
Uwagi, spostrzeżenia, zapytania środowiska podkarpackich Inżynierów do projektu ustawy  

o inżynierach budownictwa z 10.07.2018r. Projekt ustawy z propozycjami zmian po niżej. 

 

1. W jakim celu w niniejszej ustawie zawiera się ustawy przywołane w akapicie 2),  niezwiązane 

bezpośrednio z działalnością zawodową Inżynierów, tu zwanych jako Inżynierowie 

Budownictwa? Zapisano w nim, że ta ustawa zmienia przywołane ustawy. Czy są one 

zmieniane w całości, czy w części? Czy po prostu zawarte są w nich zapisy istotne dla 

środowiska, niezbędne do zastąpienia? Prosimy o wyjaśnienie. 

2. W treści art. 3: 

A.  Nie określono zakresu w jakim uprawniony inżynier będzie mógł opracować 

poszczególne części projektu budowlanego. Czy to znaczy , że osoba ta będzie mogła 

opracować  cały projekt budowlany bez konieczności tworzenia zespołu projektowego? 

B. Zwraca także uwagę brak zdefiniowania pojęcia „Projekt budowlany”. Co to jest  

i z jakich części się składa.  

Czy nadal wiodącą rolę przy opracowywaniu  go, stanowić będzie rozporządzenie Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego  ( Dz.U. 2012 poz. 462)?  

C. Błędnie przywołano ustawę o samorządzie zawodowym. 

3. W art. 8 zawarto;  aby uzyskać uprawnienia budowlane należy zdać egzamin 

 z wynikiem pozytywnym.  W kolejnym podpunkcie podano, że możliwe jest zwolnienie inżyniera z 

konieczności zdania egzaminu, przy spełnieniu wymogu art. 168b ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 

– Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.3). 

Prosimy wyjaśnić , w jakim celu utrzymuje się tą krzywdzącą możliwość, różnicującą na lepszych i 

gorszych środowisko Inżynierskie?   

4. W art. 10, osoba starająca się o uprawnienia budowlane, jest określana jako praktykant  

będący członkiem izby architektów.  Czy wkradł się tu błąd? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić,  czy 

zapis ten odnosi się do architektów starających się o ograniczone uprawnienia  budowlane? 

Jeżeli osoba ma być członkiem izby inżynierów Budownictwa, to czy ponosi koszty finansowe 

jak pełnoprawny członek izby o którym mowa w art. 5 niniejszej ustawy? 

5. W treści art. 21 zawarto specjalność inżynieryjną hydrotechniczną. Proszę o wyjaśnienie, czy 

uprawnienia takie zawierają w sobie projektowanie i nadzorowanie  melioracji i innych  

ścisłych specjalizacji w dziedzinie wód nie wykazanych w katalogu zamkniętym?  

6. W treści  art. 33 jest nie zrozumiałe; co znaczy „rodzaj” prac projektowych lub robót.  

Natomiast w  art. 21 napisano, że uprawnienia nadawane są w specjalnościach i zakresie.                                          

W związku z tym, prosimy o odpowiedź; czy to znaczy to samo, czy określenie rodzaju i specjalności 

będzie ograniczało uprawnienia z danej specjalności?  

(np. ze specjalności instalacyjnej sanitarnej wyłączy np. sieci gazowe). 



7. W art. 116 i art. 120 zawarto, że „ Osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy  A.  

uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia 

tych funkcji w dotychczasowym zakresie” i  „ Osoby, które przed dniem wejścia życie ustawy uzyskały 

uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń, po dniu 

wejścia w życie ustawy, uznaje się za posiadające te uprawnienia w zakresie wynikającym z niniejszej 

ustawy”. Wydaje, że te dwa artykuły są ze sobą sprzeczne.  

            Zapis całkiem nie zrozumiały, ponieważ w art. 116 jest napisane,  że uprawnienia   

uzyskane zachowują swoją ważność w dotychczasowym  zakresie , więc czy instalacyjne nie 

zachowują?  ( być może intencją ustawodawcy jest np. to, że do specjalności sanitarnej dołożono 

instalacje klimatyzacyjne i osoby, które do tej pory nie miały takiego zakresu po wejściu Ustawy 

automatycznie je uzyskają? 

Jednak czytając dosłownie: to np. są osoby które mają uprawnienia w ograniczonym zakresie 

znacznie szersze niż mogliby uzyskać dzisiaj to czy teraz zostaną im ograniczone do obecnej wersji. 

(np. technik elektryk ma uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczenia kubatury to czy one 

będą ważne, czy zostanie mu ograniczone do zakresu wynikającego z „niniejszej ustawy”.  tzn. do 

1000m3 

8. W załączniku do ustawy zapisano, że:  

a. Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych w ograniczonym zakresie uprawniają do 

projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi przy 

wykonywaniu instalacji wraz z przyłączami o napięciu do 1 kV w obiektach budowlanych 

o kubaturze do 1000 m3.  

b. Uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności do kierowania robotami 

budowlanymi w ograniczonym zakresie, dla osób posiadających tytuł zawodowy mistrza, 

stanowią podstawę do wykonywania czynności wyłącznie w zakresie objętym danym 

rzemiosłem w odniesieniu do obiektów budowlanych o kubaturze do 1000 m3. 

Wg tego zapisu większe uprawnienia mają osoby z tytułem  mistrza niż osoby z uprawnieniami w 

ograniczonym zakresie. Dla mistrzów ograniczono tylko kubaturę, więc np. mistrz elektromonter nie 

jest ograniczony niczym innym jak kubatura, może więc budować stacje trafo. Wg jego dyplomu 

mistrz  elektromonter  może wykonywać (kierować) wszystkimi pracami związanymi z instalacjami 

czy sieciami nie ograniczając napięcia, mocy itp.  

W innych zawodach jest trochę inaczej ponieważ np. mistrz w zawodzie cieśla nie będzie mógł 

kierować pracami murarskimi, więc jego uprawnienia będą niżej od uprawnień konstrukcyjno-

budowlanych w ograniczonym zakresie, lub mistrz w zawodzie hydraulik nie będzie mógł kierować 

budową instalacji gazowej. 

9. Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych w ograniczonym zakresie uprawniają do 

projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi przy 

wykonywaniu instalacji wraz z przyłączami o napięciu do 1 kV w obiektach budowlanych o 

kubaturze do 1000 m3.  



Ten zapis jest taki sam od 1995 r  jednak  dla specjalności elektrycznej określanie ograniczenia 

kubaturą jest nielogiczne. Dla konstruktora jest istotne jaki obiekt projektuje czy buduje, natomiast 

wg tego zapisu  „elektryk” nie może kierować B. budową np. w mieszkaniu w budynku 

wielorodzinnym (pow. mieszkania np. 150m3)  ponieważ nie jest to oddzielny budynek, albo wykonać 

oświetlenie magazynu (kilka lamp) ponieważ jest za duża kubatura. Może natomiast wybudować np. 

stację pomp o mocy 2 MW ponieważ budynek będzie 200m3.  Dla specjalności elektrycznej można by 

ograniczyć tak jak teraz napięcie (do 1 kV) i moc instalacji. (np. 1MW) Nie ma znaczenia czy przyłącz 

jest budowany do budynku 1000 m3 czy do budynku 2000 m3 jeżeli jest budowany takim samym 

kablem i jest taki sam układ pomiarowy. 

10. Uprawnienia budowlane w zawodzie inżyniera budownictwa w specjalności  

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu 

budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: 

sieci, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne, klimatyzacyjne, gazowe, wodociągowe i 

kanalizacyjne. 

We wszystkich innych specjalnościach jest napisane: sieci, instalacje i urządzenia , w tym punkcie 

pominięto słowo urządzenia. 

11. W art. 22 zawarto, Iż uprawnień budowlanych nie mogą uzyskać osoby, które  ukończyły 

studia techniczne 5-o letnie, w systemie jednostopniowym?  

Dlaczego i na jakiej podstawie prawnej pozbawia się je możliwości rozwoju zawodowego? 

12. W art. 30 zawarto wymóg, że osoby które nie stawią się w wyznaczonym dniu, muszą się 

usprawiedliwić , zgodnie z przepisami  prawa pracy.  

Prosimy o wyjaśnienie, jak ma postąpić osoba niepracująca w danej chwili, na etacie i nie prowadząca 

działalności gospodarczej oraz nie zarejestrowana jako bezrobotna?  

13. W kilkunastu artykułach podano nazwę -  Minister właściwy do spraw budownictwa, 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.  

W dniu dzisiejszym funkcjonuje Ministerstwo o nazwie -  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.  

Proponujemy pozostawić właściwy Minister. 

14. W art. 48 pominięto inżynierów posiadających uprawnienia  budowlane bez ograniczeń w 

specjalności o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

budowlane, uzyskane przed dniem wejścia tej ustawy. Prosimy o informację, na podstawie 

jakich przepisów ich ominięto? 

15. W art. 58 i art. 75, zapomniano ograniczyć liczebność Prezydium Krajowej i Okręgowej Rady 

Izby. 

16. W jakim celu, wprowadza się tą ustawą, zmiany do innych ustaw, dziś będących na rynku 

prawnym jako obowiązujące? Czy nie lepiej byłoby wprowadzić jako ustawę zmieniającą daną 

ustawę w postaci aktu jednorazowego na przykład?  

 

 



 

 


