SZANOWNI PA¡STWO
Idea posiadania w∏asnego pisma Polskiej
Izby In˝ynierów Budownictwa pojawi∏a si´
praktycznie w chwili powstania samorzàdu.
Poniewa˝ jednak od poczàtku zale˝a∏o nam
na tym, aby informacja tam zawarta by∏a
bie˝àca, kompletna, przydatna dla naszych
cz∏onków, a nadto profesjonalnie podana,
wi´c proces realizacji tego przedsi´wzi´cia
nieco si´ przed∏u˝y∏. Zosta∏ jednak ju˝ zakoƒczony - powsta∏a spó∏ka prawa handlowego, która prowadziç b´dzie dzia∏alnoÊç
wydawniczà, a jednym z jej elementów jest
wydawanie w∏asnego pisma - miesi´cznika
„In˝ynier Budowlany”.

Fakt powstania nowej instytucji samorzàdowej o tak szerokim zasi´gu, jaki ma nasza
Izba, wymaga podejmowania dzia∏aƒ, które
wzmacniajà rang´ i presti˝ zawodu in˝yniera
budowlanego, cementujà Êrodowisko, sprawiajà, ˝e nasza grupa zawodowa jest liczàcym
si´ partnerem dla w∏adz centralnych, samorzàdu terytorialnego, dla decydentów w Unii
Europejskiej. Bardzo wa˝ne jest, aby polski in˝ynier postrzegany by∏ jako wysokiej klasy
specjalista dzia∏ajàcy zgodnie z prawem, etykà zawodowà i europejskimi normami.

Dlatego w∏aÊnie skupiamy si´ na wypracowaniu takich form dzia∏ania, które zapewnià z jednej strony indywidualnym
cz∏onkom bezpieczne funkcjonowanie w zawodzie, z drugiej eliminacj´ wszystkich
szkodliwych dla ca∏ego Êrodowiska zjawisk.
Zgodnie z ustawà o samorzàdzie zawodowym komisje kwalifikacyjne nadajà upraw-

nienia budowlane oraz tytu∏ rzeczoznawcy
budowlanego, natomiast rzecznicy i sàdy
dyscyplinarne z uwagà rozpatrujà skargi
z zakresu odpowiedzialnoÊci zawodowej
i jestem przekonany, i˝ niesumienne i niezgodne z prawem dzia∏ania, w naszym zawodzie, stanà si´ rzadkoÊcià.

Jednà z wa˝niejszych obecnie spraw jest
przeprowadzenie procesu uznawania wzajemnych uprawnieƒ zawodowych in˝ynierów
w paƒstwach cz∏onkowskich Unii w taki
sposób, aby zakoƒczy∏ si´ on formu∏à gwarantujàcà ekwiwalencj´ wszystkim zainteresowanym stronom.

O tych i innych dzia∏aniach Krajowej Rady
b´dziemy informowaç Paƒstwa w „In˝ynierze Budowlanym”, który jest ogólnopolskim
miesi´cznikiem informacyjnym, przewidzianym dla cz∏onków naszego samorzàdu zawodowego. Obok informacji o dzia∏aniach
podejmowanych przez Rad´ Krajowà PIIB
oraz izby okr´gowe pojawi si´ równie˝ informacja o tematyce prawnej. Stopieƒ wiedzy
na temat przepisów, które wcià˝ si´ zmieniajà, jest niewystarczajàcy. DostarczyliÊmy
wszystkim cz∏onkom Izby p∏yty CD, na których zamieÊciliÊmy tekst ustawy Prawo budowlane, akty wykonawcze do tej regulacji
oraz przepisy dotyczàce samorzàdu budowlanego – oddêwi´k by∏ bardzo pozytywny.

Informacja prezentowana w „In˝ynierze
Budowlanym” ma pomóc Paƒstwu poruszaç

si´ w gàszczu przepisów, ma omawiaç najwa˝niejsze dla Êrodowiska sprawy, przybli˝aç kwestie zwiàzane z funkcjonowaniem
naszego zawodu w UE. Niezale˝nie od czasopisma przypominam, ˝e na naszej witrynie internetowej dost´pna jest informacja
o Izbie, m.in. teksty wa˝nych dokumentów,
uchwa∏, regulaminy, informacje nt. ubezpieczeƒ, aktualnoÊci.

Pozostajàc przy temacie informacji,
chc´ goràco zach´ciç Paƒstwa do czytania
i bie˝àcego korzystania w pracy ze specjalistycznych pism wydawanych przez stowarzyszenia. Sà one profesjonalnie przygotowywane, na wysokim merytorycznym
poziomie, który zapewnia aktualnà i pe∏nà
wiedz´ na wybrane tematy. Niezale˝nie
od tego zwracam uwag´ na biuletyny informacyjne samorzàdowych izb okr´gowych,
które dostarczajà pe∏nej informacji o dzia∏aniach samorzàdu na rynkach lokalnych,
poruszajà wa˝ne dla danego Êrodowiska
sprawy.

Z g∏´bokim przekonaniem, ˝e nasza inicjatywa powo∏ania spó∏ki wydawniczej
w znaczàcym stopniu u∏atwi Paƒstwu funkcjonowanie w szeroko poj´tym obszarze
dzia∏alnoÊci in˝yniera – cz∏onka Polskiej
Izby In˝ynierów Budownictwa, zapraszam
do lektury pierwszego numeru.
F prof. dr hab. in˝. ZBIGNIEW GRABOWSKI
prezes Krajowej Rady
Polskiej Izby In˝ynierów Budownictwa
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VUchwa∏y Krajowej Rady PIIB
Przedstawiamy treÊç wybranych
uchwa∏ Krajowej Rady oraz regulaminów post´powaƒ kwalifikacyjnych dotyczàcych przyznawania tytu∏u rzeczoznawcy budowlanego oraz nadawania
uprawnieƒ budowlanych.

VPytania i odpowiedzi
W tej rubryce b´dziemy wyjaÊniaç
wàtpliwoÊci naszych Czytelników,
dotyczàce ró˝nych spraw zwiàzanych
z zawodem in˝yniera. W bie˝àcym
numerze odpowiadamy na szczegó∏owe
pytania zwiàzane z ubezpieczeniem
cz∏onków PIIB od odpowiedzialnoÊci
cywilnej.

VPolskie wyroby budowlane
na rynkach unijnych
Od 1 maja 2004 r. na polskim rynku
i w budownictwie obok systemu krajowego b´dzie obowiàzywa∏ europejski
system dopuszczania wyrobów budowlanych do obrotu i stosowania, umo˝liwiajàcy ich swobodny przep∏yw w krajach unijnych. Przedstawiamy pierwszà
cz´Êç artyku∏u na ten temat i na temat
projektu ustawy o wyrobach budowlanych.

VRuch budowlany w 2003 roku
Z danych statystycznych GUNB wynika,
˝e w 2003 r. nastàpi∏ lekki wzrost
wydanych pozwoleƒ na budow´,
natomiast znaczàco zwi´kszy∏a si´
liczba obiektów przekazanych do
u˝ytkowania.
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e-mail : biuro@lukz.com.pl

¸ódzka Okr´gowa
Izba In˝ynierów Budownictwa
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tel. (0-42) 632-97-39
faks (0-42) 658-19-98
e-mail: lod@piib.org.pl
www.lod.piib.org.pl

Opolska Okr´gowa
Izba In˝ynierów Budownictwa
45-061 Opole
ul. Katowicka 50
tel. (0-77) 453-74-91
tel. (0-77) 454-97-74
tel./ faks (0-77) 453-71-87
tel./ faks (0-77) 453-63-06
e-mail: opl@piib.org.pl
www.opl.piib.org.pl
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e-mail: pdk@piib.org.pl
www.pdk.piib.org.pl

Podlaska Okr´gowa
Izba In˝ynierów Budownictwa
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tel./faks (0-85) 742-49-45
e-mail: pdl@piib.org.pl
www.pdl.piib.org.pl

Âwi´tokrzyska Okr´gowa
Izba In˝ynierów Budownictwa
25-304 Kielce
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tel. kom. 0-694-912-692
faks (0-41) 344-94-13
e-mail: swk@piib.org.pl
www.swk.piib.org.pl

Warmiƒsko-Mazurska Okr´gowa
Izba In˝ynierów Budownictwa
10-532 Olsztyn
Pl. Konsulatu Polskiego 1
tel. (0-89) 527-72-02
e-mail: wam@piib.org.pl
www.wam.piib.org.pl

Wielkopolska Okr´gowa
Izba In˝ynierów Budownictwa
61-712 Poznaƒ
ul. H. Wieniawskiego 5/9
tel. (0-61) 853-80-19
tel. (0-61) 853-80-38
e-mail: wkp@piib.org.pl
www.wkp.piib.org.pl

Zachodniopomorska Okr´gowa
Izba In˝ynierów Budownictwa
70-656 Szczecin
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tel./faks (0-91) 462-44-40
e-mail: zap@piib.org.pl
www.zap.piib.org.plwww.zap.home.pl
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PIIB na forum krajowym
i mi´dzynarodowym
X
Pod koniec ub. roku
odby∏o si´
spotkanie
przedstawicieli
stowarzyszeƒ
naukowo-technicznych,
które tworzy∏y
Polskà Izb´
In˝ynierów
Budownictwa oraz
reprezentantów
Polskiego Komitetu
Geotechniki
i Stowarzyszenia
In˝ynierów
i Techników
Przemys∏u
Materia∏ów
Budowlanych

T

ematem spotkania by∏o sprawozdanie prof.
dr. hab. in˝. Zbigniewa Grabowskiego,
prezesa Polskiej Izby In˝ynierów Budownictwa, o dzia∏alnoÊci Izby w pierwszym roku,
tj. od 1 stycznia 2003 r., kiedy wesz∏a w ˝ycie
ustawa o samorzàdach zawodowych architektów, in˝ynierów budownictwa oraz urbanistów.
Rok ten by∏ poÊwi´cony przede wszystkim
dokoƒczeniu dzia∏aƒ organizacyjnych, majàcych na celu pe∏ne uruchomienie funkcjonowania Krajowej Izby i okr´gowych izb oraz ich
organów, a zw∏aszcza przej´cia od wojewodów
i z G∏ównego Urz´du Nadzoru Budowlanego
spraw zwiàzanych z nadawaniem uprawnieƒ
budowlanych i tytu∏u rzeczoznawcy budowlanego.
W zakresie nadawania uprawnieƒ budowlanych do pozytywów nale˝y zaliczyç to, ˝e zosta∏y opracowane i przyj´te do dzia∏ania ujednolicone wymagania formalne. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna i okr´gowe komisje kwalifikacyjne opracowa∏y i ustali∏y jednolity zestaw centralny ok. 3000 egzaminacyjnych
pytaƒ, obejmujàcy wszystkie specjalnoÊci i poziomy kwalifikacji.
Natomiast do negatywów nale˝y zaliczyç to,
˝e nie zawsze dokonywano w praktyce egzaminacyjnej w∏aÊciwego doboru pytaƒ do przeprowadzenia egzaminów, tak ze wzgl´du na
specjalnoÊci zdajàcych, jak i ich kwalifikacje.
Powodowa∏o to m.in. w niektórych przypadkach ma∏y odsetek zdajàcych, co wywo∏ywa∏o
nieraz nieuzasadnione zarzuty, ˝e eliminuje
si´ m∏odych in˝ynierów i techników.
Z zaistnia∏ej sytuacji wyciàgni´to nast´pujàce wnioski:
V pozosta∏e, poza PZITB i PZITS, stowarzyszenia naukowo-techniczne powinny równie˝
podjàç prowadzenie kursów przygotowawczych do egzaminów na uprawnienia budowlane,
V osoby szkolàce kandydatów do egzaminów
na uprawnienia budowlane nie powinny byç
cz∏onkami zespo∏ów egzaminacyjnych,
V od 1 stycznia 2004 r. rezygnuje si´ z niejawnoÊci centralnego zestawu pytaƒ egzaminacyjnych i opublikuje si´ go w Internecie.
W sprawie nadawania tytu∏u rzeczoznawcy
budowlanego ustalono, ˝e zg∏aszane wnioski
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b´dà przygotowywane przez okr´gowe komisje kwalifikacyjne zgodnie z jednolità procedurà ustalonà w Polskiej Izbie In˝ynierów Budownictwa, a uj´tà w obowiàzujàcym w tym
zakresie regulaminie i przekazywane do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, a po ich akceptacji, nadawane uchwa∏à Krajowej Rady Polskiej Izby In˝ynierów Budownictwa.
Stworzono tzw. Grup´ G8, której inicjatorem
i wspó∏za∏o˝ycielem jest Polska Izba In˝ynierów Budownictwa. W jej sk∏ad wchodzà trzy
izby: architektów, in˝ynierów budownictwa
i urbanistów; trzy stowarzyszenia: PZITB,
SARP i TUP oraz dwie izby projektowania: budowlanego i architektonicznego. Zbiera si´
ona regularnie, a tematem spotkaƒ sà istniejàce akty legislacyjne, ich ewentualna nowelizacja oraz projekty nowych przepisów dotyczàcych budownictwa i warunków jego dzia∏ania.
Obecnie grupa zajmuje si´ poprawkami do
ustaw:
V o zamówieniach publicznych, gdzie chodzi
o to, aby przetargi na projekty i roboty budowlane by∏y rozstrzygane z uwzgl´dnieniem
w wi´kszym stopniu ich jakoÊci, a nie tylko
wysokoÊci cen i nie poni˝ej kosztów w∏asnych
wykonawców,
V Prawo budowlane, których cz´Êç uda∏o si´
ju˝ wprowadziç przy okazji dotychczasowych
nowelizacji obowiàzujàcej ustawy. W tym zakresie Izba nawiàza∏a kontakty z Ministerstwem Infrastruktury, a poÊrednio z G∏ównym
Urz´dem Nadzoru Budowlanego, który wyrazi∏ zgod´ na usuni´cie z przepisów Prawa budowlanego wymagania uprawnieƒ budowlanych dla majstrów, bo o ich odpowiednich
kwalifikacjach powinny decydowaç izby rzemieÊlnicze. Natomiast zosta∏y ju˝ wprowadzone do przepisów Prawa budowlanego nowe
specjalnoÊci: drogi i mosty oraz budownictwo
hydrotechniczne. Uzyskano zgod´ na wpisanie specjalnoÊci in˝ynierów i techników transportu kolejowego i telekomunikacji.
Polska Izba In˝ynierów Budownictwa nawiàza∏a równie˝ odpowiednie kontakty z pos∏ami sejmowej Komisji Infrastruktury i jej
Podkomisji Budownictwa. Izba popar∏a wniosek przywrócenia resortu budownictwa
i utrzymania Urz´du Mieszkalnictwa i Rozwo-

ju Miast oraz w∏àczenia do niego Urz´du
G∏ównego Geodety.
Polska Izba In˝ynierów Budownictwa wesz∏a w sk∏ad tzw. Sztabu Kryzysowego Budownictwa Mieszkaniowego, którego inicjatorem
jest Roman Nowicki, przewodniczàcy Przedstawicielstwa Kongresu Budownictwa Polskiego i koordynator dzia∏ania Sztabu. Sztab
ten ma dzia∏aç kilka miesi´cy, dopóki sà rozpatrywane w Sejmie sprawy dotyczàce Prawa
budowlanego, budownictwa oraz zamówieƒ
publicznych i poprawek do ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. W sk∏ad Sztabu
wchodzà: pos∏owie z ró˝nych ugrupowaƒ,
przedstawiciele pracodawców i Polskiej Izby
In˝ynierów Budownictwa jako jedyni przedstawiciele izb samorzàdowych.
Polska Izba In˝ynierów Budownictwa nawiàza∏a równie˝ kontakty z organizacjami
mi´dzynarodowymi, takimi jak:
VEuropejskie Zrzeszenie In˝ynierów Budownictwa (ECCE), które gromadzi w swoich szeregach stowarzyszenia, do których przynale˝noÊç jest dobrowolna, z oko∏o 28 krajów.
Reprezentantem w niej ze strony polskiej jest
PZITB, z którym Polska Izba In˝ynierów Budownictwa chce na forum tej organizacji prezentowaç niektóre problemy zwiàzane z budownictwem, a widziane przez samorzàd
zawodowy.
VEuropejska Rada Izb In˝ynierów (ECEC)
gromadzi organizacje, do których przynale˝noÊç jest obowiàzkowa, a zosta∏a dopiero powo∏ana. Polska Izba In˝ynierów Budownictwa
nale˝y do jej wspó∏za∏o˝ycieli. Grupuje ona
izby z oko∏o 12 krajów europejskich,
a z paƒstw dotychczasowej Unii Europejskiej
nale˝à do niej tylko Niemcy i Austria. Za∏o˝eniem tej organizacji jest stworzenie mo˝liwoÊci oddzia∏owywania na parlament europejski,
aby przy podejmowaniu ró˝nych ustaleƒ, typu
Dyrektyw Europejskich, nie zapomniano o budownictwie oraz o in˝ynierach i technikach
budownictwa.
VFederacja Europejskich Stowarzyszeƒ Narodowych In˝ynierów (FEANI) jest najsilniejszà organizacjà dzia∏ajàcà na rzecz in˝ynierów.
Jest to organizacja bran˝owych stowarzyszeƒ
in˝ynierskich, dotyczàca wszystkich specjalnoÊci. Bierze ona udzia∏ w przygotowaniu Dyrektyw Europejskich dotyczàcych wymagaƒ
kwalifikacyjnych zawodu in˝yniera i etyki zawodowej. W tym m.in. celu by∏y opracowane
przez Polskà Izb´ In˝ynierów Budownictwa
wnioski w sprawie wykazu zawodów regulowanych oraz organów upowa˝nionych do ich

uznawania, a przekazanych 4 listopada 2003 r.
do Ministerstwa Infrastruktury w nawiàzaniu
do ustawy z 26 kwietnia 2001 r., z póêniejszà
jej zmianà z 12 kwietnia 2003 r.
Kraje Grupy Wyszehradzkiej, tj. Czech, S∏owacji, W´gier i Polski gromadzà równie˝ organizacje fachowe, takie jak PZITB oraz samorzàdowe jak Polska Izba In˝ynierów Budownictwa, które podejmujà wspólne dzia∏ania,
m.in. informacja o dorobku twórczym budownictwa w poszczególnych krajach (wydawnictwa albumowe), sprawy kwalifikacji, warunków dzia∏ania zawodowego itp.
Prof. dr hab. in˝. Zbigniew Grabowski poinformowa∏ równie˝ zebranych, ˝e Izba w celu
dalszego ubezpieczenia swoich cz∏onków od
odpowiedzialnoÊci cywilnej zawar∏a ze skutkiem od 1 stycznia 2004 r. umow´ z ubezpieczycielem na trzy lata, która da wymierne korzyÊci ubezpieczonym, a zw∏aszcza zmniejszenie sk∏adki rocznej ze 120 do 100 z∏otych.
W wymianie poglàdów uczestnicy spotkania
podnosili m.in. sprawy: braku rozporzàdzeƒ
wykonawczych do ustawy o dozorze technicznym, uprawnieƒ budowlanych dla geotechników, koniecznoÊci zwi´kszenia mo˝liwoÊci
polskim firmom w przetargach dotyczàcych
realizacji budowlanych, pojawiania si´ na polskim rynku i na budowach niskiej jakoÊci materia∏ów i wyrobów budowlanych bez polskich
atestów i Êwiadectw technicznych, ale za to
o niskich cenach.
Na zakoƒczenie prof. dr hab. in˝. Zbigniew
Grabowski podkreÊli∏ znaczenie samokszta∏cenia cz∏onków Izby. W celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwoju czytelnictwa
wydawnictw fachowych okr´gowe izby in˝ynierów budownictwa mogà i powinny wspomagaç upowszechnianie bran˝owych czasopism naukowo-technicznych wÊród swoich
cz∏onków, zgodnie z ich specjalnoÊciami. Nale˝y przypomnieç, ˝e struktura bran˝owa Izby,
jak przytoczono w dyskusji, jest nast´pujàca:
cz∏onkowie z budownictwa ogólnego stanowià
54,9 proc., sanitarnego 19,5 proc., elektrycznego 14,8 proc., drogowego 6,7 proc., wodno-melioracyjnego 3,2 proc. i mostowego 0,9 proc.
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Izby in˝ynierów
budownictwa mogà
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upowszechnianie
bran˝owych
czasopism
naukowo-technicznych
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U C H W A ¸ Y
VUchwa∏a Nr 43/R/03
z 17 grudnia 2003 r. Krajowej Rady
Polskiej Izby In˝ynierów Budownictwa
w sprawie Regulaminu post´powania
kwalifikacyjnego w sprawach nadawania
uprawnieƒ budowlanych
Na podstawie art. 33 pkt 6 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzàdach zawodowych
architektów, in˝ynierów budownictwa oraz
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
z 2002 r. Nr 23, poz. 221 oraz Nr 240, poz.
2052) oraz § 3 pkt 9 regulaminu Krajowej
Rady Polskiej Izby In˝ynierów Budownictwa,
na wniosek Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej
Polskiej Izby In˝ynierów Budownictwa Krajowa Rada Polskiej Izby In˝ynierów Budownictwa uchwala, co nast´puje:
V§ 1
Regulamin post´powania kwalifikacyjnego
w sprawach nadawania uprawnieƒ budowlanych w brzmieniu stanowiàcym za∏àcznik
do uchwa∏y.
V§ 2
Wykonanie uchwa∏y powierza si´ Krajowej
Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby In˝ynierów Budownictwa oraz Okr´gowym Komisjom
Kwalifikacyjnym Polskiej Izby In˝ynierów Budownictwa.
V§ 3
Traci moc Regulamin post´powania kwalifikacyjnego przyj´ty uchwa∏à nr 1/R/03 Krajowej Rady Polskiej Izby In˝ynierów Budownictwa z dnia 22 stycznia 2003 r.
V§ 4
Uchwa∏a wesz∏a w ˝ycie 17 grudnia 2003 r.

VREGULAMIN POST¢POWANIA
KWALIFIKACYJNEGO
W SPRAWIE NADAWANIA
UPRAWNIE¡ BUDOWLANYCH
V§ 1
Aktami regulujàcymi udzielanie uprawnieƒ budowlanych w Polskiej Izbie In˝ynierów Budownictwa sà:
1) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz.
1126 z póên. zm.) zwana dalej „Prawo budowlane”,
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2) ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzàdach zawodowych architektów, in˝ynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U.
z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z póên. zm.) zwana dalej „ustawà o samorzàdach zawodowych”,
3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks post´powania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póên.
zm.) zwany dalej „K. p. a.”,
4) rozporzàdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 1995 r. Nr 8, poz. 38 z póên. zm.),
5) rozporzàdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 26 wrzeÊnia 2002 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia rejestrów osób
posiadajàcych uprawnienia budowlane
oraz ukaranych z tytu∏u odpowiedzialnoÊci
zawodowej w budownictwie (Dz. U. Nr 62,
poz. 565),
6) statut Polskiej Izby In˝ynierów Budownictwa,
7) regulamin Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej
Polskiej Izby In˝ynierów Budownictwa,
8) regulamin okr´gowych komisji kwalifikacyjnych Polskiej Izby In˝ynierów Budownictwa.
V§ 2
Komisje kwalifikacyjne Polskiej Izby In˝ynierów Budownictwa nadajà uprawnienia budowlane w specjalnoÊciach, o których mowa
w art. 14 ust. 1 pkt 1-5 ustawy Prawo budowlane, z wy∏àczeniem uprawnieƒ do projektowania bez ograniczeƒ i sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych w specjalnoÊci architektonicznej (art. 14 ust. 1 pkt 1
w zakresie okreÊlonym w art. 14 ust. 3 pkt 1).
V§ 3
1. Prowadzenie post´powania kwalifikacyjnego, przeprowadzanie egzaminów
na uprawnienia budowlane oraz wydawanie decyzji w sprawach nadawania uprawnieƒ budowlanych nale˝y do kompetencji
Okr´gowych Komisji Kwalifikacyjnych
Okr´gowych Izb In˝ynierów Budownictwa,
w∏aÊciwych wed∏ug miejsca zamieszkania
osób ubiegajàcych si´ o nadanie uprawnieƒ budowlanych (art. 24 ust. 1 pkt 1 i 2
ustawy o samorzàdach zawodowych).
2. Prowadzenie post´powania odwo∏awczego
i wydawanie decyzji w drugiej instancji
w sprawach nadawania uprawnieƒ bu-
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dowlanych nale˝y do kompetencji Krajowej
Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby In˝ynierów Budownictwa (art. 36 ust. 1 pkt 2
ustawy o samorzàdach zawodowych).
3. Przepisy niniejszego regulaminu dotyczàce
Okr´gowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz jej
przewodniczàcego stosuje si´ odpowiednio
do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej i jej
przewodniczàcego.
V§ 4
1. Osoba ubiegajàca si´ o udzielenie uprawnieƒ budowlanych sk∏ada wniosek do w∏aÊciwej wed∏ug miejsca zamieszkania Okr´gowej Komisji Kwalifikacyjnej Okr´gowej
Izby In˝ynierów Budownictwa.
2. Do wniosku nale˝y do∏àczyç:
1) odpis dyplomu in˝yniera, dyplomu technika
albo Êwiadectwa potwierdzajàcego uzyskanie Êredniego wykszta∏cenia technicznego
lub dyplomu mistrza i Êwiadectwo ukoƒczenia zasadniczej szko∏y zawodowej,
2) zarejestrowanà i opiecz´towanà przez w∏aÊciwy organ ksià˝k´ praktyki zawodowej lub zaÊwiadczenie o odbyciu praktyki zawodowej,
3) kart´ osobowà, której wzór stanowi za∏àcznik nr 2 do regulaminu,
4) ˝yciorys zawodowy,
5) dowód uiszczenia pierwszej raty op∏aty
za post´powanie kwalifikacyjne.
3. Obowiàzek do∏àczenia do wniosku ksià˝ki
praktyki zawodowej lub zaÊwiadczenia
o odbyciu praktyki zawodowej nie dotyczy
osób posiadajàcych dyplom mistrza w rzemioÊle budowlanym.
4. Praktyk´ zawodowà odbytà do dnia 15 lutego 1995 r. w kraju oraz praktyk´ zawodowà odbytà za granicà dokumentuje si´
w formie zaÊwiadczenia.
5. Praktyka zawodowa krajowa, odbyta
po dniu 14 lutego 1995 r., wymaga udokumentowania w ksià˝ce praktyki zawodowej
opiecz´towanej przez w∏aÊciwy organ
przed rozpocz´ciem jej odbywania.
V§ 5
1. Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej
jest praca polegajàca na bezpoÊrednim
uczestnictwie w pracach projektowych albo
na pe∏nieniu funkcji technicznej na budowie
pod kierownictwem osoby posiadajàcej odpowiednie uprawnienia budowlane, a w przypadku odbywania praktyki za granicà
pod kierunkiem osoby posiadajàcej uprawnienia odpowiednie w danym kraju.
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2. Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej
odbywanej w kraju po dniu 1 stycznia
2003 r. jest odbycie jej pod kierownictwem
osoby posiadajàcej odpowiednie uprawnienia budowlane, wpisanej na list´ cz∏onków
w∏aÊciwej izby samorzàdu zawodowego.
V§ 6
1. Wnioski o nadanie uprawnieƒ budowlanych
przewodniczàcy Okr´gowej Komisji Kwalifikacyjnej kieruje do powo∏anego przez siebie, w drodze zarzàdzenia, zespo∏u kwalifikacyjnego.
2. Zespó∏ kwalifikacyjny jest powo∏ywany
w sk∏adzie od 3 do 5 osób zgodnie z regulaminem powo∏ywania cz∏onków zespo∏ów
kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych
uchwalanym przez Krajowà Komisj´ Kwalifikacyjnà Polskiej Izby In˝ynierów Budownictwa.
3. Przewodniczàcy Okr´gowej Komisji Kwalifikacyjnej powo∏ujàc zespó∏ kwalifikacyjny wyznacza z jego sk∏adu przewodniczàcego zespo∏u i sekretarza; obowiàzki sekretarza zespo∏u mo˝e pe∏niç tak˝e pracownik administracyjny biura Okr´gowej Izby In˝ynierów
Budownictwa.
4. Z post´powania kwalifikacyjnego zespó∏
kwalifikacyjny sporzàdza protokó∏, który zatwierdza Okr´gowa Komisja Kwalifikacyjna.
V§ 7
1. Okr´gowa Komisja Kwalifikacyjna lub sk∏ad
orzekajàcy w przypadku stwierdzenia braków we wniosku nak∏ada, w drodze postanowienia, na osob´ ubiegajàcà si´ o uprawnienia budowlane, obowiàzek usuni´cia
wskazanych braków w okreÊlonym terminie.
2. Okr´gowa Komisja Kwalifikacyjna lub
sk∏ad orzekajàcy wydaje decyzj´ o odmowie nadania uprawnieƒ budowlanych bez
przeprowadzenia egzaminu w przypadku:
1) bezskutecznego up∏ywu terminu, o którym
mowa w ust. 1,
2) je˝eli przygotowanie zawodowe osoby ubiegajàcej si´ o uprawnienia budowlane nie odpowiada, w zakresie wykszta∏cenia lub praktyki,
wymaganiom, o których mowa w § 3 ust. 1 i §
6 rozporzàdzenia w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie.
3. Wzory decyzji, o których mowa w ust. 2,
stanowià za∏àczniki nr 6 i 7 do regulaminu.
4. Rozstrzygni´cie, o którym mowa w ust. 1 i 2,
podpisujà wszyscy cz∏onkowie sk∏adu orzekajàcego Okr´gowej Komisji Kwalifikacyjnej.
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V§ 8
Pozytywny wynik post´powania kwalifikacyjnego jest równoznaczny z dopuszczeniem osoby ubiegajàcej si´ o uprawnienia do egzaminu.
V§ 9
Sposób przeprowadzania egzaminów okreÊla
regulamin przeprowadzania egzaminów
i nadawania uprawnieƒ budowlanych ustalany przez Krajowà Komisj´ Kwalifikacyjnà Polskiej Izby In˝ynierów Budownictwa.
V§ 10
1. Obs∏ug´ administracyjnà Okr´gowej Komisji Kwalifikacyjnej i zespo∏ów kwalifikacyjnych zapewnia Biuro Okr´gowej Rady Izby.
2. Obs∏ug´ administracyjnà Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej i jej zespo∏ów zapewnia
Biuro Krajowej Rady Izby.
V§ 11
1. Cz∏onkowie zespo∏u kwalifikacyjnego otrzymujà wynagrodzenie w wysokoÊci okreÊlonej
w § 16 rozporzàdzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
2. Cz∏onkowie Okr´gowej Komisji Kwalifikacyjnej
z tytu∏u uczestniczenia w pracach Komisji otrzymujà wynagrodzenie wed∏ug zasad i w wysokoÊci ustalonej przez Okr´gowà Rad´ Izby.
3. Sekretarz zespo∏u kwalifikacyjnego otrzymuje wynagrodzenie w wysokoÊci obowiàzujàcej cz∏onków zespo∏u kwalifikacyjnego.
Za∏àczniki (wzory dokumentów) do powy˝szego regulaminu dostepne sà w biurach: KR oraz okr´gowych KK.

VUchwa∏a Nr 42/R/03
z 17 grudnia 2003 roku Krajowej
Rady Polskiej Izby In˝ynierów
Budownictwa zmieniajàca uchwa∏´
w sprawie regulaminu post´powania
kwalifikacyjnego w sprawie nadawania
tytu∏u rzeczoznawcy budowlanego.
Krajowa Rada PIIB uchwa∏à z 17 grudnia
2003 r. zmieni∏a regulamin post´powania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania tytu∏u rzeczoznawcy budowlanego.
Nowy regulamin wszed∏ w ˝ycie 17 grudnia
2003 r.
VREGULAMIN POST¢POWANIA
KWALIFIKACYJNEGO W SPRAWIE
NADAWANIA TYTU¸U RZECZOZNAWCY
BUDOWLANEGO
Tekst ujednolicony

V§ 1
1. Regulamin okreÊla zasady i tryb post´powania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania tytu∏u rzeczoznawcy budowlanego.
2. W zakresie nie uregulowanym przepisami
regulaminu w post´powaniu kwalifikacyjnym w sprawach nadawania tytu∏u rzeczoznawcy budowlanego stosuje si´ przepisy:
1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr
109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001
r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110,
poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz.
1439 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74,
poz. 679 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718),
2) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzàdach zawodowych architektów, in˝ynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U.
z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz.
221 i Nr 240, poz. 2052) zwana dalej
„ustawà o samorzàdach zawodowych”,
3) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
post´powania administracyjnego (Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001r. Nr 49,
poz. 509 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984
i Nr 169, poz. 1387),
4) rozporzàdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z 2002 r. Nr 134,
poz. 1130 oraz z 2003 r. Nr 175, poz. 1704),
5) rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 26 wrzeÊnia 2002 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia centralnych rejestrów osób posiadajàcych uprawnienia
budowlane oraz ukaranych z tytu∏u odpowiedzialnoÊci zawodowej w budownictwie
(Dz. U. Nr 62, poz. 565),
6) Statutu Polskiej Izby In˝ynierów Budownictwa,
7) regulaminu Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby In˝ynierów Budownictwa,
8) regulaminu okr´gowych komisji kwalifikacyjnych Polskiej Izby In˝ynierów Budownictwa.
V§ 2
Rzeczoznawcà budowlanym mo˝e byç osoba,
która:
1) korzysta w pe∏ni z praw publicznych,
2) posiada:
a) dyplom ukoƒczenia wy˝szej uczelni,
b) uprawnienia budowlane bez ograniczeƒ
oraz co najmniej 10 lat praktyki odbytej
po ich uzyskaniu,
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c) opini´ dwóch rzeczoznawców budowlanych
odpowiedniej specjalnoÊci.
V§ 3
1. Wydawanie decyzji w sprawach nadawania tytu∏u rzeczoznawcy budowlanego nale˝y do kompetencji Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby In˝ynierów Budownictwa.
2. O nadaniu tytu∏u rzeczoznawcy budowlanego Krajowa Komisja Kwalifikacyjna orzeka w drodze decyzji, okreÊlajàc zakres,
w którym funkcja rzeczoznawcy budowlanego mo˝e byç wykonywana. Zakres ten
nie mo˝e wykraczaç poza specjalnoÊç
techniczno-budowlanà obj´tà posiadanymi uprawnieniami.
3. Od decyzji wydanej przez Krajowà Komisj´
Kwalifikacyjnà w pierwszej instancji przys∏uguje wniosek o ponowne rozpatrzenie
sprawy. Post´powanie wszcz´te w wyniku
z∏o˝enia wniosku o ponowne rozpatrzenie
sprawy toczy si´ w trybie okreÊlonym regulaminem dla post´powanie w I instancji.
V§ 4
1. Post´powanie kwalifikacyjne o nadanie tytu∏u rzeczoznawcy budowlanego mo˝e zostaç przeprowadzone w trybie podstawowym lub przyspieszonym.
2. Przyspieszony tryb post´powania kwalifikacyjnego mo˝e dotyczyç rzeczoznawców
nast´pujàcych stowarzyszeƒ:
1) Polskiego Zwiàzku In˝ynierów i Techników
Budownictwa,
2) Polskiego Zrzeszenia In˝ynierów i Techników Sanitarnych,
3) Stowarzyszenia Elektryków Polskich,
4) Stowarzyszenia In˝ynierów i Techników Komunikacji,
5) Stowarzyszenia In˝ynierów i Techników
Wodnych i Melioracyjnych,
6) Zwiàzku Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej,
7) Stowarzyszenia In˝ynierów i Techników
Przemys∏u Naftowego i Gazownictwa, zwanych dalej „stowarzyszeniami”, którzy
spe∏niajà warunki podane w § 2 pkt 1 i 2 lit.
a) i b), a w post´powaniu kwalifikacyjnym
w stowarzyszeniu byli opiniowani przez
dwóch rzeczoznawców budowlanych odpowiedniej specjalnoÊci.
3. Przyspieszony tryb post´powania kwalifikacyjnego dotyczy rzeczoznawców ustanowionych w stowarzyszeniach do dnia 31
grudnia 2002 r.
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V§ 5
1. W podstawowym trybie post´powania
kwalifikacyjnego osoba zainteresowana nadaniem tytu∏u rzeczoznawcy budowlanego sk∏ada – za poÊrednictwem Okr´gowej Komisji Kwalifikacyjnej w∏aÊciwej
dla miejsca zamieszkania tej osoby –
wniosek do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej. Wzór wniosku stanowi za∏àcznik nr 1
do regulaminu.
2. Do wniosku nale˝y do∏àczyç:
1) odpis dyplomu ukoƒczenia szko∏y wy˝szej,
2) odpis uprawnieƒ budowlanych (bez ograniczeƒ),
3) opini´ dwóch rzeczoznawców budowlanych
odpowiedniej specjalnoÊci,
4) oÊwiadczenie o korzystaniu w pe∏ni z praw
publicznych,
5) ˝yciorys zawodowy,
6) potwierdzenie 10-letniej praktyki zawodowej po uzyskaniu uprawnieƒ budowlanych,
7) dowód wniesienia op∏aty za post´powanie
kwalifikacyjne,
8) kart´ osobowà. Wzór karty osobowej stanowi za∏àcznik nr 2 do regulaminu.
3. Praktyk´ zawodowà, o której mowa w § 2
pkt 2 lit. b), potwierdza si´ zaÊwiadczeniem wydanym przez kierownika jednostki, w której odbywa∏a si´ praktyka zawodowa, zawierajàcym:
1) wyszczególnienie projektów budowlanych,
przy których sporzàdzaniu ubiegajàcy si´
o tytu∏ rzeczoznawcy budowlanego odbywa∏
praktyk´ zawodowà, lub obiektów budowlanych, przy których realizacji odbywa∏ on
praktyk´ zawodowà,
2) stwierdzenie okresów praktyki zawodowej
z podaniem dat rozpocz´cia i ukoƒczenia
praktyki przy poszczególnych projektach
lub odpowiednio przy realizacji poszczególnych obiektów budowlanych, z okreÊleniem
charakteru wykonywanych czynnoÊci.
Wzór zaÊwiadczenia stanowi za∏àcznik nr 3
do regulaminu.
4. Opinia, o której mowa w § 2 pkt 2 lit. c),
powinna zawieraç charakterystyk´ i ocen´
dzia∏alnoÊci zawodowej osoby sk∏adajàcej
wniosek oraz okreÊlenie zakresu, w którym
funkcja rzeczoznawcy mo˝e byç wykonywana. Wzór opinii stanowi za∏àcznik nr 4
do regulaminu.
V§ 6
1. Okr´gowa Komisja Kwalifikacyjna powo∏uje Specjalistyczny Zespó∏ Kwalifikacyjny
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w celu sprawdzenia kompletnoÊci z∏o˝onych dokumentów.
2. Z posiedzenia zespo∏u sporzàdza si´ protokó∏.
3. W wypadku braków formalnych dokumentów przewodniczàcy Okr´gowej Komisji
Kwalifikacyjnej wydaje postanowienie,
w którym wzywa osob´ sk∏adajàcà wniosek do uzupe∏nienia braków w okreÊlonym
terminie. Wzór postanowienia stanowi za∏àcznik nr 5 do regulaminu.
4. Po bezskutecznym up∏ywie terminu wyznaczonego na uzupe∏nienie braków przewodniczàcy Okr´gowej Komisji Kwalifikacyjnej
przesy∏a wniosek wraz z aktami sprawy
do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, która
pozostawia wniosek bez rozpoznania.
V§ 7
1. Okr´gowa Komisja Kwalifikacyjna przeprowadza z osobà sk∏adajàcà wniosek rozmow´ majàcà na celu ustalenie zakresu obj´tego wnioskiem tytu∏u rzeczoznawcy budowlanego.
2. Z rozmowy sporzàdza si´ protokó∏.
3. Kompletny wniosek wraz z aktami sprawy
przewodniczàcy Okr´gowej Komisji Kwalifikacyjnej przesy∏a do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej.
V§ 8
1. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna powo∏uje
Specjalistyczny Zespó∏ Kwalifikacyjny
w celu rozpatrzenia wniosku Okr´gowej
Komisji Kwalifikacyjnej.
2. Z posiedzenia Specjalistycznego Zespo∏u
Kwalifikacyjnego sporzàdza si´ protokó∏.
3. Opinia Specjalistycznego Zespo∏u Kwalifikacyjnego jest dla Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej podstawà do podj´cia decyzji
w sprawie nadania tytu∏u rzeczoznawcy
budowlanego. Wzory decyzji w sprawie
nadania tytu∏u rzeczoznawcy budowlanego
stanowià za∏àczniki nr 6 i 7 do regulaminu.
V§ 9
1. W przyspieszonym trybie post´powania
kwalifikacyjnego osoba zainteresowana nadaniem tytu∏u rzeczoznawcy budowlanego sk∏ada – za poÊrednictwem Okr´gowej Komisji Kwalifikacyjnej w∏aÊciwej dla
miejsca zamieszkania – wniosek do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej. Wzór wniosku
stanowi za∏àcznik nr 8 do regulaminu.
2. Do wniosku nale˝y do∏àczyç:
1) odpis dyplomu ukoƒczenia szko∏y wy˝szej,
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2) odpis uprawnieƒ budowlanych (bez ograniczeƒ),
3) opini´ dwóch rzeczoznawców budowlanych
uzyskane w post´powaniu kwalifikacyjnym
w stowarzyszeniu,
4) oÊwiadczenie o korzystaniu w pe∏ni z praw
publicznych,
5) potwierdzenie 10-letniej praktyki zawodowej po uzyskaniu uprawnieƒ budowlanych,
6) odpis Êwiadectwa nadania tytu∏u rzeczoznawcy stowarzyszenia,
7) dowód wniesienia op∏aty za post´powanie
kwalifikacyjne,
8) kart´ osobowà.
3. Praktyk´ zawodowà, o której wy˝ej mowa
nale˝y udokumentowaç w sposób okreÊlony w § 5 ust. 3.
V§ 10
1. Okr´gowa Komisja Kwalifikacyjna powo∏uje
Specjalistyczny Zespó∏ Kwalifikacyjny w celu sprawdzenia kompletnoÊci dokumentów
z∏o˝onych w trybie przyspieszonym.
2. Z posiedzenia zespo∏u sporzàdza si´ protokó∏.
3. W wypadku braków formalnych dokumentów przewodniczàcy Okr´gowej Komisji
Kwalifikacyjnej wydaje postanowienie,
w którym wzywa osob´ sk∏adajàcà wniosek do uzupe∏nienia braków w okreÊlonym
terminie. Wzór postanowienia stanowi za∏àcznik nr 5 do regulaminu.
4. Po bezskutecznym up∏ywie terminu wyznaczonego na uzupe∏nienie braków przewodniczàcy Okr´gowej Komisji Kwalifikacyjnej
przesy∏a wniosek wraz z aktami sprawy
do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, która
pozostawia wniosek bez rozpoznania.
V§ 11
1. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna powo∏uje Specjalistyczny Zespó∏ Kwalifikacyjny w celu rozpatrzenia wniosku w trybie przyspieszonym.
2. Z posiedzenia Specjalistycznego Zespo∏u
Kwalifikacyjnego sporzàdza si´ protokó∏.
3. Opinia Specjalistycznego Zespo∏u Kwalifikacyjnego jest dla Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej podstawà do podj´cia decyzji
w sprawie nadania tytu∏u rzeczoznawcy
budowlanego. Wzory decyzji w sprawie
nadania tytu∏u rzeczoznawcy budowlanego
stanowià za∏àczniki nr 6 i 7 do regulaminu.
V§ 12
1. Podstawà do podj´cia czynnoÊci rzeczoznawcy budowlanego stanowi dokonanie:
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wpisu do centralnego rejestru rzeczoznawców budowlanych oraz wpisu na list´ cz∏onków w∏aÊciwej okr´gowej izby in˝ynierów
budownictwa.
2. Wniosek o wpis do centralnego rejestru rzeczoznawców budowlanych sk∏ada do G∏ównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Krajowa Komisja Kwalifikacyjna. Wzór wniosku
stanowi za∏àcznik nr 9 do regulaminu.
Do wniosku o wpis do∏àcza si´ akta post´powania administracyjnego zawierajàce dokumenty stanowiàce podstaw´ wpisu.
V§ 13
1. Post´powanie kwalifikacyjne jest odp∏atne.
2. W podstawowym trybie post´powania
kwalifikacyjnego op∏ata wynosi 25% kwoty
przeci´tnego wynagrodzenia w poprzednim
kwartale, og∏oszonego przez Prezesa GUS
na podstawie art. 20 pkt 3 ustawy z dnia
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (Dz.
U. Nr 162, poz. 1118 z póên. zm.).
3. W przyspieszonym trybie post´powania
kwalifikacyjnego op∏ata wynosi 15% kwoty
przeci´tnego wynagrodzenia w poprzednim
kwartale, og∏oszonego przez Prezesa GUS
na podstawie art. 20 pkt 3 ustawy z dnia
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (Dz.
U. Nr 162, poz. 1118 z póên. zm.).
4. Op∏at´ wnosi si´ na rachunek bankowy
Okr´gowej Izby In˝ynierów Budownictwa,
w∏aÊciwej do przyj´cia wniosku.
5. Okr´gowa Rada Izby In˝ynierów Budownictwa
jednoczeÊnie ze skierowaniem wniosku przez
Okr´gowà Komisj´ Kwalifikacyjnà do Krajowej
Komisji Kwalifikacyjnej przekazuje na rachunek bankowy Krajowej Rady Polskiej Izby In˝ynierów Budownictwa 50% op∏aty wniesionej przez osob´ sk∏adajàcà wniosek o nadanie tytu∏u rzeczoznawcy budowlanego.
V§ 14
Obs∏ug´ administracyjnà post´powaƒ kwalifikacyjnych w sprawach nadawania tytu∏u rzeczoznawcy budowlanego w Okr´gowej Komisji
Kwalifikacyjnej zapewnia w∏aÊciwa Okr´gowa
Rada Izby In˝ynierów Budownictwa, a Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Krajowa Rada Polskiej Izby In˝ynierów Budownictwa.
V§ 15
1. Za udzia∏ w post´powaniu kwalifikacyjnym
w sprawach nadawania tytu∏u rzeczo-

znawcy budowlanego cz∏onkowie Specjalistycznych Zespo∏ów Kwalifikacyjnych
Okr´gowej Komisji Kwalifikacyjnej i Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej otrzymujà wynagrodzenie w wysokoÊci 1,5% kwoty
przeci´tnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, og∏oszonego przez Prezesa
GUS na podstawie art. 20 pkt 3 ustawy
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118 z póên.
zm.) od jednego wniosku.
2. Wynagrodzenie okreÊlone w ust. 1 otrzymujà tak˝e osoby wykonujàce obs∏ug´ administracyjnà zespo∏u kwalifikacyjnego.
3. Cz∏onkowie Okr´gowej Komisji Kwalifikacyjnej i Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej z tytu∏u uczestniczenia w post´powaniu kwalifikacyjnym w sprawach nadawania tytu∏u rzeczoznawcy budowlanego otrzymujà zwrot
kosztów wed∏ug zasad okreÊlonych w odr´bnych przepisach.

VUCHWA¸A Nr 44/R/03
Krajowej Rady Polskiej Izby In˝ynierów
Budownictwa z dnia 17 grudnia 2003 r.
w sprawie wskazania okr´gowej izby
w∏aÊciwej terytorialnie do zrzeszania
obywateli polskich zamieszka∏ych
za granicà
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzàdach zawodowych
architektów, in˝ynierów budownictwa oraz
urbanistów (Dz. U. Nr 5, poz. 42 z 2001 r.
oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 2052) uchwala si´,
co nast´puje:
V§ 1
Wskazuje si´ Mazowieckà Okr´gowà Izb´ In˝ynierów Budownictwa jako w∏aÊciwà terytorialnie do zrzeszania obywateli polskich zamieszka∏ych za granicà.
V§ 2
Uchwa∏a wesz∏a w ˝ycie 17 grudnia 2003 r.

VKrajowa Rada PIIB uchwa∏à
z 17 grudnia 2003 r. postanawi∏a
zwo∏aç III Krajowy Zjazd Sprawozdawczy
Polskiej Izby In˝ynierów Budownictwa
w dniach 18-19 czerwca 2004 roku
w Warszawie.
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Jeszcze raz o wykazie
zawodów regulowanych
X
W „Przeglàdzie
Budowlanym”
nr 12/2003 w artykule
zatytu∏owanym
„Wykaz zawodów
regulowanych
oraz organów
upowa˝nionych do ich
uznawania” znalaz∏y
si´ nieÊcis∏oÊci
wymagajàce
korekty oraz podania
wykazu w brzmieniu
zaproponowanym
przez PIIB

Dyskusja dotyczàca zawodów regulowanych
zosta∏a wywo∏ana pracami nad:
V ustawà z 26 kwietnia 2001 r. o zasadach
uznawania nabytych w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U.
nr 87, poz. 954),
V rozporzàdzeniem ministra infrastruktury
z 20 grudnia 2002 r. w sprawie upowa˝nienia
organów i jednostek do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych (Dz. U. nr 237,
poz. 2007), oraz
V dokumentem informacyjnym przyj´tym
przez Rad´ Ministrów: Zawody regulowane
w RP. Opis wymogów kwalifikacyjnych.
W listopadzie 2003 r. Krajowa Rada Polskiej
Izby In˝ynierów Budownictwa przekaza∏a do Ministerstwa Infrastruktury propozycj´ wykazu zawodów regulowanych zwiàzanych z pe∏nieniem
samodzielnych funkcji w budownictwie. Podstaw´ opracowania stanowi∏y uwagi i komentarze
zg∏oszone w Êrodowiskowej dyskusji, w której
wzi´li udzia∏ przedstawiciele Okr´gowych Izb
In˝ynierów Budownictwa, Krajowa Komisja
Kwalifikacyjna oraz Komisja Prawno-Regulaminowa Polskiej Izby In˝ynierów Budownictwa.
Opracowujàc propozycj´, kierowano si´ nast´pujàcymi zasadami:
1. Zawody regulowane zwiàzane z wykonywaniem samodzielnych funkcji w budownictwie,
zgodnie z ustawà Prawo budowlane, powinny
podlegaç kompetencjom Polskiej Izby In˝ynierów Budownictwa.
2. Kwalifikacje zawodowe majstra budowlanego powinny byç weryfikowane przez Izb´
RzemieÊlniczà.
3. Sposób okreÊlania zakresu kwalifikacji i uprawnieƒ zwiàzanych z wykonywaniem zawodu powinien byç jednolity dla wszystkich specjalnoÊci.
Przyj´to nast´pujàce rodzaje uprawnieƒ:
• do projektowania bez ograniczeƒ i sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych,
• do projektowania w ograniczonym zakresie,
• do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeƒ,
• do kierowania robotami budowlanymi
w ograniczonym zakresie,
• rzeczoznawca budowlany.
4. Nazewnictwo zawodów budowlanych po-

12 C In˝ynier budowlany

winno byç uporzàdkowane. W zakresie specjalnoÊci:
• wprowadzono specjalnoÊç drogowà i mostowà oraz zaproponowano specjalnoÊç hydrotechnicznà,
• zaproponowano (zgodnie ze sposobem
kszta∏cenia in˝ynierów budownictwa w Polsce), aby specjalnoÊç drogowa obejmowa∏a:
drogi ko∏owe i ˝elazne oraz ulice i lotniska,
• przyj´to jednà nazw´ dla zawodów okreÊlonych takim samym zakresem uprawnieƒ, np.
in˝ynier in˝ynierii Êrodowiska i in˝ynier
ochrony Êrodowiska.
5. W wypadku zawodów regulowanych, które
podlegajà kompetencji:
• G∏ównego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
• Prezesa Urz´du Regulacji Telekomunikacji
i Poczty,
• Prezesa Urz´du Mieszkalnictwa i Rozwoju
Miast,
w miejsce okreÊlenia „kierowanie robotami
budowlanymi w specjalnoÊci...” wprowadzono
sformu∏owanie „kierowanie robotami w specjalnoÊci...” oraz wykreÊlono uprawnienia
do sprawdzania projektów budowlanych.
6. Z wykazu nale˝y usunàç okreÊlenia, takie
jak np.: projektant, inspektor, kierownik budowy, gdy˝ z godnie z ustawà Prawo budowlane
oznaczajà one samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, a nie sà nazwami zawodów.

Wykaz zawodów regulowanych
oraz organów upowa˝nionych do ich
uznawania
Krajowa Rada Polskiej Izby In˝ynierów Budownictwa w zakresie zawodów zwiàzanych
z budownictwem:
1. In˝ynier budownictwa
specjalnoÊç:
• konstrukcyjno-budowlana,
• drogowa (w tym drogi ˝elazne),
• mostowa,
• hydrotechniczna,
uprawnienia w specjalnoÊci:
• do projektowania bez ograniczeƒ i sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych,
• do projektowania w ograniczonym zakresie,
• do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeƒ,

• do kierowania robotami budowlanymi
w ograniczonym zakresie,
• rzeczoznawca budowlany.
2. Technik budownictwa
specjalnoÊç:
• konstrukcyjno-budowlana,
• drogowa (w tym drogi ˝elazne),
• mostowa,
• hydrotechniczna,
uprawnienia w specjalnoÊci:
• do projektowania w ograniczonym zakresie,
• do kierowania robotami budowlanymi
w ograniczonym zakresie.
3. In˝ynier in˝ynierii Êrodowiska
specjalnoÊç instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzàdzeƒ cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociàgowych i kanalizacyjnych,
uprawnienia w specjalnoÊci:
• do projektowania bez ograniczeƒ i sprawdzania projektów,
• do projektowania w ograniczonym zakresie,
• do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeƒ,
• do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie,
• rzeczoznawca budowlany.
4. Technik in˝ynierii Êrodowiska
specjalnoÊç instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzàdzeƒ cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociàgowych i kanalizacyjnych
uprawnienia w specjalnoÊci:
• do projektowania w ograniczonym zakresie,
• do kierowania robotami budowlanymi
w ograniczonym zakresie.
5. In˝ynier elektryk
specjalnoÊç instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzàdzeƒ elektrycznych i elektroenergetycznych,
uprawnienia w specjalnoÊci:
• do projektowania bez ograniczeƒ i sprawdzania projektów,
• do projektowania w ograniczonym zakresie,
• do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeƒ,
• do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie,
• rzeczoznawca budowlany.
6. Technik elektryk
specjalnoÊç instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzàdzeƒ elektrycznych i elektroenergetycznych,
uprawnienia w specjalnoÊci:
• do projektowania w ograniczonym zakresie,
• do kierowania robotami budowlanymi
w ograniczonym zakresie.

G∏ówny Inspektor Nadzoru Budowlanego
w zakresie zawodów zwiàzanych z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w dziedzinie transportu kolejowego
1. In˝ynier transportu kolejowego
w specjalnoÊci urzàdzenia zabezpieczenia
i sterowania ruchem kolejowym,
uprawnienia w specjalnoÊci:
• do projektowania bez ograniczeƒ i sprawdzania projektów,
• do projektowania w ograniczonym zakresie,
• do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeƒ,
• do kierowania robotami budowlanymi
w ograniczonym zakresie,
• rzeczoznawca.
2. Technik transportu kolejowego
w specjalnoÊci urzàdzenia zabezpieczenia
i sterowania ruchem kolejowym,
uprawnienia w specjalnoÊci:
• do projektowania w ograniczonym zakresie,
• do kierowania robotami budowlanymi
w ograniczonym zakresie.
3. In˝ynier elektryk
w specjalnoÊci:
• urzàdzenia zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym,
• kolejowe sieci elektroenergetyczne
uprawnienia w specjalnoÊci:
• do projektowania bez ograniczeƒ i sprawdzania projektów,
• do projektowania w ograniczonym zakresie,
• do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeƒ,
• do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie,
• rzeczoznawca.
4. Technik elektryk
w specjalnoÊci:
• urzàdzenia zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym,
• kolejowe sieci elektroenergetyczne
uprawnienia w specjalnoÊci:
• do projektowania w ograniczonym zakresie,
• do kierowania robotami budowlanymi
w ograniczonym zakresie.

X
Zmiany w wykazie
zawodów
regulowanych
proponowane przez
PIIB wyró˝niono
podkreÊleniem
lub przekreÊleniem

Ministerstwo Infrastruktury w zakresie
zawodów zwiàzanych z gospodarkà
nieruchomoÊciami:
1. Rzeczoznawca majàtkowy,
2. PoÊrednik w obrocie nieruchomoÊciami,
3. Zarzàdca nieruchomoÊci.
F
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W zwiàzku z pojawiajàcymi si´ wàtpliwoÊciami w sprawie obowiàzku wpisu do centralnego rejestru osób posiadajàcych
uprawnienia budowlane uprzejmie wyjaÊniam, co nast´puje:
Zgodnie z art. 88a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r., Nr 106, poz. 1126 z póên. zm.),
G∏ówny Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje zadania okreÊlone przepisami prawa budowlanego, a w szczególnoÊci prowadzi centralne rejestry osób posiadajàcych uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz osób ukaranych z tytu∏u odpowiedzialnoÊci zawodowej.
Wpisowi do centralnego rejestru osób posiadajàcych uprawnienia budowlane podlegajà osoby, które uzyska∏y uprawnienia na podstawie przepisów obowiàzujàcej ustawy Prawo budowlane i rozporzàdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r., Nr 8, poz. 38
z póên. zm.), czyli po dniu 14 lutego 1995 r.
Ze wzgl´du na zasad´ lex retro non agit, obowiàzek powy˝szy nie dotyczy osób posiadajàcych uprawnienia budowlane uzyskane na podstawie wczeÊniejszych przepisów, które chcà wykonywaç swoje funkcje w dotychczasowym zakresie. Osoby
te podlegajà jedynie obowiàzkowi uzyskania wpisu na list´ w∏aÊciwej izby samorzàdu zawodowego (zob. art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzàdach zawodowych architektów, in˝ynierów budownictwa oraz urbanistów - Dz. U. z 2001 r., Nr
5, poz. 42 z póên. zm.).
Tak wi´c wszystkie osoby, które posiadajà uprawnienia budowlane, bàdê stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pe∏nienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie wydane na podstawie przepisów obowiàzujàcych
przed 1 stycznia 1995 r. zachowa∏y prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, mimo ˝e
nie figurujà w centralnym rejestrze prowadzonym przez G∏ównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Zatem, organy administracji architektoniczno - budowlanej i nadzoru budowlanego obowiàzuje do kontrolowania posiadania przez osoby wykonujàce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnieƒ do pe∏nienia tych funkcji, powinny sprawdzaç, czy osoba wykonujàca samodzielnà funkcj´ technicznà w budownictwie na podstawie uprawnieƒ budowlanych uzyskanych przed 1 stycznia 1995 r., jest cz∏onkiem w∏aÊciwej izby samorzàdu zawodowego. Nie majà jednak
prawa ˝àdaç od takich osób okazania zaÊwiadczenia lub decyzji o wpisie do centralnego rejestru osób posiadajàcych
uprawnienia budowlane, poniewa˝ powy˝sze nie znajduje podstawy prawnej.
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P Y T A N I A
VOBOWIÑZKOWE UBEZPIECZENIE
ODPOWIEDZIALNOÂCI
CYWILNEJ CZ¸ONKÓW IZBY

VNa jakà sum´ jestem ubezpieczony
jako cz∏onek Izby?
Zgodnie z przepisami rozporzàdzenia ministra finansów minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia na jedno zdarzenie
wynosi równowartoÊç 50.000 EUR przy
zastosowaniu kursu Êredniego euro og∏oszonego przez Narodowy Bank Polski po
raz pierwszy w danym roku. Suma gwarancyjna na 2004 rok – zgodnie z tabelà
nr 1/A/NBP/2004 – wynosi 235.445,00 PLN.
Suma ta stanowi górnà granic´ odpowiedzialnoÊci ubezpieczyciela za szkod´ wyrzàdzonà przez ubezpieczonego w ramach
umowy ubezpieczenia.
VW jakim zak∏adzie ubezpieczeƒ Izba
ubezpieczy∏a swoich cz∏onków?
Izba zawar∏a umow´ z Towarzystwem
Ubezpieczeniowym Allianz Polska S. A.,
które z∏o˝y∏o najkorzystniejszà ofert´ zawarcia umowy generalnej.
VKtóre przepisy regulujà warunki
ubezpieczenia?
Warunki ubezpieczenia regulujà przepisy
rozporzàdzenia ministra finansów z 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej architektów oraz in˝ynierów budownictwa (Dz. U.
nr 220, poz. 2174) oraz umowa generalna
z 11 grudnia 2003 r. zawarta mi´dzy Polskà
Izbà In˝ynierów Budownictwa a TU Allianz
Polska S. A.
VCo obejmuje ubezpieczenie?
Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialnoÊç
cywilnà ubezpieczonego za szkody wyrzàdzone w nast´pstwie dzia∏ania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania
ochrony ubezpieczeniowej, w zwiàzku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnieƒ budowlanych.
VCo wchodzi w zakres ubezpieczenia?
Ubezpieczenie obowiàzkowe obejmuje
wszystkie osoby wykonujàce samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, tj. in˝ynierów budownictwa, techników budownictwa, majstrów i innych posiadajàcych
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uprawnienia budowlane. Ponadto ubezpieczenie obejmuje równie˝ dzia∏ania i zaniechania pracowników zatrudnionych przez
ubezpieczonego. Dotyczy to zakresu obj´tego wykonywaniem samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie przez ubezpieczonego i obejmuje wy∏àcznie osoby zatrudnione w ramach umowy o prac´ i wykonujàcych jà pod nadzorem ubezpieczonego.
VCzy ubezpieczenie obowiàzkowe
zapewnia odszkodowanie za szkody,
jakie sam ponios∏em w trakcie
wykonywania pracy zawodowej?
NIE, ubezpieczenie obowiàzkowe nie obejmuje szkód, jakie poniós∏ sam ubezpieczony. Jest to ubezpieczenie chroniàce
przed roszczeniami poszkodowanych osób
trzecich.
VCzy ubezpieczyciel pokrywa oprócz
odszkodowania inne koszty dodatkowe
(np. wynagrodzenia rzeczoznawców,
koszty sàdowe itp.)?
TAK, prócz samego odszkodowania (naprawienia szkody i zwrotu utraconych korzyÊci) Êwiadczenia zak∏adu ubezpieczeƒ
obejmujà do wysokoÊci sumy gwarancyjnej: pokrycie kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców powo∏anych przez ubezpieczonego za zgodà zak∏adu ubezpieczeƒ
w celu ustalenia okolicznoÊci i rozmiarów
szkody, zwrot kosztów majàcych na celu
zapobie˝enie zwi´kszeniu si´ szkody
i roszczeƒ finansowych, je˝eli uzasadnione
sà okolicznoÊciami danego zdarzenia,
zwrot niezb´dnych kosztów obrony w post´powaniu karnym i koszty zast´pstwa
prawnego w post´powaniu cywilnym, podj´tych na polecenie lub za zgodà Allianz,
pokrycie kosztów post´powania ugodowego poniesionych przez ubezpieczonego,
prowadzonego za zgodà Allianz.
VCzy ubezpieczenie chroni mnie
jako etatowego pracownika
przedsi´biorstwa?
TAK, skutecznoÊç ubezpieczenia nie zale˝y
od formy organizacyjno-prawnej, w jakiej
cz∏onek Izby wykonuje swój zawód (umowa
o prac´, umowa cywilnoprawna).
VCzy ubezpieczenie obowiàzkowe
chroni cz∏onków Izby prowadzàcych
w∏asnà dzia∏alnoÊç gospodarczà?

TAK, ubezpieczenie chroni cz∏onków Izby
prowadzàcych dzia∏alnoÊç jako osoby fizyczne. W takim wypadku wszystkie prace
wykonywane przez ubezpieczonego osobiÊcie, ale pod nazwà firmy sà chronione jego
obowiàzkowym ubezpieczeniem. Ochronà
ubezpieczeniowà obj´te sà równie˝ dzia∏ania i zaniechania pracowników zatrudnionych przez ubezpieczonego pod warunkiem,
˝e osoby te zatrudnione sà na umow´ o prac´ i wykonujà jà wy∏àcznie pod jego nadzorem i w jego imieniu.
VW jakim terminie nale˝y zg∏osiç
szkod´?
Ubezpieczony jest zobowiàzany zawiadomiç Allianz niezw∏ocznie, nie póêniej ni˝
w ciàgu 14 dni od dnia uzyskania wiadomoÊci o zg∏aszanym roszczeniu i stosowaç
si´ do jego wskazówek, o ile nie b´dà one
narusza∏y obowiàzujàcych przepisów.
VJakie informacje powinienem podaç
przy zg∏aszaniu szkody?
Zg∏oszenie szkody powinno zawieraç
w szczególnoÊci: oznaczenie umowy generalnej i okresu ubezpieczenia (ew. nr i okresu ubezpieczenia w polisie dodatkowej),
imi´ i nazwisko, adres zamieszkania,
nr PESEL i nr cz∏onkowski ubezpieczonego,
dane poszkodowanego, dat´ powstania
zdarzenia, dat´ zg∏oszenia roszczenia, opis
przedmiotu oraz miejsca szkody, szacunkowà wartoÊç szkody, dane Êwiadków zdarzenia, opis przyczyn i okolicznoÊci powstania
zdarzenia oraz podstawy roszczenia poszkodowanego.
Przy zg∏oszeniu szkody mo˝na pos∏u˝yç
si´ specjalnie przygotowanym formularzem, który znajduje si´ w skrypcie za∏àczonym do niniejszego numeru „In˝yniera
Budowlanego”.
VDo kogo nale˝y skierowaç zg∏oszenie
szkody?
Zg∏oszenie szkody nale˝y skierowaç bezpoÊrednio do zak∏adu ubezpieczeƒ (najbli˝szej terenowo jednostki Allianz –
wykaz placówek znajduje si´ w skrypcie
za∏àczonym do niniejszego numeru „In˝yniera Budowlanego”) lub za poÊrednictwem Brokera.
VW jakim terminie ubezpieczyciel
wyp∏aca odszkodowanie?
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Allianz wyp∏aca odszkodowanie w terminie
30 dni, liczàc od dnia z∏o˝enia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie. W przypadku, gdyby wyjaÊnienie w powy˝szym terminie okolicznoÊci niezb´dnych do ustalenia odpowiedzialnoÊci Allianz albo wysokoÊci odszkodowania, okaza∏o si´ niemo˝liwe, odszkodowanie wyp∏aca si´ w terminie 14 dni od dnia,
w którym przy zachowaniu nale˝ytej starannoÊci wyjaÊnienie tych okolicznoÊci by∏o
mo˝liwe, nie póêniej jednak ni˝ w terminie
90 dni od dnia z∏o˝enia zawiadomienia
o szkodzie, chyba ˝e ustalenie odpowiedzialnoÊci Allianz albo wysokoÊci odszkodowania zale˝y od toczàcego si´ post´powania karnego lub cywilnego.
W terminie 30 dni od zawiadomienia
o szkodzie Allianz zawiadamia na piÊmie
uprawnionego o przyczynach niemo˝noÊci
zaspokojenia jego roszczeƒ w ca∏oÊci lub w
cz´Êci, przypuszczalnym terminie zaj´cia
ostatecznego stanowiska wzgl´dem roszczeƒ uprawnionego oraz wyp∏aca bezspornà cz´Êç odszkodowania.
Je˝eli odszkodowanie nie przys∏uguje lub
przys∏uguje w innej wysokoÊci ni˝ okreÊlona w zg∏oszonym roszczeniu, Allianz informuje o tym na piÊmie osob´ wyst´pujàcà z
roszczeniem.
VCzy istnieje mo˝liwoÊç zawarcia
ubezpieczenia na wy˝szà sum´
gwarancyjnà ni˝ 50.000 EUR?
TAK, umowa generalna umo˝liwia in˝ynierom zawarcie dodatkowej umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej za szkody wyrzàdzone w zwiàzku z wykonywaniem
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na warunkach przewidzianych
rozporzàdzeniem na sum´ gwarancyjnà
przewy˝szajàcà 50.000 EUR.
Propozycja ta skierowana jest do tych
cz∏onków Izby, którzy chcà mieç – z uwagi
np. na szeroki zakres dzia∏alnoÊci albo wymogi pracodawcy lub kontrahenta – szerszy
zakres ochrony ubezpieczeniowej ni˝ obowiàzkowe minimum przewidziane przepisami rozporzàdzenia ministra finansów. Warunki ubezpieczenia dodatkowego nie mogà
byç gorsze ni˝ warunki ubezpieczenia obowiàzkowego.
VJaka jest taryfa sk∏adek za ubezpieczenie powy˝ej 50.000 EUR?
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W ramach ubezpieczenia dodatkowego
przewidziano nast´pujàce dodatkowe limity odpowiedzialnoÊci – ponad sum´
ubezpieczenia podstawowego – na ka˝de
zdarzenie z nast´pujàcà dodatkowà sk∏adkà rocznà:
V od dodatkowej sumy ubezpieczenia
100.000 EUR – sk∏adka dodatkowa 220 z∏
V od dodatkowej sumy ubezpieczenia
200.000 EUR – sk∏adka dodatkowa 450 z∏
V od dodatkowej sumy ubezpieczenia
300.000 EUR – sk∏adka dodatkowa 800 z∏
V od dodatkowej sumy ubezpieczenia
400.000 EUR – sk∏adka dodatkowa 1.300 z∏
V od dodatkowej sumy ubezpieczenia
500.000 EUR – sk∏adka dodatkowa 1.800 z∏
Okres ubezpieczenia w ubezpieczeniu
dodatkowym koƒczy si´ wraz z up∏ywem
okresu ubezpieczenia danego ubezpieczonego w ubezpieczeniu podstawowym.
Sk∏adka ubezpieczeniowa za ubezpieczenie
dodatkowe w przypadku umów krótkoterminowych wyliczana jest proporcjonalnie do
okresu ubezpieczenia.
VJak mo˝na zawrzeç ubezpieczenie
powy˝ej 50.000 EUR?
Ubezpieczenie dodatkowe zawierane jest
na pisemny wniosek ubezpieczonego skierowany za poÊrednictwem Brokera do
Allianz, który nie mo˝e odmówiç zawarcia
umowy. Wniosek o ubezpieczenie znajduje
si´ w skrypcie za∏àczonym do niniejszego
numeru „In˝yniera Budowlanego”. Allianz
potwierdza zawarcie umowy dodatkowej
osobnà polisà, zawierajàcej informacje
o wysokoÊci, terminie i formie zap∏aty
sk∏adki. Sk∏adka dodatkowa jest p∏atna
jednorazowo na konto wskazane przez
zak∏ad ubezpieczeƒ w polisie, chyba ˝e
zostanà ustalone inne warunki p∏atnoÊci.
W zakresie ubezpieczenia dodatkowego
sk∏adka ubezpieczeniowa p∏acona jest odr´bnie przez samego ubezpieczonego lub
inny podmiot zawierajàcy umow´ na jego
rzecz.
VCzy b´dàc ubezpieczonym
w Izbie, mam prawo do dodatkowych
zni˝ek w Allianz w innych
ubezpieczeniach?
TAK, umowa generalna gwarantuje cz∏onkom Izby uzyskanie dodatkowych zni˝ek w
innych indywidualnych ubezpieczeniach
oferowanych przez Allianz, takich jak:
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V ubezpieczenia mieszkaƒ/budynków oraz
ruchomoÊci domowych 30% zni˝ki
V OC komunikacyjne 10% zni˝ki
V ubezpieczenia nast´pstw nieszcz´Êliwych
wypadków 10% zni˝ki
V ubezpieczenia turystyczne 10% zni˝ki.
Dodatkowo w ubezpieczeniu OC komunikacyjnym w przypadku:
V ubezpieczenia mieszkania/budynku 15%
zni˝ki
V ubezpieczenia mieszkania/budynku oraz
firmy (przy prowadzeniu dzia∏alnoÊci gospodarczej) 20% zni˝ki.
Wy˝ej wymienione zni˝ki b´dà udzielane
we wszystkich oddzia∏ach TU Allianz
Polska S.A. na terenie ca∏ego kraju na podstawie zaÊwiadczenia potwierdzajàcego
przynale˝noÊç do Okr´gowej Izby In˝ynierów Budownictwa. Zni˝ki te sà niezale˝ne od innych zni˝ek nale˝nych cz∏onkom
Izby ubezpieczajàcym si´ w poszczególnych rodzajach ubezpieczeƒ z innych tytu∏ów, pod warunkiem zachowania sk∏adek
minimalnych. Zni˝ki nie mogà byç natomiast ∏àczone z innymi zni˝kami wynikajàcymi z akcji promocyjnych przeprowadzanych przez Allianz.
VCzy mog´ liczyç na pomoc Brokera
w uzyskaniu odszkodowania?
TAK, w przypadku jakichkolwiek problemów
przy likwidacji szkody istnieje mo˝liwoÊç
skorzystania z pomocy doradcy Izby brokera ubezpieczeniowego. Dzia∏ania Brokera
w tym zakresie obejmujà:
V pomoc w prawid∏owym dokonaniu zg∏oszenia szkody
V pomoc w skompletowaniu dokumentacji niezb´dnej do wyjaÊnienia okolicznoÊci
zdarzenia i wysokoÊci szkody
V udzielaniu bie˝àcych informacji i porad
V nadzorowaniu przebiegu likwidacji
szkody
V zagwarantowaniu terminowego zakoƒczenia likwidacji szkody i pe∏nej wyp∏aty
odszkodowania
V pomoc w toku post´powania odwo∏awczego od decyzji zak∏adu ubezpieczeƒ.
F HANZA BROKERS

Pytania dotyczàce ubezpieczenia in˝ynierów
budownictwa mo˝ecie Paƒstwo kierowaç
bezpoÊrednio do Brokera – Hanza Brokers
Sp. z o.o.

Wszystko o FIDIC
P

rzystàpienie Polski do Unii Europejskiej
wymaga od polskich in˝ynierów utrzymania wysokiego poziomu etycznego
i zawodowego. Wià˝e si´ z tym koniecznoÊç
pog∏´biania wiedzy, wymiany poglàdów i informacji. Podstawowe informacje dotyczàce warunków kontraktowych i rodzajów umów oparte sà na procedurach opublikowanych przez
FIDIC, dlatego warto wiedzieç o nim wszystko.

Co to jest FIDIC?
Jest to mi´dzynarodowa federacja krajowych
stowarzyszeƒ niezale˝nych in˝ynierów konsultantów – organizacja pozarzàdowa uznawana
przez ONZ oraz Bank Âwiatowy i Europejski
Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR). Federacja
reprezentuje zawodowe interesy cz∏onków stowarzyszeƒ. Do FIDIC mo˝e nale˝eç z ka˝dego
kraju tylko jedno ogólnokrajowe stowarzyszenie,
zrzeszajàce niezale˝nych in˝ynierów konsultantów oraz pracowników naukowych wy˝szych uczelni. Do organizacji cz∏onkowskich
FIDIC mogà tak˝e nale˝eç niezale˝ni przedstawiciele innych zawodów (jak ekonomiÊci
i prawnicy) zwiàzani z dzia∏alnoÊcià na polu
inwestycji, nie mogà jednak stanowiç w tych
organizacjach wi´kszoÊci. FIDIC jest akronimem francuskiej nazwy Mi´dzynarodowej Federacji In˝ynierów Konsultantów: Fédération
Internationale Des Ingénieurs-Conseils.

Historia
W roku 1913 istnia∏o 10 narodowych stowarzyszeƒ in˝ynierów konsultantów, zrzeszajàcych ogó∏em 380 cz∏onków. Przedstawiciele
tych stowarzyszeƒ spotkali si´ w Gandawie na
kongresie za∏o˝ycielskim FIDIC (na kongresie
byli obecni dwaj Polacy: in˝ynier doradca
Ksawery Gnoiƒski i profesor Politechniki Warszawskiej Mieczys∏aw Po˝aryski). W tym czasie
do Federacji wstàpi∏y tylko trzy organizacje:
z Belgii, Francji i Szwajcarii. W okresie mi´dzywojennym FIDIC nie zdo∏a∏ nabraç wi´kszego znaczenia, dopiero po II Wojnie Âwiatowej federacja bardzo si´ rozwin´∏a i obecnie
zrzesza organizacje z 66 krajów ca∏ego Êwiata.

Dzia∏alnoÊç
FIDIC organizuje seminaria, konferencje i inne dzia∏ania dla wype∏niania g∏ównych celów:
utrzymania wysokiego poziomu zawodowego

cz∏onków, wymiany poglàdów i informacji,
dyskusji o problemach mi´dzy organizacjami
cz∏onkowskimi i przedstawicielami mi´dzynarodowych instytucji finansowych, rozwoju
zawodu in˝ynierskiego w krajach rozwijajàcych si´.
FIDIC publikuje sprawozdania z konferencji
i seminariów, informacje dotyczàce in˝ynierów-konsultantów, inwestorów i mi´dzynarodowych agencji rozwoju, standardowe formularze
prekwalifikacyjne, dokumenty kontraktowe
i umowy mi´dzy klientem a konsultantem.
Co roku organizowana jest Doroczna Konferencja, podczas której obraduje Walne Zgromadzenie, a tak˝e odbywajà si´ zebrania
Komitetów FIDIC oraz Sekretarzy Organizacji
Krajowych. Majà miejsce te˝ Konferencje
Robocze, na których poruszane sà aktualne tematy zawodu in˝yniera konsultanta.

Wzory

X
Warunki
kontraktowe FIDIC
sà stosowane
w Polsce
przy zawieraniu
umów zarówno
mi´dzynarodowych,

Wzory FIDIC dotyczàce procedur przetargowych i zawierania umów (kontrakty) sà zgodne z wymaganiami Banku Âwiatowego
i EBOR. Znajdujà one powszechne zastosowanie w kontraktach mi´dzynarodowych, ale
bywajà cz´sto stosowane do kontraktów krajowych w krajach niemajàcych uznanych
w∏asnych wzorów warunków kontraktów
(np. Polska). Procedury przetargowe wg
FIDIC majà zastosowanie przy zamówieniach
na: roboty budowlano-monta˝owe, dostawy
materia∏ów, zakup sprz´tu, us∏ugi konsultingowe.
Wzory warunków kontraktowych zosta∏y
przet∏umaczone na j´zyk polski i wydane
w Polsce w wersji dwuj´zycznej. Najbardziej
znane polskim in˝ynierom sà:
V Warunki kontraktowe dla robót in˝ynieryjno-budowlanych, tzw. „Czerwona Ksià˝ka”
(The Red Book, wydanie polskie 1992).
V Warunki kontraktowe dla robót elektrycznych i mechanicznych, tzw. ˚ó∏ta Ksià˝ka
(The Yellow Book, wydanie polskie 1992).
V Warunki kontraktu dla realizacji „projekt
i budowa“ i „pod klucz“, tzw. „Pomaraƒczowa
Ksià˝ka” (The Orange Book, wydanie polskie
1996).
V Wzór umowy o us∏ugach klient/konsument, tzw. „Bia∏a Ksià˝ka” (The White Book,
wydanie polskie 1992).
C

jak i krajowych,
zw∏aszcza tych
finansowanych
przez Bank
Âwiatowy i PHARE
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Wprowadzanie wyrobów
budowlanych do obrotu
i stosowania po wejÊciu Polski
do Unii Europejskiej (1)
X
W Polsce system
dopuszczania
do obrotu
i stosowania wyrobów
budowlanych
kszta∏towany jest
od 1994 r. w oparciu
o regulacje z tego
zakresu zawarte
w dyrektywie Rady
nr 89/106/EWG

O

becne przepisy dotyczàce dopuszczania
do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych uwzgl´dniajà proces dostosowania polskiego prawa
do wymagaƒ Unii Europejskiej. Do czasu
uzyskania przez Polsk´ cz∏onkostwa w Unii
Europejskiej, to jest do 1 maja 2004 r.,
na polskim rynku i w budownictwie funkcjonuje system krajowy dopuszczania wyrobów budowlanych do obrotu i stosowania,
który jest oparty na „filozofii” tej dyrektywy,
ale jest autonomiczny w stosunku do regulacji unijnych w tym zakresie. Z chwilà wejÊcia do Unii Europejskiej w Polsce, obok systemu krajowego, b´dzie równie˝ funkcjonowa∏ system europejski dopuszczania wyrobów budowlanych do obrotu i stosowania,
umo˝liwiajàcy ich swobodny przep∏yw
na ca∏ym wspólnym rynku. System europejski jest ju˝ generalnie wdro˝ony w polskich
przepisach budowlanych (ustawa – Prawo
budowlane i przepisy wykonawcze do niej),
to jednak ostatecznie system ten zostanie
wprowadzony do polskiego prawa przepisami ustawy o wyrobach budowlanych. Prace
legislacyjne nad tà ustawà prowadzone sà
w Sejmie. Ustawa ta okreÊli zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych,
zasady kontroli wyrobów budowlanych
wprowadzonych do obrotu oraz zasady dzia∏ania organów administracji publicznej w tej
dziedzinie. JednoczeÊnie z ustawy – Prawo
budowlane zostanà usuni´te wszystkie regulacje okreÊlajàce dotychczas zasady wprowadzania (dopuszczania) wyrobów budowlanych do obrotu. Ustawa o wyrobach budowlanych powinna wejÊç w ˝ycie z dniem 1
maja 2004 r.

Dyrektywa 89/106/EWG Wyroby Budowlane
Dyrektywa 89/106/EWG ma na celu wyeliminowanie barier technicznych, utrudniajà-
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cych handel wyrobami budowlanymi, przez
ujednolicenie wymagaƒ stawianych tym wyrobom oraz okreÊlenie zasad ich wprowadzania na wspólny rynek Unii Europejskiej. Jest
ona jednoczeÊnie dokumentem o podstawowym znaczeniu unifikacyjnym w Unii Europejskiej w odniesieniu do budownictwa. Dyrektywa ta, chocia˝ dotyczy bezpoÊrednio
wyrobów budowlanych i ich swobodnego
przep∏ywu na obszarze Unii, to jednoczeÊnie
ustala wymagania dla wznoszonych obiektów budowlanych, wp∏ywajàc tym samym
na istotnà unifikacj´ przepisów techniczno-budowlanych paƒstw cz∏onkowskich.
Zgodnie z dyrektywà, paƒstwa cz∏onkowskie ponoszà odpowiedzialnoÊç za zapewnienie, aby obiekty budowlane na ich terenie by∏y projektowane i wykonywane w sposób,
który nie zagra˝a bezpieczeƒstwu ludzi, zwierzàt i mienia, uwzgl´dniajàc przy tym, w interesie dobra ogólnego, inne wymagania podstawowe.
Dyrektywa formu∏uje wymagania podstawowe dla obiektów budowlanych (budynki
i budowle in˝ynierskie). Sà to:
V Bezpieczeƒstwo konstrukcji.
V Bezpieczeƒstwo po˝arowe.
V Higiena, zdrowie i Êrodowisko.
V Bezpieczeƒstwo u˝ytkowania.
V Ochrona przed ha∏asem.
V Oszcz´dnoÊç energii i izolacyjnoÊç.
Obiekt budowlany powinien spe∏niaç wymagania podstawowe uwarunkowane przez
ekonomicznie uzasadniony okres u˝ytkowania, przy w∏aÊciwej jego konserwacji. W celu
uwzgl´dnienia mo˝liwych ró˝nic geograficznych, klimatycznych, sposobie ˝ycia oraz stosowanych poziomach zabezpieczeƒ mogàcych wyst´powaç w skali kraju, regionu lub
lokalnie dla ka˝dego z wymagaƒ podstawowych mo˝na ustalaç klasy, dotyczàce przestrzegania tego wymagania.

Tak sformu∏owane w dyrektywie 89/106/EWG wymagania podstawowe stanowià
punkt odniesienia do powstawania ustaleƒ
technicznych (specyfikacji technicznych)
zharmonizowanych z tà dyrektywà. W szczególnoÊci sà to:
V normy projektowania konstrukcji budowlanych (eurokody),
V zharmonizowane normy na wyroby budowlane (hEN),
V normy dotyczàce badaƒ i klasyfikacji wyrobów budowlanych,
V europejskie aprobaty techniczne (EAT).
Sformu∏owanie wymagaƒ podstawowych
dla obiektów budowlanych oraz opracowanie i wdro˝enie do systemów prawnych poszczególnych paƒstw cz∏onkowskich zharmonizowanych ustaleƒ technicznych zwiàzanych z tymi wymaganiami, stwarza warunki dla wyeliminowania istniejàcych barier technicznych, utrudniajàcych handel
wyrobami budowlanymi.
Dyrektywa ustala okreÊlone procedury wprowadzania wyrobów budowlanych na wspólny
rynek Unii Europejskiej, oparte na nast´pujàcych zasadach.
V Wyroby budowlane, wprowadzane na rynek Unii Europejskiej powinny mieç takie
w∏aÊciwoÊci u˝ytkowe, ˝e obiekty budowlane,
w których zostanà zastosowane i które zosta∏y prawid∏owo zaprojektowane i wykonane,
spe∏niaç b´dà wymagania podstawowe, okreÊlone w dyrektywie.
V Wymagania dla wyrobów budowlanych
nie sà okreÊlone w samej dyrektywie, ale zawarte sà w zharmonizowanych specyfikacjach technicznych, tj. w zharmonizowanych
z dyrektywà normach europejskich wyrobów
budowlanych (hEN) i europejskich aprobatach technicznych (EAT).
V Zasady przejÊcia z wymagaƒ podstawowych dla obiektu budowlanego, okreÊlonych
w dyrektywie, na wymagane w∏aÊciwoÊci
u˝ytkowe wyrobów, okreÊlane w zharmonizowanych z dyrektywà specyfikacjach technicznych, zawierajà dokumenty interpretacyjne, opracowane dla ka˝dego z wymagaƒ
podstawowych.
V Europejski Komitet Normalizacyjny
(CEN) i Europejska Organizacja ds. Aprobat
Technicznych (EOTA) na podstawie mandatów (zleceƒ) Komisji Europejskiej, opracowujà odpowiednio zharmonizowane z dyrektywà normy europejskie oraz Wytyczne
do udzielania europejskich aprobat technicznych.

V Europejskie aprobaty techniczne sà
udzielane producentom wyrobów budowlanych przez upowa˝nione jednostki aprobujàce paƒstw cz∏onkowskich na podstawie Wytycznych EOTA lub, za zgodà Komisji Europejskiej, na podstawie tzw. wspólnej (uzgodnionej przez wszystkie jednostki
aprobujàce) wyk∏adni procedur oceny wyrobu budowlanego.
V Na wspólny rynek europejski mogà byç
wprowadzane tylko wyroby zgodne ze zharmonizowanymi z dyrektywà specyfikacjami
technicznymi. ZgodnoÊç ze specyfikacjà
technicznà powinna byç potwierdzona ocenà zgodnoÊci wyrobu dokonanà przez producenta, z udzia∏em lub bez udzia∏u strony
trzeciej (notyfikowanych jednostek certyfikujàcych, kontrolujàcych i laboratoriów),
wed∏ug okreÊlonego w tej specyfikacji systemu oceny zgodnoÊci i wydaniem przez niego
deklaracji zgodnoÊci WE.
V Producent, który dokona∏ oceny zgodnoÊci
wyrobu wed∏ug wymaganego dla tego wyrobu systemem oceny zgodnoÊci i wyda∏ dla
niego deklaracj´ zgodnoÊci z w∏aÊciwà zharmonizowanà specyfikacjà technicznà, ma
prawo znakowania wyrobu znakowaniem
CE, Êwiadczàcym, ˝e wyrób jest zgodny z dyrektywà 89/106/EWG i mo˝e byç wprowadzony na wspólny rynek Unii Europejskiej.
Warunkiem koniecznym dla wdra˝ania dyrektywy jest ustanowienie zharmonizowanych z dyrektywà norm europejskich na wyroby budowlane oraz przygotowanie przez
Europejskà Organizacj´ ds. Aprobat Technicznych wytycznych do udzielania europejskich aprobat technicznych.
Na przewidywanych ok. 600 zharmonizowanych norm europejskich na wyroby budowlane, Komisja Europejska oficjalne rekomendowa∏a (og∏osi∏a w Dzienniku Urz´dowym Wspólnot Europejskich) do koƒca
2003 r. 100 norm zharmonizowanych. Wszystkie te normy zosta∏y ju˝ wprowadzone przez
Polski Komitet Normalizacyjny do zbioru Polskich Norm, przy czym ponad po∏owa z nich
zosta∏a dotychczas opublikowana w j´zyku
polskim (pozosta∏e wprowadzono metodà
uznaniowà).
Z przewidywanych ponad 30 Wytycznych
EOTA do europejskich aprobat technicznych
zosta∏o dotychczas oficjalnie rekomendowanych (og∏oszonych przez Komisj´ w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej) do stosowania 16 wytycznych dla nast´pujàcych wyrobów budowlanych:

X
Na wspólny rynek
europejski mogà
byç wprowadzane
tylko wyroby zgodne
ze zharmonizowanymi z dyrektywà
specyfikacjami
technicznymi
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X
Warunkiem
wprowadzenia wyrobu
budowlanego
na rynek unijny
jest oznaczenie go
znakiem CE

V Kotwy metalowe do betonu,
V Oszklenia elewacyjne klejone spoiwem
konstrukcyjnym,
V Zestawy do Êcian dzia∏owych,
V Z∏o˝one systemy ociepleƒ z wyprawami,
V Zestawy do wykonywania bezspoinowych
izolacji wodochronnych dachów z preparatów p∏ynnych,
V Mocowane mechanicznie gi´tkie dachowe membrany wodochronne,
V Zestawy do wykonywania budynków
o konstrukcji szkieletowej z drewna,
V Zestawy schodów prefabrykowanych,
V Zestawy drobnowymiarowych elementów szalunku traconego z pustaków lub p∏yt
z materia∏ów izolacyjnych,
V Zestawy samonoÊnych przezroczystych
przekryç dachowych,
V Lekkie kompozytowe belki i s∏upy z materia∏ów drewnopochodnych,
V Zestawy do wykonywania budynków z bali,
V Zestawy zakotwieƒ do konstrukcji kablobetonowych,
V Ko∏ki z tworzyw sztucznych do systemów
ociepleƒ.
W Polsce Wytyczne EOTA sà t∏umaczone
i udost´pniane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.
Zakres przedmiotowy og∏oszonych zharmonizowanych norm na wyroby budowlane oraz wytycznych EOTA do europejskich aprobat technicznych
okreÊla obszar zharmonizowany dla wyrobów budowlanych, gdzie warunkiem wprowadzenia wyrobu
na wspólny rynek unijny jest jego oznaczenie znakowane CE. Obszar ten b´dzie si´ sukcesywnie rozszerza∏, w miar´ ustanawiania kolejnych norm
zharmonizowanych i wytycznych EOTA. Je˝eli dla
wyrobu budowlanego nie ustanowiono jeszcze normy zharmonizowanej lub wytycznych EOTA, to wyrób
taki jest dopuszczany do obrotu i stosowany w budownictwie zgodnie z wymaganiami krajowymi poszczególnych paƒstw cz∏onkowskich UE.

Przepisy regulujàce obrót
i stosowanie wyrobów budowlanych
Podstawowy merytorycznie zakres regulacji
dotyczàcych zasad i trybu wprowadzania
wyrobów budowlanych na polski rynek i ich
stosowania w budownictwie zawarty jest
obecnie w przepisach budowlanych, a od
1 maja 2004 r. regulacje w tym zakresie b´dà zawiera∏y przepisy ustawy o wyrobach
budowlanych. W okreÊlonym przez te przepisy systemie dopuszczania wyrobów budowlanych do obrotu i stosowania w budownictwie wykorzystane sà równie˝ tzw.
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„przepisy horyzontalne”, okreÊlajàce ogólne
zasady funkcjonowania krajowego systemu
badaƒ i certyfikacji wyrobów, a po wejÊciu
Polski do Unii Europejskiej, systemu oceny
zgodnoÊci.
Przepisy obowiàzujàce po wejÊciu Polski do Unii
Europejskiej:
1) Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.
U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016) okreÊlajàca wymagania podstawowe dla obiektów budowlanych.
2) Ustawa o wyrobach budowlanych (w trakcie prac sejmowych) okreÊlajàca zasady wprowadzania
do obrotu wyrobów budowlanych, zasady
kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu oraz zasady dzia∏ania organów administracji publicznej w tej dziedzinie.
3) Przepisy wykonawcze do ustawy o wyrobach budowlanych:
V rozporzàdzenie ministra infrastruktury
w sprawie sposobów aprobat technicznych
na wyroby budowlane;
Uwaga! Do czasu wydania tego rozporzàdzenia, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do 30 kwietna
2005 r. obowiàzywaç b´dà, w odniesieniu
do wydawania, zmiany i uchylania aprobat
technicznych przepisy rozporzàdzenia ministra spraw wewn´trznych i administracji
z 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U.
z 1998 r. nr 107, poz. 679 i Dz. U. z 2002 r.
nr 8, poz. 71),
V rozporzàdzenie ministra infrastruktury
w sprawie systemów deklarowania zgodnoÊci wyrobów budowlanych z Polskà Normà wyrobu i aprobatà technicznà, wzoru
deklaracji zgodnoÊci oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych, wzoru krajowej
deklaracji zgodnoÊci oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych znakiem budowlanym;
Uwaga! Do czasu wydania tego rozporzàdzenia, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do 30 kwietna
2005 r. obowiàzywaç b´dà, w odniesieniu
do wydawania krajowej deklaracji zgodnoÊci, przepisy rozporzàdzenia ministra spraw
wewn´trznych i administracji z 31 lipca
1998 r. w sprawie systemów oceny zgodnoÊci, wzoru deklaracji zgodnoÊci oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania (Dz. U. nr 113, poz. 728),
V rozporzàdzenie ministra infrastruktury
z 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oce-

ny zgodnoÊci wyrobów budowlanych oraz
sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. nr 209, poz. 1779) okreÊlajàce:
• warunki i tryb dokonywania oceny zgodnoÊci wyrobów budowlanych ze zharmonizowanymi normami europejskimi wprowadzonymi do zbioru Polskich Norm, europejskimi aprobatami technicznymi lub krajowymi specyfikacjami technicznymi paƒstw
cz∏onkowskich Unii Europejskiej uznanymi
przez Komisj´ Europejskà za zgodne z wymaganiami podstawowymi,
• wzór znakowania CE oraz sposób oznaczania nim wyrobów budowlanych,
• wymagania, jakie powinny spe∏niaç notyfikowane jednostki certyfikujàce, kontrolujàce oraz laboratoria upowa˝nione do uczestniczenia w ocenie zgodnoÊci wyrobów budowlanych;
V rozporzàdzenie ministra infrastruktury
w sprawie okreÊlenia polskich jednostek organizacyjnych upowa˝nionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. nr 209,
poz. 1780) okreÊlajàce:
• polskie jednostki organizacyjne upowa˝nione do wydawania europejskich aprobat
technicznych,
• zakres i form´ europejskiej aprobaty technicznej,
• tryb udzielania, uchylania lub zmiany europejskich aprobat technicznych;
V rozporzàdzenie ministra infrastruktury
w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
i wytycznych do europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw
Aprobat Technicznych (EOTA), których zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane, podlegajàce obowiàzkowi oznakowania CE.
4) Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodnoÊci (Dz. U. nr 166, poz. 1360 z póên. zm.) dostosowujàca funkcjonujàcy w Polsce system
badaƒ i certyfikacji do zasad obowiàzujàcych
w tym zakresie w Unii Europejskiej. W szczególnoÊci ustawa ta stwarza „horyzontalne”
podstawy prawne do wprowadzenia do polskiego systemu prawnego dyrektyw Unii Europejskiej okreÊlajàcych wymagania dla wyrobów, w tym wyrobów budowlanych oraz dostosowuje organizacj´ i funkcjonowanie polskiego systemu atestacji do rozwiàzaƒ unijnych. Ustawa okreÊla:
• zasady funkcjonowania systemu oceny
zgodnoÊci z zasadniczymi i szczegó∏owymi

wymaganiami dotyczàcymi wyrobów, które
mogà stwarzaç zagro˝enie albo s∏u˝à ochronie lub ratowaniu ˝ycia, zdrowia, mienia
oraz Êrodowiska,
• zasady i tryb udzielania akredytacji oraz autoryzacji,
• sposób zg∏aszania Komisji Europejskiej
i paƒstwom cz∏onkowskim Unii Europejskiej
autoryzowanych jednostek oraz autoryzowanych laboratoriów,
• zadania Polskiego Centrum Akredytacji,
• zasady sprawowania nadzoru nad wyrobami podlegajàcymi ocenie zgodnoÊci oraz organy w∏aÊciwe w tych sprawach.
5) Przepisy wykonawcze do ustawy o systemie oceny zgodnoÊci wdra˝ajàce do polskiego prawa
szczegó∏owe regulacje poszczególnych dyrektyw dotyczàcych wyrobów (z wyjàtkiem
dyrektywy 89/106/EWG), odnoszàce si´
do wyrobów budowlanych (instalacyjnych):
V rozporzàdzenie ministra gospodarki, pracy i polityki spo∏ecznej z 12 marca 2003 r.
w sprawie zasadniczych wymagaƒ dla sprz´tu elektrycznego (Dz. U. nr 49, poz. 414),
V rozporzàdzenie ministra gospodarki, pracy i polityki spo∏ecznej z 15 kwietnia 2003 r.
w sprawie zasadniczych wymagaƒ dla urzàdzeƒ spalajàcych paliwa gazowe (Dz. U. nr
91, poz. 859),
V rozporzàdzenie ministra gospodarki, pracy i polityki spo∏ecznej z 12 maja 2003 r.
w sprawie zasadniczych wymagaƒ dla urzàdzeƒ ciÊnieniowych i zespo∏ów urzàdzeƒ ciÊnieniowych (Dz. U. nr 99, poz. 912).
Wy˝ej wymienione rozporzàdzenia, które
wchodzà w ˝ycie z dniem uzyskania przez
Polsk´ cz∏onkostwa w Unii Europejskiej,
okreÊlajà odpowiednio dla wyrobów b´dàcych przedmiotem regulacji:
• zasadnicze wymagania podlegajàce ocenie
zgodnoÊci,
• warunki i tryb dokonywania oceny zgodnoÊci,
• treÊç deklaracji zgodnoÊci,
• metody przeprowadzania badaƒ wyrobów,
• minimalne kryteria, jakie powinny byç
uwzgl´dnione przy notyfikowaniu jednostek
i laboratoriów,
• sposób i wzór oznakowania wyrobów (znakowanie CE).
Uwaga! Wymienione rozporzàdzenia wdra˝ajà
do polskiego prawa dyrektywy Rady dotyczàce wyrobów, obejmujàce swoim zakresem
równie˝ niektóre instalacyjne wyroby budowlane (w rozumieniu definicji wyrobu budowlanego).
cdn.

X
Wymagania
dla wyrobów
budowlanych
nie sà okreÊlone
w dyrektywie,
lecz w normach
europejskich
wyrobów
budowlanych
oraz europejskich
aprobatach
technicznych
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VNOWE PRZEPISY:
VRozporzàdzenie Prezesa Rady
Ministrów z 8 grudnia 2003 r.
w sprawie okreÊlenia gmin
i miejscowoÊci, w których stosuje si´
szczególne zasady odbudowy,
remontów i rozbiórek obiektów
budowlanych zniszczonych
lub uszkodzonych w wyniku
dzia∏ania ˝ywio∏u
(Dz. U. nr 215, poz. 2115).
Wydane na podstawie art. 2 ustawy z 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
dzia∏ania ˝ywio∏u (Dz. U. nr 84, poz. 906).
Rozporzàdzenie to umo˝liwia, w dalszym
ciàgu, stosowanie przepisów ww. ustawy z 11
sierpnia 2001 r. do odbudowy, remontów
i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek dzia∏ania ˝ywio∏u w gminach i miejscowoÊciach okreÊlonych w za∏àczniku do rozporzàdzenia.
Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ przez
12 miesi´cy od dnia jego wejÊcia w ˝ycie.
Rozporzàdzenie wesz∏o w ˝ycie 16 grudnia
2003 r.
VUstawa z 14 listopada 2003 r.
o zmianie ustawy – Prawo
dzia∏alnoÊci gospodarczej
oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. nr 217, poz. 2125).
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy przedsi´biorca
mo˝e podjàç dzia∏alnoÊç gospodarczà
po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsi´biorców. Nie dotyczy to przedsi´biorcy b´dàcego
osobà fizycznà, który mo˝e podjàç dzia∏alnoÊç gospodarczà po uzyskaniu wpisu
do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej, którà prowadzi gmina w∏aÊciwa dla miejsca zamieszkania przedsi´biorcy. Zg∏oszenie o dokonanie wpisu podlega op∏acie w kwocie
100 z∏, a je˝eli zg∏oszenie dotyczy zmiany
wpisu, op∏ata wynosi 50 z∏.
Dla przedsi´biorców podejmujàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà po raz pierwszy wprowadzono mo˝liwoÊç dokonania trzech zg∏oszeƒ rejestracyjnych jednoczeÊnie. W tym celu przedsi´biorca powinien w sàdzie rejestrowym lub gminie z∏o˝yç: 1) wniosek rejestracyjny, 2) wniosek o nadanie numeru REGON
oraz 3) zg∏oszenie identyfikacyjne (lub aktualizacyjne w przypadku osób fizycznych) NIP.
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Zg∏oszenie o dokonanie wpisu do ewidencji
dzia∏alnoÊci gospodarczej powinno zawieraç:
1) oznaczenie przedsi´biorcy oraz jego numer
ewidencyjny PESEL, o ile taki posiada,
2) oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu
przedsi´biorcy, a je˝eli stale wykonuje dzia∏alnoÊç poza miejscem zamieszkania – równie˝ wskazanie tego miejsca i adresu zak∏adu
g∏ównego, oddzia∏u lub innego miejsca wykonywania przez przedsi´biorc´ dzia∏alnoÊci
gospodarczej,
3) okreÊlenie przedmiotu wykonywanej dzia∏alnoÊci gospodarczej zgodnie z Polskà Klasyfikacjà Dzia∏alnoÊci (PKD),
4) wskazania daty rozpocz´cia dzia∏alnoÊci
gospodarczej.
Przedsi´biorcy wpisani do ewidencji majà
obowiàzek uzupe∏nienia do koƒca 2004 r.,
pod rygorem odmowy wydania zaÊwiadczenia
o wpisie przez organ ewidencyjny, brakujàcych danych wymienionych w pktach 1-4.
Wprowadzono mo˝liwoÊç obj´cia osób fizycznych prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà post´powaniem naprawczym w razie
zagro˝enia niewyp∏acalnoÊcià.
Ustawa wesz∏a w ˝ycie 1 stycznia 2004 r.
VWyrok Trybuna∏u Konstytucyjnego
z 10 grudnia 2003 r.
sygn. akt K 49/01
(Dz. U. nr 217, poz. 2142).
Trybuna∏ Konstytucyjny orzek∏, ˝e art. 5
ustawy – Prawo o notariacie (Dz. U. nr 22,
poz. 91, ze zm.) oraz rozporzàdzenie ministra sprawiedliwoÊci z 12 kwietnia 1991 r.
w sprawie taksy notarialnej (Dz. U. nr 33,
poz. 146, ze zm.) sà niezgodne z art. 92 ust.
1 Konstytucji. Przepisy te tracà moc obowiàzujàcà z dniem 30 czerwca 2004 r. Trybuna∏
uzna∏, ˝e zawarte w art. 5 ustawy – Prawo
o notariacie upowa˝nienie do wydania rozporzàdzenia w sprawie taksy notarialnej, nie
zawiera jakichkolwiek wytycznych co do treÊci tego aktu. Ze wzgl´du na swój blankietowy charakter przepis ten narusza wi´c konstytucyjny wymóg szczegó∏owoÊci delegacji
ustawowej (art. 92 ust. 1 Konstytucji). TK
podkreÊli∏, ˝e szczegó∏owoÊç wytycznych
musi byç wi´ksza, gdy materia unormowaƒ
dotyczy kwestii istotnych dla realizacji gwarantowanych konstytucyjnie praw. W zwiàzku z tym, ˝e art. 5 zosta∏ uznany za niezgodny z Konstytucjà, równie˝ wydane na jego
podstawie rozporzàdzenie jest niekonstytucyjne. Zdaniem Trybuna∏u wprowadzenie
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górnej granicy taksy notarialnej ma pe∏niç
funkcj´ ochronnà w stosunku do uczestników obrotu prawnego. Trybuna∏ podkreÊli∏,
˝e wysokoÊç taksy notarialnej nie mo˝e byç
barierà w realizacji praw majàtkowych podmiotów prawa.
VRozporzàdzenie ministra
sprawiedliwoÊci z 16 grudnia 2003 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie
w sprawie utworzenia sàdów
gospodarczych
(Dz. U. nr 219, poz. 2167).
W Sàdzie Okr´gowym w Radomiu utworzono
Wydzia∏ Gospodarczy do spraw gospodarczych, obejmujàcy obszar w∏aÊciwoÊci tego
Sàdu (dotychczas by∏ w∏aÊciwy Wydzia∏ Gospodarczy Sàdu Okr´gowego w Lublinie).
W Sàdzie Rejonowym w Chorzowie utworzono Wydzia∏ Gospodarczy do spraw gospodarczych z obszaru w∏aÊciwoÊci tego Sàdu
(dotychczas by∏ w∏aÊciwy Wydzia∏ Gospodarczy Sàdu Rejonowego w Bytomiu).
Rozporzàdzenie wesz∏o w ˝ycie 1 stycznia
2004 r.
VRozporzàdzenie ministra finansów
z 11 grudnia 2003 r. w sprawie
obowiàzkowego ubezpieczenia
odpowiedzialnoÊci cywilnej
architektów oraz in˝ynierów
budownictwa
(Dz. U. nr 220, poz. 2174).
Wydane na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy
z 15 grudnia 2000 r. o samorzàdach zawodowych architektów, in˝ynierów budownictwa
oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. nr 5, poz.
42, z póên. zm.).
Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporzàdzenia ubezpieczeniem OC jest obj´ta odpowiedzialnoÊç
cywilna architektów oraz in˝ynierów budownictwa za szkody wyrzàdzone w nast´pstwie
dzia∏ania lub zaniechania ubezpieczonego,
w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej,
w zwiàzku z wykonywaniem samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnieƒ budowlanych,
z wyjàtkami okreÊlonymi w ust. 2.
Obowiàzek ubezpieczenia OC powstaje
w terminie do 30 dni od dnia wpisu na list´
cz∏onków izb architektów lub in˝ynierów budownictwa, nie póêniej ni˝ w dniu poprzedzajàcym dzieƒ rozpocz´cia wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
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Ustalono, ˝e minimalna suma gwarancyjna
ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego
zdarzenia, którego skutki sà obj´te umowà
ubezpieczenia OC, wynosi równowartoÊç
w z∏otych 50 000 euro.
Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´
do umów ubezpieczenia OC zawartych od 1
stycznia 2004 r.
Utraci∏o moc rozporzàdzenie ministra finansów z 17 kwietnia 2002 r. w sprawie ogólnych warunków obowiàzkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnoÊci cywilnej architektów oraz in˝ynierów budownictwa (Dz. U. nr
41, poz. 367).
Rozporzàdzenie wesz∏o w ˝ycie 1 stycznia
2004 r.

• budownictwa i architektury – 500 z∏,
• zagospodarowania przestrzennego – 500 z∏,
• nieruchomoÊci – 200 z∏,
• zobowiàzaƒ podatkowych – 500 z∏.
Wpis w sprawach skarg dotyczàcych
uprawnieƒ do wykonywania okreÊlonego zawodu, czynnoÊci lub zaj´ç, bez wzgl´du
na ich rodzaj i charakter wynosi 200 z∏.
Wpis w sprawach skarg dotyczàcych postanowienia lub decyzji wydanych w trybie
wznowienia post´powania administracyjnego, stwierdzenia niewa˝noÊci, uchylenia lub
zmiany albo wygaÊni´cia aktu, bez wzgl´du
na przedmiot sprawy, wynosi 200 z∏.
Rozporzàdzenie wesz∏o w ˝ycie 1 stycznia
2004 r.

VRozporzàdzenie Rady Ministrów
z 16 grudnia 2003 r. w sprawie
wysokoÊci op∏at kancelaryjnych
pobieranych w sprawach
sàdowoadministracyjnych
(Dz. U. nr 221, poz. 2192).
OkreÊla m.in. wysokoÊç op∏at za stwierdzenie prawomocnoÊci (10 z∏) oraz za odpis
orzeczenia z uzasadnieniem (100 z∏). Za odpisy, zaÊwiadczenia, wyciàgi i inne dokumenty wydawane na wniosek na podstawie
akt sprawy sàdowoadministracyjnej zap∏acimy 10 z∏ za stron´.
Rozporzàdzenie wesz∏o w ˝ycie 1 stycznia
2004 r.

VRozporzàdzenie ministra finansów
z 24 grudnia 2003 r. zmieniajàce
rozporzàdzenie w sprawie
wykonania niektórych przepisów
ustawy o podatku od towarów
i us∏ug oraz o podatku akcyzowym
(Dz. U. nr 224, poz. 2229).
W rozporzàdzeniu ministra finansów z 22
marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów
i us∏ug oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. nr
27, poz. 268, z póên. zm.) nadano nowe
brzmienie § 66, w którym przewidziano obni˝enie stawki podatku VAT do 7 proc. Obecnie
tà stawkà obj´te b´dà m. in.:
• materia∏y i us∏ugi (roboty) budowlane
(okreÊlone w za∏àczniku nr 4 do rozporzàdzenia),
• import materia∏ów budowlanych (okreÊlonych w za∏àczniku nr 5 do rozporzàdzenia),
• roboty budowlano-monta˝owe oraz remonty zwiàzane z budownictwem mieszkaniowym
i infrastrukturà towarzyszàcà,
• obiekty budownictwa mieszkaniowego lub
ich cz´Êci, z wyjàtkiem lokali u˝ytkowych.
Zdefiniowano jednoczeÊnie poj´cie robót
zwiàzanych z budownictwem mieszkaniowym
i infrastrukturà towarzyszàcà oraz poj´cia
obiektów budownictwa mieszkaniowego
i obiektów infrastruktury towarzyszàcej budownictwu mieszkaniowemu.
Rozporzàdzenie wesz∏o w ˝ycie 1 stycznia
2004 r.

VRozporzàdzenie Rady Ministrów
z 16 grudnia 2003 r. w sprawie
wysokoÊci oraz szczegó∏owych
zasad pobierania wpisu w post´powaniu
przed sàdami administracyjnymi
(Dz. U. nr 221, poz. 2193).
WysokoÊç wpisu stosunkowego zale˝y od wysokoÊci nale˝noÊci pieni´˝nej obj´tej zaskar˝onym aktem i wynosi od 4 proc. do 1 proc.
wartoÊci przedmiotu zaskar˝enia.
Wpis sta∏y bez wzgl´du na przedmiot zaskar˝onego aktu lub czynnoÊci wynosi np.:
• w sprawach skarg na postanowienia wydane w post´powaniu administracyjnym, egzekucyjnym i zabezpieczajàcym – 100 z∏,
• w sprawach skarg na akty prawa miejscowego organów jednostek samorzàdu terytorialnego i terenowych organów administracji
rzàdowej – 300 z∏,
• w sprawach na bezczynnoÊç organów administracji publicznej – 100 z∏.
Wpis sta∏y wynosi w sprawach z zakresu:

VUstawa z 12 grudnia 2003 r.
o zmianie ustawy – Kodeks spó∏ek
handlowych oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. nr 229, poz. 2276).
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Jednà z wa˝niejszych zmian dotyczàcà ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw jest podniesienie wysokoÊci przychodów, których osiàgni´cie zmusza∏o wspólników spó∏ki cywilnej do jej przekszta∏cenia w spó∏k´ jawnà.
Obecnie taki obowiàzek istnieje, je˝eli przychody netto spó∏ki cywilnej w ka˝dym
z dwóch ostatnich lat obrotowych osiàgn´∏y
800 tys. euro. Wspólnicy powinni zg∏osiç
spó∏k´ do sàdu rejestrowego w terminie
trzech miesi´cy od zakoƒczenia drugiego roku obrotowego. Spó∏ka jawna powstaje
z chwilà jej wpisania do rejestru przedsi´biorców.
Ustawa wesz∏a w ˝ycie 15 stycznia 2004 r.
VRozporzàdzenie Rady Ministrów
z 23 grudnia 2003 r. w sprawie
sposobu obliczania wartoÊci
zamówienia publicznego
(Dz. U. nr 229, poz. 2281).
Wydane na podstawie art. 3d ustawy z 10
czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych
(Dz. U. z 2002 r. nr 72, poz. 664 z póên. zm.).
WartoÊç zamówienia na roboty budowlane oblicza si´ na podstawie kosztorysu inwestorskiego, sporzàdzonego zgodnie z rozporzàdzeniem ministra spraw wewn´trznych i administracji z 26 lutego 1999 r.
w sprawie metod i podstaw sporzàdzania
kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. nr 26,
poz. 239) oraz rozporzàdzeniem ministra
rozwoju regionalnego i budownictwa z 26
wrzeÊnia 2000 r. w sprawie kosztorysowych
norm nak∏adów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporzàdzania
kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. nr 114,
poz. 1195 z póên. zm.).
Postanowiono, ˝e podstawà obliczenia
wartoÊci zamówienia, którego przedmiotem
jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, jest suma wartoÊci prac projektowych oraz wartoÊci robót budowlanych. Podano równie˝ sposób obliczania wartoÊci
prac projektowych oraz robót budowlanych
(§ 2 ust. 2 i 3 rozporzàdzenia).
Je˝eli przedmiotem zamówienia sà roboty
budowlane lub zaprojektowanie i wykonanie
robót budowlanych, obliczenia wartoÊci zamówienia nale˝y dokonaç nie wczeÊniej ni˝
6 miesi´cy przed wszcz´ciem post´powania
o udzielenie zamówienia.
Rozporzàdzenie wesz∏o w ˝ycie 15 stycznia
2004 r.
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VPREZYDENT PODPISA¸:
VUstaw´ z 19 grudnia 2003 r.
o zmianie ustawy
o podatku od czynnoÊci
cywilnoprawnych
(Dz. U. nr 6, poz. 42)
Umowy spó∏ki i zmiany tych umów b´dà obj´te jednà stawkà podatku od czynnoÊci cywilnoprawnych w wysokoÊci 0,5 proc.
Mo˝na odliczaç od podstawy opodatkowania wydatki zwiàzane z podwy˝szeniem kapita∏u, do których zaliczono m.in.:
1) kwot´ wynagrodzenia, wraz z podatkiem
VAT, pobranà przez notariusza za sporzàdzenie aktu notarialnego, obejmujàcego umow´
spó∏ki albo jej zmian´, je˝eli powoduje ona
powi´kszenie majàtku spó∏ki albo podwy˝szenie kapita∏u zak∏adowego;
2) op∏at´ sàdowà zwiàzanej z zarejestrowaniem spó∏ki w rejestrze przedsi´biorców lub
zmianà wpisu w tym rejestrze dotyczàcà
wk∏adu do spó∏ki albo kapita∏u zak∏adowego;
3) op∏at´ za zamieszczenie w Monitorze Sàdowym i Gospodarczym og∏oszenia o tych
wpisach.
VUstaw´ z 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowieƒ publicznych
(Dz. U. nr 19, poz. 177)
Zró˝nicowano mechanizmy udzielania zamówieƒ zale˝nie od ich wartoÊci, upraszczajàc
wymogi formalne post´powania przy udzielaniu zamówieƒ o mniejszej wartoÊci i wprowadzajàc zaostrzone rygory wobec post´po-

waƒ o najwy˝szej wartoÊci przedmiotu zamówienia.
Wprowadzono nowà definicj´ poj´cia
„zamówienie publiczne” zgodnà z prawem
europejskim tzn. zamówieniem publicznym
sà umowy odp∏atne zawierane mi´dzy zamawiajàcym a wykonawca, których przedmiotem sà us∏ugi, dostawy lub roboty budowlane.
Roboty budowlane o wartoÊci powy˝ej
10 mln euro zostanà obj´te dodatkowà kontrolà. Przeprowadzaç jà b´dà obserwatorzy,
prezes Urz´du Zamówieƒ Publicznych oraz
organ nadzorujàcy.
Ustawa wchodzi w ˝ycie 1 marca 2004 r.
z wyjàtkiem przepisów wymienionych w art.
227, które wchodzà w ˝ycie 1 maja 2004 r.

VTRWAJÑ PRACE NAD:
VRzàdowym projektem ustawy
o podatku od towarów i us∏ug.
Zgodnie z art. 139 ust. 1 pkt 2 projektu od 1
maja 2004 r. do 31 grudnia 2007 r. b´dzie
stosowania stawka podatku VAT w wysokoÊci
7 proc. m.in. w odniesieniu do 1) robót budowlano-monta˝owych oraz remontów zwiàzanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturà towarzyszàcà, 2) obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich cz´Êci,
z wy∏àczeniem lokali u˝ytkowych.
VRzàdowym projektem ustawy
o zmianie ustawy o niektórych
formach popierania budownictwa

mieszkaniowego oraz o zmianie
niektórych innych ustaw.
WÊród zmian proponuje si´ m.in. wprowadzenie obowiàzku stosowania ustawy
z 10.06.1994 r. o zamówieniach publicznych przy wyborze wykonawcy zamówienia
w ramach przedsi´wzi´cia inwestycyjno-budowlanego, realizowanego przez TBS-y
lub spó∏dzielnie mieszkaniowe.
VRzàdowym projektem ustawy
o zmianie ustawy o nabywaniu
nieruchomoÊci przez cudzoziemców
oraz ustawy o op∏acie skarbowej.
Zaproponowane zmiany majà przyspieszyç
post´powanie administracyjne o nabycie nieruchomoÊci przez cudzoziemców przez wydawanie zezwoleƒ w drodze decyzji administracyjnej przez ministra w∏aÊciwego do spraw
wewn´trznych m.in. przyznanie ministrowi
obrony narodowej oraz ministrowi rolnictwa
i rozwoju wsi prawa sprzeciwu w terminie
14 dni od dnia dor´czenia wystàpienia ministra spraw wewn´trznych i administracji.
VPoselskim projektem ustawy
o zmianie ustawy – Prawo budowlane.
Zgodnie z treÊcià projektu in˝ynierowie ze
stopniem doktora i doktora habilitowanego,
którzy majà co najmniej 5 lat praktyki
w projektowaniu lub kierowaniu robotami
budowlanymi, otrzymywaliby nieograniczone uprawnienia zawodowe w zakresie swojej specjalnoÊci – z pomini´ciem procedury
egzaminacyjnej.

VKOMUNIKAT
Komitet BHP i Ergonomii Zarzàdu
G∏ównego Polskiego Zwiàzku In˝ynierów
i Techników Budownictwa przy wspó∏pracy: G∏ównego Inspektoratu Pracy oraz
G∏ównego Urz´du Nadzoru Budowlanego
organizuje jednodniowe szkolenia (projektantów, kierowników budów, inspektorów
nadzoru inwestorskiego, spo∏ecznych inspektorów pracy), na temat najnowszych
zmian w ustawie Prawo budowlane oraz
przepisów dotyczàcych bezpieczeƒstwa
i ochrony zdrowia na budowach. Omówione
b´dà akty wykonawcze do ustawy Prawo budowlane i Kodeksu pracy:
Vrozporzàdzenie ministra infrastruktury
z 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu i formy planu

bezpieczeƒstwa i ochrony zdrowia
(bioz) oraz szczegó∏owego rodzaju
robót stwarzajàcych zagro˝enie
bezpieczeƒstwa i zdrowia ludzi
(Dz. U. nr 151, poz. 1256),
Vrozporzàdzenie ministra infrastruktury
z 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp
podczas wykonywania robót
budowlanych
(Dz. U. nr 47, poz. 401).
Szkolenia b´dà prowadzone w formie wymaganego w samorzàdach zawodowych in˝ynierów budownictwa szkolenia ciàg∏ego.
Uczestnicy szkolenia otrzymajà: materia∏y
dydaktyczne oraz zaÊwiadczenia o odbyciu
specjalistycznego dokszta∏cenia zawodowego. Wyk∏adowcami sà wybitni specjaliÊci

z zakresu przepisów prawa budowlanego,
jak i przepisów dotyczàcych bezpieczeƒstwa i ochrony zdrowia na budowach. Szkolenia organizowane b´dà w terminach
26.03.2004, 9.04.2004, 16.04.2004 r.
w Warszawie w siedzibie NOT, ul. Czackiego 3/5. Koszt uczestnictwa w szkoleniu
(wraz z materia∏ami) wynosi 380 z∏. Dodatkowe informacje mo˝na uzyskaç:
Polski Zwiàzek In˝ynierów i Techników Budownictwa, Zarzàd G∏ówny, Renis∏awa Król tel./faks
(0-22) 827-02-45.
Adres e-mail:
biuro@budowaroku.pl
Wp∏at´ nale˝y dokonaç na konto:
BBG MILLENNIUM SA IV O/Warszawa
52-11602202-0000-0000-55156-493
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Ruch budowlany w 2003 roku
X
Z analizy rynku
budowlanego,
przeprowadzonej
przez GUNB wynika,
˝e w 2003 roku
zatrzymana zosta∏a
utrzymujàca si´
od paru lat
tendencja spadku
liczby wydawanych
pozwoleƒ

S

tatystyka ruchu budowlanego prowadzona jest przez G∏ówny Urzàd Nadzoru Budowlanego od 1995 roku. èród∏em
danych
sà
sprawozdania
jednostek
administracji terenowej: urz´dów wojewódzkich, starostw powiatowych oraz
wojewódzkich i powiatowych inspektoratów
nadzoru budowlanego.

Pozwolenia na budow´
Po dynamicznym wzroÊcie w latach 1996 1997, w kolejnych latach nast´powa∏ sta∏y regres, wyraêny w 2000 roku. Wprawdzie
w 2001 roku, zw∏aszcza w drugiej jego po∏owie, wystàpi∏ niewielki wzrost (oko∏o 3,7
proc.), ale ju˝ w roku 2002 spadek wyniós∏
prawie 22 proc. w porównaniu do roku ubieg∏ego.
W roku 2003 wydano ogó∏em 195 383 pozwoleƒ dla 202 617 obiektów budowlanych.
W kategorii budynków jednorodzinnych liczba pozwoleƒ wzros∏a o prawie 50 proc., wzros∏a te˝ liczba pozwoleƒ na budynki zamieszkania zbiorowego oraz na budowle wodne.

W niewielkim stopniu wzros∏a natomiast liczba pozwoleƒ na obiekty infrastruktury transportu.
Spadek liczby pozwoleƒ na budynki gospodarczo - inwentarskie oraz na obiekty pozosta∏e
(stanowiàce ∏àcznie prawie 60 proc. wszystkich obiektów budowlanych), zniwelowa∏
wzrost w pozosta∏ych kategoriach.
Przy zbli˝onej liczbie pozwoleƒ na budow´
wydanych na terenie kraju w 2003 roku spadki pozwoleƒ na budow´ odnotowano w województwach: podlaskim - o 18,4 proc., kujawsko-pomorskim - o 15,9 proc., Êlàskim o 9
proc., zachodnopomorskim o 7,8 proc., oraz
podkarpackimi lubuskim nieco powy˝ej 6
proc. Najwi´kszy wzrost pozwoleƒ na budow´
wystàpi∏ w województwach: mazowieckim
o 17,7 proc., Êwi´tokrzyskim o 14,2 proc., dolnoÊlàskim o 8,8 proc., oraz opolskim o 7,4 proc.

Obiekty budowlane oddane do u˝ytkowania
Cykl inwestycyjny, od wydania pozwolenia
na budow´ do „zasiedlenia” - czyli zg∏oszenia
zamiaru przystàpienia do u˝ytkowania obiek-

na budow´

VPozwolenia na budow´ (decyzje administracyjne) wydane w latach 1995-2003
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VObiekty przekazane do u˝ytkowania w latach 1995-2003

tu lub uzyskania pozwolenia na jego u˝ytkowanie, trwa przeci´tnie od 1,5 roku do 3 lat.
Zatem liczba obiektów budowlanych oddanych do u˝ytkowania jest pochodnà m.in
liczby pozwoleƒ na budow´ wydawanych
w latach poprzednich. Od roku 1995 liczba
obiektów przekazanych do u˝ytkowania
wzrasta∏a, a˝ do roku 2003. Niewielki spadek
odnotowano jedynie w latach 1998 - o 1,7
proc. oraz w 1999 - o 5,8 proc.
W 2003 roku liczba obiektów przekazywanych
do u˝ytkowania wzros∏a z 113 512 w roku
2002 do 149 884 w roku 2003. Wzrost ten mia∏
miejsce g∏ównie w I po∏owie 2003 roku, kiedy
liczba obiektów oddawanych do u˝ytkowania
zwi´kszy∏a si´ o 70,5 proc. w stosunku do I po∏owy roku 2002. W II po∏owie 2003 roku
do u˝ytkowania oddano ju˝ tylko o 8,4 proc.
obiektów wi´cej ni˝ w analogicznym okresie
roku poprzedniego.
Do najwa˝niejszych czynników tak znaczàcego wzrostu nale˝y likwidacja du˝ej ulgi budowlanej oraz obawy inwestorów przed niekorzystnymi zmianami w Prawie budowlanym
(nowelizacja - lipiec 2003). Kategorià w której
wystàpi∏ najwi´kszy wzrost (o 60 proc.) by∏y
oddane budynki jednorodzinne. Równie wysoko, o 56,3 proc. wzros∏a liczba budynków zamieszkania zbiorowego, spad∏a natomiast budynków wielorodzinnych o 16,7 proc.
We wszystkich województwach, wzros∏a liczba
obiektów oddanych do u˝ytkowania. Najwi´kszy, w porównaniu do roku 2002, wzrost mia∏

miejsce w województwach: opolskim o 114,2
proc., ma∏opolskim - o 71 proc., podkarpackim
- o 64,3 proc., Êwi´tokrzyskim - o 50,7 proc.,
podlaskim - o 46 proc., wielkopolskim - o 45,6
proc., lubuskim - o 40 proc., oraz pomorskim o 34,5 proc. Ârednio w kraju, w 2003 roku, oddawano do u˝ytku 3,9 obiektów budowlanych
na 1 tysiàc mieszkaƒców.

X
We wszystkich
województwach
wzros∏a
liczba

Rozbiórki obiektów budowlanych
Badania rozbiórek obiektów budowlanych
obejmujà decyzje nakazujàce rozbiórk´ obiektów, wszcz´te post´powania egzekucyjne oraz
wykonane rozbiórki. Nakazy rozbiórek wykazane zosta∏y wed∏ug okreÊlonych przypadków
naruszenia przepisów prawa budowlanego:
budowy bez pozwolenia, budowy prowadzonej niezgodnie z warunkami pozwolenia
na budow´ oraz niew∏aÊciwego utrzymania
obiektów budowlanych.
W 2003 roku liczba wydanych nakazów spad∏a
o 22 proc. Odnotowano mniej samowoli budowlanej o 32,6 proc., budowy niezgodnej
z warunkami pozwolenia na budow´ o 3,8
proc. oraz nieprawid∏owego utrzymania obiektów o 14,5 proc., ni˝ w 2002 roku.
W porównaniu do roku 2002, spad∏a równie˝
liczba wszcz´tych post´powaƒ egzekucyjnych
- w 2003 roku by∏o ich o 8,5 proc. mniej. Najwi´cej jest post´powaƒ z powodu samowoli
budowlanej i zwi´ksza si´ zauwa˝alnie procentowy udzia∏ post´powaƒ z tytu∏u niew∏aÊciwego utrzymania obiektu, tj. na podstawie

obiektów
oddanych
do u˝ytkowania
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X
Substancja
mieszkaniowa
ulega
post´pujàcej
degradacji,
wzrasta liczba
obiektów
w z∏ym stanie
technicznym

art. 66 i 67 Prawa budowlanego. Liczba rozbiórek wykonanych w 2002 roku zmniejszy∏a si´
o 19,3 proc. w stosunku do roku poprzedniego.
Spadek mia∏ miejsce w 13 województwach,
najwi´kszy w Êlàskim, pomorskim, opolskim
i ∏ódzkim. Przesz∏o dwukrotnie wzros∏a natomiast liczba wykonanych rozbiórek w województwie dolnoÊlàskim. Podobnie jak w roku
2002 najwi´kszy jest procent rozbiórek wykonanych z powodu samowoli budowlanej,
w roku 2003 wykonano ich 2 364 , co stanowi
68 proc. wszystkich rozbiórek. Na zbli˝onym
poziomie utrzymuje si´ procent rozbiórek wykonanych z tytu∏u nieprawid∏owego utrzymania obiektów budowlanych. W roku 2003 wykonano z tego tytu∏u 22 proc. wszystkich rozbiórek. Tendencja ta jest szczególnie wyraêna
w rozbiórkach obiektów mieszkalnych. Nieprawid∏owe utrzymanie - z∏y stan techniczny jest przyczynà 53 proc. wszystkich wykonanych rozbiórek budynków mieszkalnych, wi´cej ni˝ w latach poprzednich, np. prawie dwukrotnie wi´cej ni˝ w roku 2001, w którym z tego tytu∏u wykonano 27 proc. rozbiórek.
W rozbiórkach wykonanych, znikomy procent
stanowià wykonania zast´pcze. Podobnie jak
w roku ubieg∏ym, stanowià one zaledwie promil wszystkich rozbiórek.

VNakazy rozbiórek wydane w latach 1995-2003
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Wydane nakazy rozbiórki
Wszcz´te post´powania egzekucyjne
Rozbiórki wykonane
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Wnioski
VTrudno jednoznacznie stwierdziç, ˝e skoƒczy∏ si´ regres w budownictwie. Liczba pozwoleƒ na budow´, pomimo niewielkiego wzrostu, utrzymuje si´ nadal na niskim poziomie.
Przyczyny wzrostu liczby obiektów oddawanych do u˝ytkowania, zw∏aszcza w kategorii
budynków mieszkalnych, sà przede wszystkim natury formalnej, ekonomicznej oraz psychologicznej i nie uprawniajà do wnioskowania o poprawie koniunktury w tym obszarze
budownictwa.
VIstniejàca substancja mieszkaniowa ulega
post´pujàcej degradacji, wzrasta liczba obiektów w z∏ym stanie technicznym, o czym
Êwiadczy zwi´kszajàcy si´ procent rozbiórek
wykonanych z powodu nieprawid∏owego
utrzymania obiektu budowlanego.
VInwestorzy, a tak˝e inni uczestnicy procesu
budowlanego, wykazujà si´ wi´kszà znajomoÊcià przepisów Prawa budowlanego i w wi´kszym stopniu post´pujà zgodnie z jego regulacjami. Wskazuje na to fakt tendencji spadkowej w obszarze wydawania nakazów, majàcych na celu przywrócenie w∏aÊciwego porzàdku prawnego.
F oprac. na podstawie danych statystycznych z GUNB

