
DEKLARACJA Z 24 SPOTKANIA ORGANIZACJI I IZB INŻYNIERSKICH  

KRAJÓW GRUPY V4 

 

Wprowadzenie 

W dniach 5–8 października 2017 r. w czeskim Brnie odbyło się 24. doroczne spotkanie organizacji i izb 

inżynierów państw Grupy Wyszehradzkiej. W pierwszej części spotkania przedstawiono szczegółowe 

sprawozdania dotyczące zmian w otoczeniu prawnym, sytuacji w sektorze budownictwa oraz roli izb 

i organizacji inżynierów w krajach Grupy. 

1. Prawo budowlane 

Po omówieniu zmian w prawie budowlanym w państwach Grupy Wyszehradzkiej postanowiono 

przekazać sobie nawzajem aktualne teksty ustaw dotyczące funkcjonowania budownictwa oraz 

wprowadzających je przepisów wykonawczych. 

2. Ustawa o zamówieniach publicznych 

W związku ze zmianami w dyrektywie UE określone organizacje odczuwają presję stosowania 

kryterium najniższej ceny w zamówieniach publicznych, co prowadzi do obniżenia jakości projektów 

i budownictwa. Wszystkie kraje należące do Grupy wciąż borykają się z problemem wyceny projektów 

i prac budowlanych oraz brakiem rozporządzenia w sprawie honorariów. 

3. Dyrektywa w sprawie wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych 

Państwa, z których wywodzą się organizacje biorące udział w spotkaniu wdrożyły dyrektywę 

2013/55/UE do swojego prawodawstwa. W kwestii zastosowania poszczególnych postanowień 

uznano, że osoby osiedlone powinny mieć takie same prawa i obowiązki jak osoby z państw Grupy 

Wyszehradzkiej upoważnione do wykonywania danego rodzaju działalności. Organizacje zgodnie 

przyznały, że dyrektywa UE nie wyjaśnia pojęcia „tymczasowej lub okazjonalnej działalności” 

w odniesieniu do osób wizytujących. Organy certyfikujące w Grupie Wyszehradzkiej przyjęły 

następującą interpretację: 

„kwestia regulowanej działalności tymczasowej lub okazjonalnej interpretowana będzie przez 

uczestników w ten sam sposób. Termin „tymczasowy” definiuje się jako określony czas działalności, 

a termin „okazjonalny” odnosi się do pojedynczej pracy budowlanej”. 

4. Centra standardów technicznych, standardy rysunków technicznych, modelowanie 

informacji o budynku, elektroniczna archiwizacja dokumentacji projektowej 

Organizacje uczestniczące w spotkaniu poinformują się nawzajem o działaniach w obszarze 

regulacyjnym (w szczególności w zakresie standardów dotyczących rysunków budowlanych). 

Zapewnione zostanie skoordynowane wsparcie w zakresie elektronicznej archiwizacji dokumentacji 

projektowej oraz modelowania informacji o budynku (BIM) w trakcie cyklu życia budynków. 

 



Wnioski 

Uczestnicy spotkania z zadowoleniem przyjęli zaproszenie słowackiej izby SKSI na 25. spotkanie izb 

i organizacji inżynierów państw Grupy Wyszehradzkiej, które odbędzie się na Słowacji w pierwszym 

tygodniu października 2018 r. 
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