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Kto ma prawny obowiązek 
prowadzenia KOB?

Książka obiektu budowlanego to wymagana 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 
lipca 2003 r. dokumentacja eksploatacji i wszelkich 
działań wykonywanych w obiekcie budowlanym. 
Przepisy regulują dla jakich obiektów należy 
prowadzić taką dokumentację.

Prawo nakłada obowiązek prowadzenia KOB 
na właścicieli lub zarządców budynków oraz 
obiektów budowlanych z wyłączeniem m.in. 
domów jednorodzinnych, letniskowych czy 
różnego rodzaju obiektów inżynieryjnych.  
W książce należy rejestrować wszystkie kontrole, 
przeglądy, naprawy, usterki, remonty oraz 
przebudowy prowadzone w okresie użytkowania 
obiektu budowlanego.

Kontrola? Wszystkie 
dokumenty w jednym miejscu

Do książki obiektu budowlanego należy 
obowiązkowo dołączyć wszystkie dokumenty, 
świadectwa, plany oraz protokoły związane 
z  całym okresem użytkowania obiektu. 
Dodatkowo każdy obiekt musi posiadać osobną 
książkę i dokumentację, co rodzi duże problemy 
przy zarządzaniu większą liczbą obiektów. 
Książka z  całą zgromadzoną na przestrzeni lat 
dokumentacją powinna być stale dostępna na 
wypadek kontroli. 

Aby ułatwić właścicielom i zarządcom obowiązek 
prowadzenia książki obiektu budowlanego 
przygotowaliśmy system, który wspiera ten proces. 
Nasze intuicyjne rozwiązanie pozwala na proste 
zarządzanie oraz przechowywanie dokumentacji 
wraz z wymaganymi załącznikami. Teraz każdy 
dokument w  razie potrzeby jest łatwo dostępny 
w systemie. 

Comarch ERGO pozwala w bezpieczny sposób 
zoptymalizować zarządzanie dokumentacją 
obiektu budowlanego i prowadzić stały nadzór 
nad jej poprawnością. To znaczna oszczędność 
czasu oraz ponoszonych nakładów finansowych. 
W razie kontroli to także pewność, że wszystkie 
dokumenty są dostępne.
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Proste dodawanie 
i zarządzanie załącznikami

System Comarch ERGO pozwala na proste 
dodawanie do dokumentacji dowolnych 
załączników dotyczących obiektu budowlanego:

 n dokumentacji budowy, opracowań 
projektowych, dokumentacji podwykonawczej 
oraz technicznej

 n protokołów kontroli, ekspertyz stanu 
technicznego, świadectw energetycznych

System w przypadku dołączenia dokumentów 
posiadających georeferencje (pliki GeoTIFF oraz 
DXF) umożliwia wizualizację dokumentacji 
budowlanej bezpośrednio na mapie.

Kompleksowy system 
informacji 

Nasze rozwiązanie daje możliwość prostej 
integracji z innymi modułami Comarch ERGO, 
tworząc kompleksowy system dopasowany 
do konkretnych potrzeb. Książka obiektu 
budowlanego jest zintegrowana z modułem 
prowadzenia nieruchomości w którym znajdują 
się dane dotyczące budynków oraz związanych 
z nimi dzierżaw i najmów budynków oraz lokali. 

Użytkownik posiada dostęp do przedmiotowych  
oraz podmiotowych danych dotyczących 
budynków i lokali oraz związanych z nimi najmów 
i dzierżaw budynków i lokali. To także dostęp do 
aktualnych danych ewidencji gruntów i budynków 
związanych z obiektem budowlanym oraz 
możliwość jego wizualizacji na mapie.

Intuicyjny kalendarz nadzoru 
terminowości

System zawiera terminarz w formie kalendarza 
z ważnymi datami związanymi z eksploatacją 
i kontrolą obiektów budowlanych. Umożliwia 
to nadzór nad terminami przeprowadzania 
kontroli okresowych oraz pięcioletnich, terminami 
wykonywania prac budowlanych czy usunięcia 
awarii lub usterek.
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