
 

 

 
 
 
P-0712-0052(2)/08              Warszawa, dnia 12.08.2008r. 
 
 
 
 
 
       Szanowny Pan 
       Olgierd Dziekoński 
       Podsekretarz Stanu 
       w Ministerstwie Infrastruktury
  
 
 
 
 
 
 

         W nawiązaniu do przedłoŜonego przy piśmie z dnia 21.07.2008r. L.dz. 
D-0712-0052(1)08. wstępnego stanowiska do przedłoŜonego projektu zmian w 
ustawie Prawo budowlane, przedstawiamy propozycje naszej Izby odnośnie 
KONIECZNYCH zmian w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane ( Dz.U. z 
2006 r., Nr.156, poz. 1118 z późn. zm.) 
 
W art.3 po punkcie 21 dodaje się pkt 22 i 23 w brzmieniu: 
 
pkt. 22  – ocena techniczna - naleŜy przez to rozumieć opracowanie , wykonane 
przez osobę z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń lub przez rzeczoznawcę 
budowlanego, które odnosi się do rozwiązań projektowych, technologii realizacji  i 
stanu technicznego istniejącego obiektu oraz diagnozuje i ocenia zaistniałe problemy 
techniczne; 
 
pkt. 23 - ekspertyza techniczna - naleŜy przez to rozumieć opracowanie, wykonane 
przez rzeczoznawcę budowlanego zawierające obok elementów oceny technicznej, 
takŜe propozycje rozwiązań ujawnionych problemów, usunięcia wad  i zagroŜeń oraz 
stwierdzonych nieprawidłowości w procesie budowlanym. 
 
 Art.5 ust.8 pkt.2 otrzymuje brzmienie:  
 
2) ukończyła co najmniej studia wyŜsze  w rozumieniu przepisów o szkolnictwie 
wyŜszym  na kierunku: architektura , budownictwo , inŜynieria środowiska, 
elektrotechnika  lub pokrewne. 
 
Art. 5 ust. 8 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:  
 
4) posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania albo kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej 
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lub instalacyjnej i jest członkiem samorządu zawodowego albo odbyła szkolenie i 
złoŜyła z wynikiem pozytywnym egzamin  przed ministrem właściwym do spraw 
budownictwa, gospodarki przestrzennej  i mieszkaniowej. 
 
W art. ust. 11 wyraz „energetyka” zastępuje się wyrazem „elektrotechnika”  
 
Art.12 ust.1 pkt.7 otrzymuje brzmienie: 
 
7) rzeczoznawstwo budowlane 
 
W art.12a. ust.2 wyrazy „nadania uprawnień budowlanych” zastępuje się wyrazami 
„uznania kwalifikacji zawodowych”. 
 
W art.12b. wyrazy „nadawania uprawnień budowlanych” zastępuje się wyrazami 
„uznawania kwalifikacji zawodowych” 
 
W art. 14 ust. 1. uzupełnić o specjalność: hydrotechnicznej - wodnomelioracyjnej. 
 
Art.14 ust.3 pkt.3 otrzymuje brzmienie:  
 
3)  do kierowania robotami bez ograniczeń: 
 
a) ukończenie inŜynierskich studiów, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie 

wyŜszym na kierunku odpowiednim dla danej specjalności, 
b)  odbycia dwuletniej praktyki na budowie 
 
Art.14 ust.3 pkt.4 otrzymuje brzmienie:  
 
4) do  kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie: 
 
a)  ukończenie   inŜynierskich    studiów     w    rozumieniu   przepisów  o szkolnictwie  
     wyŜszym  na kierunku pokrewnym  dla danej specjalności, 
b)  odbycia trzyletniej praktyki na budowie . 
 
Art.15 ust.3 uchyla się 
 
Art.33 ust.3 pkt 2 po słowach „.. naleŜy dołączyć ..- dodaje się: 
 
,,ekspertyzę techniczną wykonaną przez rzeczoznawcę budowlanego lub 
specjalistyczną opinię wydaną przez jednostkę organizacyjną wskazaną przez 
właściwego ministra”. 
 
W art.71 ust.1 pkt.5  otrzymuje brzmienie: 
 
„w przypadku zmiany sposobu uŜytkowania, o której mowa w ust.1 pkt.2  - oceny 
technicznej bądź ekspertyzy budowlanej”. 
 
Art.88a ust.1 pkt.3 po lit. c) dodaje się literę d)w brzmieniu: 
 
d) osób którym uznano kwalifikacje zawodowe, o których mowa w art.12a”. 
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Polska Izba InŜynierów Budownictwa jest przeciwna wprowadzeniu dodatkowego  
ust. 9 w art. 12 Pb. Zapisy zawarte w danym ust. są sprzeczne z obowiązującym 
brzmieniem art. 5 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o samorządzie zawodowym architektów, 
inŜynierów budownictwa i urbanistów. W przypadku jego przyjęcia powstaje równieŜ 
powaŜny problem odpowiedzialności zawodowej i realizacji roszczeń związanych z 
ubezpieczeniem członków Izby architektów wykonujących zadania w jednej ze 
specjalności inŜynierskich.    
       
 
 
 
 
 
 
         prof. Zbigniew Grabowski 
        Prezes Krajowej Rady PIIB 


