◦ KOB jest ona w miarę praktyczna tylko dla prostych obiektów kubaturowych, np. dla 

domów  jednorodzinnych,  które  kuriozalnie  są  wyłączone  z  obowiązku  prowadzenia 
KOB (art. 64, ust. 2 pkt. 1 PB),

◦ brak  miejsca  na  wpisanie  informacji  z  pozostałych  obowiązkowych  kontroli,  które 
zostały wprowadzone po roku 2003, 

◦ brak jest też informacji o bardzo ważnych przeglądach i czynnościach konserwacyjnych 
urządzeń przeciwpożarowych. Jest obowiązek wynikający z przepisów rozporządzenia 
MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r.  w sprawie ochrony przeciwpożarowej  budynków, 
innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. z 2010, Nr 109, poz. 719).

W powyższym świetle widać, że istnieje pilna potrzeba weryfikacji dokumentu jakim jest KOB, 
w aspekcie:

• dostosowania go do obecnie obowiązujących przepisów prawa,
• dostosowania  go  do  postępu  technicznego  w  budownictwie  i  uwzględnienia  specyfiki 

technicznej i funkcjonalnej różnych obiektów budowlanych (obiekty kubaturowe, liniowe, 
mieszkalne, komercyjne, produkcyjne, itd.),

• wprowadzenia  jednoznacznych  zapisów  i  sformułowań  w  samym  dokumencie,  oraz 
w przepisach go wprowadzających.

Natomiast  w  kwestii  wprowadzenia  eKOB,  jako  praktyk  zarządzający  operacyjnie 
nieruchomościami,  sugerowałbym  daleko  idąca  rozwagę.  Przy  projektowaniu  takiego 
oprogramowania pod uwagę należy wziąć między innymi:

• kompatybilność z różnymi systemami operacyjnymi,
• niezawodność oprogramowania,
• sposoby archiwizacji danych i trwałość nośników danych,
• uprawnienia do wprowadzania danych oraz uprawnienia do korzystania z danych zawartych 

w eKOB,
• ekologię, czyli marnotrawstwo papieru na zbędne wydruki.
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