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Podważenie i unieważnienie 

protokołu sprawdzenia odbiorczego instalacji elektrycznej 
 
 

Pytania 
Jako elektryk zajmujący się między innymi okresowym sprawdzaniem instalacji elektrycznych 

stanąłem przed dylematem nie tyle elektrycznym, ile prawnym. Sprawa przedstawia się 
następująco. Inwestor zlecił wykonawcy dość dużą inwestycję, a niewielką jej częścią była 
instalacja elektryczna zasilania instalacji solarnych. Po zakończeniu robót inwestor zarzucił 
wykonawcy, że w tej instalacji nie wykonał połączeń wyrównawczych. Co prawda projekt w części 
elektrycznej, poza lakoniczną wzmianką o konieczności wykonania tych połączeń, nie zawierał 
szczegółów wykonawczych, ale wykonanie ich było wyraźnie zastrzeżone w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia (SIWZ).  

Inwestycja została ukończona, nastąpił jej odbiór częściowy, firma przedstawiła protokoły ze 
sprawdzenia odbiorczego instalacji elektrycznej z terminem następnych badań za 5 lat. Po kilku 
miesiącach w instalacjach elektrycznych zasilania urządzeń solarnych ujawniły się usterki, 
w wyniku których użytkownicy odczuwali napięcie na rurach miedzianych i na zbiornikach, a w 
jednym przypadku nawet doszło do pożaru.  

Inwestor zlecił mi jako osobie postronnej weryfikację protokołów sprawdzenia odbiorczego 
oraz ocenę, czy instalacje te zostały wykonane zgodnie z projektem. Sprawdzając kilka instalacji, 
w których użytkownicy zgłaszali wspomniane problemy, stwierdziłem liczne nieprawidłowości. W 
każdym przypadku stwierdziłem brak połączeń wyrównawczych w instalacji solarnej i brak 
uziemień. W związku z tym prosiłbym o odpowiedź na następujące pytania: 

 

1. Czy protokół odbiorczy sprawdzenia instalacji elektrycznej, który ma ważność 5-letnią, 
można w jakiś sposób podważyć lub unieważnić? Jeśli tak, to na jakiej podstawie prawnej? 

 

2. Czy brak połączeń wyrównawczych w tych instalacjach dyskwalifikuje je? Wykonawca 
twierdzi, że skoro przed rozbudową obiektu w ramach wspomnianej inwestycji w tych instalacjach 
nie było połączeń wyrównawczych, to on nie był zobowiązany do ich wykonania, bo musiałby 
również wykonać dla nich uziomy. Tymczasem w projekcje ani w kosztorysie nic na ten temat nie 
było. Twierdzi również, że te połączenia wyrównawcze to tylko ochrona uzupełniająca.  

 

Moje zdanie na ten temat jest odmienne i prosiłbym o rozwianie moich wątpliwości. 
 

J. T. 
 

Odpowiedź na pytanie 1 
Podważyć, a nawet unieważnić można każdą czynność prawną, treść każdego orzeczenia 

i treść każdego dokumentu, jeśli po ich wykonaniu zostały ujawnione ich wady prawne albo nowe 
okoliczności, wcześniej nieznane co najmniej jednej z zainteresowanych stron, co miało bądź 
mogło mieć wpływ na treść orzeczenia bądź dokumentu. A jeżeli doszło do umyślnego 
poświadczenia nieprawdy w dokumencie, to mogło dojść do przestępstwa karanego z art. 271 
Kodeksu karnego. 

Można podważyć i unieważnić nawet treść takiego orzeczenia jak prawomocny wyrok 
sądowy, co w języku prawniczym nazywa się odpowiednio wzruszeniem wyroku i uchyleniem 
wyroku. Można też podważyć i unieważnić taki akt prawny jak notarialny testament bądź 
notarialna umowa. Ściśle biorąc nie tyle unieważnia się kwestionowany dokument (jego postać 
papierową lub elektroniczną), ile sprawia, że staje się nieważna jego treść i czynność prawna nim 
objęta. Na przykład dokument o nazwie „akt notarialny” przestaje być aktem notarialnym, przestaje 
mieć moc szczególnego dokumentu urzędowego. Unieważnienie zachodzi ze skutkiem wstecznym, 
czyli dokument staje się nieważny od chwili jego sporządzenia. 
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Tym bardziej z podobnych powodów można podważyć i unieważnić dokument mniejszej 
rangi, jak protokół odbioru robót budowlanych albo poprzedzający go protokół sprawdzenia 
odbiorczego instalacji elektrycznej. Wystarczy w wyszukiwarce internetowej wpisać hasło „jak 
podważyć protokół odbioru robót budowlanych”, aby dotrzeć do wielu komentarzy i wskazówek, 
a nawet wyroków bądź innych orzeczeń sądów na ten temat.  

Na przykład na stronie http://mojepanstwo.pl/dane/sp_orzeczenia/23065 jest orzeczenie Sądu 
Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 9 lipca 2013 r., a w nim ważne stwierdzenie: „Nie powinno się 
absolutyzować roli protokołu odbioru robót budowlanych. Sporządzenie i podpisanie protokołu 
odbioru robót uzasadnia domniemanie, że zostały one wykonane zgodnie z umową, ale jest to 
domniemanie, które można obalić przez wykazanie, że umowa została wykonana 
nienależycie”.  

Z inicjatywą podważenia i unieważnienia orzeczenia, protokołu czy innego dokumentu nie 
może wystąpić osoba postronna. Może to uczynić osoba fizyczna lub prawna, która ma w tym tzw. 
interes prawny i w rezultacie − uprawnienie do bycia stroną w procedurze administracyjnej lub 
sądowej. W dużym uproszczeniu chodzi o osobę, która jest istotnie zainteresowana wynikiem 
rozstrzygnięcia sporu i ma do tego upoważnienie w przepisach prawa materialnego. W rozważanej 
sytuacji są to uczestnicy procesu budowlanego, czyli zgodnie z art. 17 ustawy Prawo budowlane: 
inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant i kierownik budowy lub kierownik robót. 

Kłopotliwą okolicznością jest to, że Prawo budowlane, traktowane jako akt szczególny 
w stosunku do Kodeksu cywilnego, obejmuje liczne rozporządzenia powiązane również z prawem 
administracyjnym i prawem gospodarczym, a nawet prawem karnym. Żadne z nich nie reguluje 
bezpośrednio i szczegółowo zasad ani trybu dokonywania odbiorów inwestycji budowlanych. To 
jeden z powodów występujących w orzecznictwie rozbieżności interpretacyjnych odnośnie do 
kwalifikacji prawnej procedury odbioru i sporządzania protokołu odbioru. Panuje zgoda co do tego, 
że nie jest to standardowa czynność prawna, bo takowa musiałaby zawierać co najmniej jedno 
oświadczenie woli. Wobec tego jest to… i tu padają rozmaite określenia w orzeczeniach sądów 
oraz w komentarzach znanych prawników: 
• odbiór robót budowlanych jest czynnością prawną1, przez którą inwestor stwierdza, że 

przedmiot umowy został wykonany zgodnie z umową, 
• oświadczenie o odbiorze robót jest tylko oświadczeniem wiedzy, że osiągnięty został rezultat 

określony w umowie o roboty budowlane2, 
• odbiór robót budowlanych jest dokonaniem czynności znamiennej w zakresie skutków 

prawnych, ale nadal tylko czynności faktycznej2 [czyli nie jest to czynność prawna − komentarz 
E.M.] , 

• odbiór robót budowlanych jest czynnością prawną aprobującą, a nie tylko czynnością 
o charakterze faktycznym3, 

• niezależnie od tego, czy odbiór robót ma charakter czynności prawnej czy faktycznej, jeśli 
chodzi o sam protokół odbioru, to stanowi on tylko pokwitowanie3, 

• odbiór inwestycji budowlanej stanowi skwitowanie przez inwestora spełnienia świadczenia 
wykonawcy z datą dokonania odbioru4. 

 

Tak wygląda strona formalna tej sprawy. Podważanie protokółu odbioru robót budowlanych 
czy protokółu sprawdzenia instalacji elektrycznej rzadko się zdarza. Złożenie podpisu na takich 
dokumentach wywołuje bowiem poważne skutki administracyjne i prawne. Za rażące błędy lub 
zaniedbania na każdym etapie procesu budowlanego − również, a nawet w szczególności w trakcie 
odbioru robót − grożą kary z tytułu odpowiedzialności zawodowej, której jest poświęcony cały 
rozdział 10 ustawy Prawo budowlane. 

                                                 
1 http://warunkibudowlane.pl/?s=modulos&v=capitulo&c=15431 
2  http://orzeczenia.bialystok.sa.gov.pl/content/$N/150500000000503_I_ACa_000706_2012_Uz_2012-12-21_001 
3  http://orzeczenia.rzeszow.so.gov.pl/content/$N/154010000003027_VI_GC_000421_2012_Uz_2013-10-29_001 
4  http://www.budownictwo.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/odbior-inwestycji-budowlanej 
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Odpowiedź na pytanie 2 
Trudno ocenić, czy i w jakim zakresie są niezbędne połączenia wyrównawcze w „instalacji 

solarnej”, o której mowa w pytaniu, skoro o tej instalacji Czytelnik nic nie napisał. Zaledwie można 
się domyślać, że chodzi o solarną instalację grzewczą (kolektory słoneczne), a nie o instalację 
fotowoltaiczną (ogniwa słoneczne), ale fachowe porady nie powinny bazować na domysłach 
odnośnie do najważniejszych kwestii. Na podstawie zdawkowych informacji Czytelnika błędów 
i/lub zaniedbań można się dopatrywać zarówno po stronie inwestora i projektanta, jak również po 
stronie wykonawcy: 
• Jeżeli projekt był niekompletny, to inwestor mógł go nie przyjąć albo przyjąć warunkowo, 
żądając uzupełnienia wskazanych braków.  

• Skoro wymaganie wykonania połączeń wyrównawczych było zawarte nie tylko w projekcie, lecz 
również w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, to wykonawca ośmiesza się udając 
zaskoczenie. Powinien wykonać te połączenia wyrównawcze i nanieść je w dokumentacji 
powykonawczej, jeżeli sposób ich wykonania był oczywisty, jednoznacznie wynikający z zasad 
wiedzy technicznej. Natomiast jeżeli miał wątpliwości co do sposobu ich wykonania, to 
powinien wystąpić z żądaniem uzupełnienia projektu. Takie drobne korekty dokumentacji, 
zatwierdzone przez inspektora nadzoru i projektanta, są zwykłą praktyką na dobrze prowadzonej 
budowie. 

• Artykuł 12.6 ustawy Prawo budowlane ma brzmienie: „Osoby wykonujące samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie są odpowiedzialne za wykonywanie tych funkcji zgodnie 
z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz za należytą staranność w wykonywaniu 
pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość”. To nie jest wymaganie odświętne, na 
pokaz. To wymaganie dotyczy codziennej praktyki zawodowej, w tym procedury odbioru robót. 
Poza projektem i innymi dokumentami związanymi z inwestycją, jak SIWZ, uczestników 
procesu budowlanego obowiązuje przestrzeganie zasad wiedzy technicznej. Jeżeli w trakcie 
nadzoru robót bądź ich odbioru stwierdza się naruszenie zasad wiedzy technicznej, to niezależnie 
od zawartości projektu należy je uznać za wymagającą usunięcia wadę wykonania robót. 

• Połączenia wyrównawcze wprawdzie należą do środków ochrony uzupełniającej przed 
porażeniem, ale w określonych zastosowaniach są one nieodzowne i są wymagane. A wtedy to 
wymaganie ma taką samą rangę, jak każde inne. W solarnych instalacjach grzewczych 
połączenia wyrównawcze mogą też być też potrzebne ze względu na ochronę odgromową i ze 
względu na ochronę od korozji galwanicznej rurociągów i zbiorników. Wymówka wykonawcy, 
o której Czytelnik wspomina, świadczy o głębokim niezrozumieniu zasad ochrony i nagannym 
podejściu do wykonywanego zawodu. 

• Sprawdzanie odbiorcze instalacji elektrycznej powinno zaczynać się od sprawdzenia 
poprawności projektu (patrz wymagania 61.1.2 oraz 61.1.5 normy PN-HD 60364-6:2008) 
i najpóźniej na tym etapie sporna kwestia powinna zostać ujawniona, rozstrzygnięta i załatwiona. 

 
Edward Musiał 
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