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W tym miejscu chcę Ci podziękować za pobranie 

eBooka z mojego bloga. Jest to już drugi eBook jaki 

zamieściłem na blogu. O ile nie udało Ci się dotrzeć do 

pierwszego eBooka zawierającego wzór umowy o 

roboty budowlane to znajdziesz go tutaj. 

 

Myślę, że protokół odbioru będzie dobrym 

uzupełnieniem umieszczonego na moim blogu wzóru umowy o roboty 

budowlane. W związku z tym zdecydowałem, że go tutaj umieszczę. 

 

Wzór został opracowany w oparciu o doświadczenia i przemyślenia 

związane z zarówno z tworzeniem umów jak i konkretnymi przykładami 

protokołów z którymi miałem styczność.  

 

Polecam Ci także wpis na blogu dotyczący odbiorów budowlanych, który 

znajdziesz tutaj. 

 

To tak pokrótce.  

 

Niewykluczone, że poniższy wzór nie będzie Ci przydatny. Twoje potrzeby i 

oczekiwania mogą być bowiem inne. BĘDZIE NALEŻAŁO WTEDY 

DOSTOSOWAĆ GO DO TWOICH POTRZEB. 

 

W przypadku gdybyś potrzebował skorzystać z pomocy prawnej np. w 

zakresie sporządzenia innej umowy, np.: o dzieło, umowy zlecenia, 

zaopiniowania umowy, możesz liczyć na rabat na moje usługi. 

 

 

http://umowaorobotybudowlane.pl/
http://umowaorobotybudowlane.pl/wp-content/uploads/2013/10/Umowa-o-roboty-budowlane-Wzor-Ostatnia-wersja.pdf
http://umowaorobotybudowlane.pl/gdzie-znajdziesz-regulacje-dotyczace-odbiorow-budowlanych/


Umowa o roboty budowlane - wzór 

wojciech.kryczek@kryczek-kancelaria.eu 
www.kryczek-kancelaria.eu 

 

3 | S t r o n a  

 

W razie gdybyś miał jakieś pytania lub wątpliwości napisz do mnie 

bezpośrednio na e-mail: wojciech.kryczek@kryczek-kancelaria.eu lub pisz 

korzystając z bloga: umowarorobotybudowlane.pl.  
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PROTOKÓŁ ODBIORU  

…………………………………………………………………….  

sporządzony w dniu .................... w ………………………….. dla wykonania zadania 

inwestycyjnego: ………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

do umowy: ………………………………………………………………………………………... 

przedmiot umowy: ……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………... 

 

I. STRONY UMOWY. 

1. Inwestor/Generalny Wykonawca (Przedstawiciel Inwestora lub Generalnego 

Wykonawcy): 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

2. Wykonawca/Podwykonawca** (Przedstawiciel Wykonawcy/Podwykonawcy): 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

II. SKŁAD KOMISJI. 

1. Ze strony Inwestora/Generalnego Wykonawcy:** 

1) ……………………………………………………………………………………………… 

2) ……………………………………………………………………………………………… 

2. Ze strony Wykonawcy/Podwykonawcy:** 

1) ……………………………………………………………………………………………… 

2) ……………………………………………………………………………………………… 

 

3. Inni Uczestnicy:  

1) ……………………………………………………………………………………………… 

2) ……………………………………………………………………………………………… 

Wg załączonej listy obecności. 

                                                           
 Wpisać rodzaj odbioru: 1) częściowy, 2) końcowy, 3) ostateczny. 
  Niepotrzebne skreślić. 
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Komisja zapoznała się z dokumentacją i dokonała wizji lokalnej w: 

……………………………………………………………………………………………………... 

 

III. PRZEDMIT ODBIORU. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

IV. OCENA TECHNICZNA ODBIERANYCH ROBÓT. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
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V. STWIERDZONE USTERKI. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

VI. TERMIN USUNIĘCIA USTEREK. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

VII. WARTOŚĆ ODBIERANYCH ROBÓT, USTALENIA CO DO WYNAGRODZENIA. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

VIII. INNE. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

IX. WNISOKI KOŃCOWE. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Wobec nie stwierdzenia w trakcie oględzin braków, wad i usterek w wykonanych 

robotach, Komisja dokonuje odbioru robót pod względem technicznym i stwierdza, że 

objęte protokołem roboty zostały wykonane zgodnie z warunkami pozwolenia na 

budowę, umową, dokumentacją projektową, przepisami i obowiązującymi Polskimi 

Normami. 

 

X. ZAŁĄCZNIKI. 

Załącznik nr 1 – Lista obecności. 

Załącznik nr 2 – ……………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Ze strony Inwestora/Generalnego Wykonawcy: 

1) ………………………………………………… 

2) ………………………………………………… 

 

Ze strony Wykonawcy/Podwykonawcy:**** 

1) ………………………………………………… 

2) ………………………………………………… 

 

Inni Uczestnicy:  

1) ………………………………………………… 

2) ………………………………………………… 

 

 

 

 

 

                                                           
 W razie potrzeby wykreślić. 
 Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 1 

…………………, dnia …………………….r. 

 

LISTA OBECNOŚCI 

Z odbioru …………………………………. dokonanego w dniu ………………………… w  

……………………………………………………… 

L.p. Imię i nazwisko Przedsiębiorstwo Stanowisko 
Telefon 

/email 
Podpis 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


