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Szanowni Paƒstwo, 

Proces tworzenia naszego pisma trwa.
Zmiany graficzne wprowadzone zos-
tały ju˝ w numerze drugim i cały 
czas dopracowywany jest zakres 
merytorycznej zawartoÊci czasopisma. 
W numerze bie˝àcym kolejna znaczàca 
zmiana – był In˝ynier Budowlany 
jest In˝ynier Budownictwa. Zmiana 
tytułu jest reakcjà wydawcy na głosy
i  postulaty cz∏onków Izby, wyra˝anych 
m.in. na zjazdach izb okr´gowych.

Poniewa˝ zamierzeniem wydawcy 
jest tworzenie informacji, która jest 
odpowiedzià na potrzeby Êrodowiska w 
tym zakresie, zatem zarówno zawartoÊç 
merytoryczna miesi´cznika, jak i jego 
szata graficzna tworzona jest przy 
współudziale Paƒstwa. Prosimy nadal
o uwagi, komentarze i sugestie dotyczàce 
naszego In˝yniera. W moim przekonaniu 
ich efektem b´dzie jeszcze lepsze pismo, 
niezb´dne w pracy wszystkich członków 
Polskiej Izby In˝ynierów Budownictwa.

Przy okazji, z przyjemnoÊcià chc´ poin-
formowaç, ˝e współpracujàce z Izbà, 
na podstawie podpisanych porozumieƒ, 
stowarzyszenia naukowo-techniczne zade-
klarowały ch´ç przystàpienia do spółki 
wydajàcej miesi´cznik. Proces jej for-
mowania zostanie wkrótce zakoƒczony 
i wówczas, zgodnie z regulaminami, 
wszyscy udziałowcy b´dà współtworzyç 
„In˝yniera Budownictwa”.

Vprof. dr hab. in˝. ZBIGNIEW GRABOWSKI
prezes Krajowej Rady 

Polskiej Izby In˝ynierów Budownictwa
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Samorzàd zawodowy

X
Rola samorzàdów 

zawodowych 

w tworzeniu 

demokratycznego 

paƒstwa
Dwuletnie doÊwiadczenia Izby In˝ynierów 

Budownictwa, jako jednego z „najmłodszych” 
samorzàdów zawodowych w kraju, pozwalajà 
ju˝ na wyra˝enie pewnych ogólniejszych 
stwierdzeƒ, które dotyczà ogromu nieporo-
zumieƒ, tyle˝ w kwestii samorzàdu w ogóle, 
co zawodowego w szczególnoÊci, oraz jego 
miejsca i roli w strukturze paƒstwa. Wcià˝ 
musimy dziesiàtkom ludzi tłumaczyç, ˝e nie 
jesteÊmy kolejnym stowarzyszeniem nauko-
wo-technicznym, ˝e nie jesteÊmy ˝adnym 
zwiàzkiem zawodowym lub czymÊ podobnym.

Pierwotnym êródłem tak wielu nieporozumieƒ 
sà chyba niezbyt szcz´Êliwe, ograniczone i nie-
wiele mówiàce zapisy konstytucyjne, dotyczàce 
innych postaci samorzàdu poza instytucjà 
samorzàdu powszechnego (terytorialnego). 
O ile samorzàd terytorialny został w naszej 
Konstytucji potraktowany wzgl´dnie szeroko 
- ustrojowy art. 16 oraz cały rozdział VII, 
pt. „Samorzàd terytorialny” (art. 163-172) - 
o tyle samorzàd specjalny sprowadzony został 
wyłàcznie do samorzàdu zawodowego (art. 17), 
i to w sposób doÊç kaleki. 

Mo˝na oczywiÊcie zrozumieç dlaczego dzisiaj 
nie ma potrzeby mówiç w Polsce o samorzàdzie 
specjalnym dla mniejszoÊci narodowych czy 
zwiàzków wyznaniowych, ale trudno przecie˝ 
uznaç za usprawiedliwione pomini´cie we 
współczesnym paƒstwie konstytucyjnych 
dyrektyw np. w odniesieniu do samorzàdu 
gospodarczego. W tym wzgl´dzie notujemy regres 
nawet w stosunku do Konstytucji Marcowej 
z 1921 r. (art. 68  „Obok samorzàdu terytorjalnego 
osobna ustawa powoła samorzàd gospodarczy dla 
poszczególnych dziedzin ˝ycia gospodarczego...”). 
I kto wie zresztà, czy np. dzisiejsze polityczne, 
partyjno-zwiàzkowe dewiacje Êrodowiska chłop-
skiego nie sà właÊnie skutkiem niedoceniania 
ustrojowej roli samorzàdu rolniczego (izb rolni-
czych) i jego peryferyjnego usytuowania wobec 
innych organów władzy publicznej.

W dzisiejszym zatem odbiorze społecznym 
instytucja samorzàdu kojarzy si´ praktycznie 
tylko z samorzàdem terytorialnym, traktujàc 
inne postaci samorzàdu jako coÊ marginalnego. 
W szczególnoÊci, w odniesieniu do samorzàdu 
zawodowego uwa˝a si´ na ogół, ˝e w istocie 
jest to jakaÊ postaç współczesnej korporacji 
cechowej, byç mo˝e z pewnymi zaletami dla 
zainteresowanych, ale raczej z wadami dla ich 
klientów. Ten skrajny, niekorzystnie uproszczony 
stereotyp utrwala zresztà dzisiejszy oglàd 
medialny niektórych problemów zwiàzanych
z działalnoÊcià ró˝nych Êrodowisk zawodowych.   

Obecnie, i jeszcze co najmniej przez kilka 
lat, nie nale˝y liczyç na po˝àdane uzupełnianie 
Konstytucji uchwalonej w 1997 r. Społecznà 
rzeczywistoÊç kształtuje jednak tyle˝ prawo 
pisane, co uznane zwyczaje. WłaÊnie zatem 
w tej warstwie zwyczajowej wiele mo˝na
i nale˝y dzisiaj zrobiç pro publico bono. Jest 
bowiem poza sporem, ˝e nie tylko terytorialny, 
ale ka˝dy samorzàd z zało˝enia uczestniczy 
w sprawowaniu władzy publicznej. W kon-
sekwencji wi´c tak˝e wobec samorzàdu 
zawodowego nale˝y w praktyce ustawowej 
odnosiç odpowiednie postanowienia ustrojowe 
okreÊlajàce konstytucyjne prawa i obowiàzki 
samorzàdu (terytorialnego).                   

Kluczowà w tym wzgl´dzie sprawà jest 
czytelne okreÊlenie, w konkretnych ustawach, 
przypisanego danemu samorzàdowi zawodo-
wemu przedmiotu i zakresu poruczonych mu 
zadaƒ publicznych oraz êródła niezb´dnych ku 
temu Êrodków finansowych. Konstytucyjny dziÊ 
zapis - jakoby zadania te w istocie sprowadzały 
si´ do Êrodowiskowej reprezentacji i pieczy nad 
nale˝ytym wykonywaniem zawodów zaufania 
publicznego - jest niewiele wyjaÊniajàcym 
i ma ło konstruktywnym skrótem myÊlowym.
Z re guły przecie˝ ka˝de dobrowolnie zawiàzane 
stowarzyszenie, obok pieczy nad swoimi 
członkami (w tym tak˝e o charakterze samo-

Kanon ustrojowy samorzàdu zawodowego
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W pierwszych dniach kwietnia br. w Belwederze odbyło sí  spotkanie przedstawicieli 
16 samorzàdów zawodowych, które w naszym kraju zrzeszajà ju  ̋ ponad 600 tysí cy 
członków. Debata „Rola samorzàdów zawodowych w tworzeniu demokratycznego 

paƒstwa” ma byç poczàtkiem wspólnego działania na rzecz właÊciwego wizerunku samorzàdu 
w nowej rzeczywistoÊci. Etyka zawodowa, profesjonalizm, poziom Êwiadczonych usług – to 
najwa˝niejsze tematy, obok nich pojawiła sí  kwestia sposobu przej́ cia i realizowania, zgodnie z 
zapisem ustawowym, zadaƒ pozostajàcych dotychczas w kompetencji administracji paƒstwowej.

Poni̋ ej publikujemy treÊç wystàpienia dr. in .̋ Andrzeja Bratkowskiego, wiceprezesa PIIB, 
wygłoszonego podczas debaty „okràgłego stołu” samorzàdów zawodowych.
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Prezes PIIB prof. Zbigniew Grabowski wystàpił do Prezesa UZP z wnioskiem
o wpis PIIB na list´ organizacji uprawnionych do wnoszenia Êrodków ochrony prawnej
w post´powaniach o udzielenie zamówienia publicznego, pro wadzonej przez Prezesa Urz´du 
Zamówieƒ Publicznych.

Polska Izba In˝ynierów Budownictwa jest samorzàdem zawodowym zrzeszajàcym osoby 
uprawnione do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zgodnie 
z przepisem art. 8 pkt 2 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o samorzàdach zawodowych architek-
tów, in˝ynierów budownictwa oraz urbanistów do jej zadaƒ nale˝y reprezentowanie i ochrona 
interesów zawodowych swoich członków. Zgodnie z art. 179 ust. 3 pkt 3 ustawy z 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówieƒ publicznych spełnia przesłanki do uzyskania wpisu na list´ orga-
nizacji uprawnionych do wnoszenia Êrodków ochrony prawnej prowadzonej przez Prezesa 
Urz´du Zamówieƒ Publicznych.

Ochrona interesów zawodowych 
członków PIIB

Uchwała Krajowej Rady 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy 
z 15 grudnia 2000 r. o samorzàdach 
zawodowych architektów, in˝ynierów 
budownictwa oraz urbanistów, Krajowa 
Rada PIIB wskazała Mazowieckà 
Okr´gowà Izb´ In˝ynierów Budownictwa 
jako właÊciwà terytorialnie do zrzesza-
nia polskich obywateli zamieszkałych za 
granicà, którzy chcà wykonywaç samo-
dzielne funkcje techniczne w budow-
nictwie na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej. PIIB widzàc potrzeb´ ustalenia 
jednolitego standardu przyjmowania 
w poczet Izby specjalistów z krajów Unii 
Europejskiej, bez naruszenia interesu 
społecznego obywateli polskich, uznała, 
˝e do czasu wypracowania jednolitych 
zasad post´powania z obywatelami 
paƒstw obcych najlepszym zabezpie-
czeniem interesu społecznego b´dzie 
wyznaczenie jednej izby okr´gowej 
do zrzeszania obywateli polskich 
zamieszkałych za granicà. Uchwała, 
która obowiàzuje od 17 grudnia 2003 
roku, uzyskała akceptacj´ Departamentu 
Architektury i Budownictwa Mini-
sterstwa Infrastruktury. 

X

Polska Izba 

In˝ynierów 

Budownictwa 

na liÊcie UZP
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Kolejny, czwarty numer naszego 
biuletynu „Budowlani” ukazuje si´ w 
przededniu III Zjazdu Sprawozdawczego 
Małopolskiej Okr´gowej Izby In˝ynierów 
Budownictwa. 

Okr´gowy Zjazd jest najwy˝szym 
organem okr´gowej izby. Przypomn´ 
wi´c, ˝e 26 czerwca 2002 roku na 
I Zjeêdzie MOIIB dokonaliÊmy wyboru 
władz w naszym okr´gu na 4-letnià 
kadencj´ oraz wybraliÊmy delegatów na 
Krajowy Zjazd Polskiej Izby In˝ynierów 
Budownictwa w Warszawie. Zgodnie 
z „Ustawà o samorzàdach zawodowych 
architektów, in˝ynierów budownictwa
i urbanistów” oraz naszym statutem, co 
roku mi´dzy zjazdami wyborczymi majà 
odbywaç si´ zjazdy sprawozdawcze. 
W ubiegłym roku (15 kwietnia) 
dokonaliÊmy podsumowania działalnoÊci 
MOIIB od zjazdu wyborczego oraz 
przyj´liÊmy preliminarz bud˝etu i kie-
runki działania Izby na 2003 rok. 

Na III Zjeêdzie Sprawozdawczym, 
który zaplanowano 27 kwietnia, 
delegaci dokonajà oceny działalnoÊci 
merytorycznej i finansowej MOIIB 
i przyjmà bud˝et na 2004 rok. Sàdzimy 
tak˝e, ˝e zostanà podj´te uchwały 
upowa˝niajàce naszych delegatów na 
krajowy zjazd sprawozdawczy PIIB, 
który odb´dzie si´ w dniach 18-19 
czerwca w Warszawie, do wystàpienia 
z odpowiednimi wnioskami i dezyde -
ratami. Dlatego w obecnym numerze 
biuletynu wiele miejsca poÊwi´camy 
sprawozdaniom Rady i jej organów za 
2003 rok.

Zgodnie z sugestià Rady Programowej 
naszego biuletynu, w kolejnych nu-
merach staramy si´ zamieszczaç cie-

kawe artykuły z poszczególnych bran˝ 
budowlanych. Tym razem publikujemy 
dwa artykuły dotyczàce budownictwa 
wodno–melioracyjnego na terenie 
Małopolski. Zamieszczamy tak˝e cie-
kawy wywiad z zast´pcà Prezydenta 
Miasta Krakowa dr. in˝. Kazimierzem 
Bujakowskim. Podajemy równie˝ in-
terpretacj´ i wyjaÊnienie Głównego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego w 
sprawie uprawnieƒ budowlanych i wpisu 
do centralnego rejestru oraz wyjaÊnienie 
Ministerstwa Finansów w sprawie 
obowiàzkowego ubezpieczenia OC 
architektów i in˝ynierów budownictwa. 
Ponadto w biuletynie zamieÊciliÊmy 
drugà cz´Êç artykułu dotyczàcego od-
powiedzialnoÊci zawodowej i dyscy-
plinarnej.

Przedstawiamy Paƒstwu tak˝e ofert´ 
dotyczàcà szkoleƒ, kursów, semi-
nariów i konferencji na II kwartał 
2004 roku, organizowanych lub współ-
organizowanych przez MOIIB oraz 
zasady gospodarki PIIB w 2004 roku.

VJednym z podstawowych za daƒ 
samorzàdu zawodowego w bu do wni-
ctwie jest współdziałanie w doskonaleniu 
kwalifikacji zawodowych swoich człon-
ków. W celu realizacji tego zadania 
Małopolska Okr´gowa Izba In˝ynierów 
Budownictwa przyj´ła w swoim pro-
gramie działania organizacj´ szkoleƒ 
i systematyczne dokształcanie m.in. 
poprzez prenumerat´ dla członków 
podstawowych czasopism technicznych, 
rekomendowanych przez Polskà Izb´ 
In˝ynierów Budownictwa i bran˝owe 
stowarzyszenia. Ka˝dy region ma jednak 
swojà specyfik´, co odzwierciedla si´ 

w wydawaniu własnych biuletynów 
informacyjnych przez niektóre okr´gowe 
izby. UznaliÊmy wi´c, ˝e małopolska 
izba, zaliczajàca si´ do jednej z naj-
wi´kszych w kraju (aktualnie mamy 
zarejestrowanych w bazie Izby ok. 9500 
osób), tak˝e powinna wydawaç własny 
biuletyn informacyjny. Wprawdzie 
mamy od poczàtku istnienia Izby własnà 
stron´ internetowà, na której staramy 
si´ podawaç najistotniejsze i bie˝àce 
informacje, ale mamy ÊwiadomoÊç, ˝e 
tà drogà nie docieramy do wszystkich 
naszych członków i innych osób zaintere-
sowanych działalnoÊcià Izby (szacujemy, 
˝e jedynie ok. 15 proc. członków ma stały 
dost´p do Internetu). Podj´liÊmy wi´c 
prób´ wydawania własnego biuletynu 
o nazwie „Budowlani”. Pierwszy numer 
biuletynu został wydany w paêdzierniku 
2003 roku, a kolejne ukazały si´ w cyklu 
dwumiesi´cznym. W przygotowaniu jest 
czwarty numer, który zostanie rozesłany 
przed III Zjazdem Sprawozdawczym 
MOIIB, zaplanowanym na 27 kwietnia 
do wszystkich naszych członków, ma-
jàcych na bie˝àco opłacone składki. 
Biuletyn redaguje 2–osobowy zespół 
(przewodniczàcy i sekretarz Izby),
a wydawcà jest Małopolska Okr´gowa 
Izba In˝ynierów Budownictwa, co 
zwiàzane jest ze znacznym obni˝eniem 
kosztów jego wydawania. Aby udo-
skonaliç biuletyn, została powołana 
Rada Programowa, składajàca si´ 
z przedstawicieli wszystkich 7 bran˝ 
wchodzàcych w skład Izby In˝ynierów 

Budowlani

Biuletyn Ma∏opolskiej
Okr´gowej Izby 
In˝ynierów Budownictwa
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Z chwilà powstania Polskiej Iz-
by In˝ynierów Budownictwa 
nasza społecznoÊç otrzymała 

uprawnienia władcze, ale tak˝e współ-
odpowiedzialnoÊç za jakoÊç budownic-
twa. Chciałbym równie˝ podkreÊliç, ˝e 
zgodnie z § 17 Konstytucji zawód nasz 
stał si´ zawodem zaufania publicznego, 
tak jak zawód lekarza, prawnika czy 
architekta. Szczególnie cennym jest 
prawo przyznawania uprawnieƒ do 
wykonywania samodzielnych fun-
kcji technicznych w budownictwie
i ponoszenia odpowiedzialnoÊci za pode-
jmowane decyzje. OkreÊlone zostały 
prawa i obowiàzki ró˝nych dyscyplin 
in˝ynierskich: konstruktorów budown-
ictwa ogólnego, budowy mostów
i dróg, budownictwa wodno-meliora-
cyjnego a tak˝e instalacji i urzàdzeƒ 
sanitarnych oraz elektrycznych.

Okr´gowy Zjazd jest najwy˝szym 
organem okr´gowej izby. 26 czer-
wca 2002 r. na I Zjeêdzie MOIIB 
dokonaliÊmy wyboru pierwszych władz 
w okr´gu na 4-letnià kadencj´ oraz 
wybraliÊmy delegatów na Krajowy 
Zjazd Izby In˝ynierów Budownictwa 

w Warszawie. Zgodnie z „Ustawà o sa-
morzàdach zawodowych architektów, 
in˝ynierów budownictwa i urbanistów” 
oraz naszym statutem, co roku mi´dzy 
zjazdami wyborczymi majà odbywaç 
si´ zjazdy sprawozdawcze. Na zjeêdzie 
sprawozdawczym 15 kwietnia ubiegłego 
roku dokonaliÊmy podsumowania 
działalnoÊci MOIIB od zjazdu wybor-
czego oraz przyj´liÊmy preliminarz 
bud˝etu  i  kierunki działalnoÊci Izby 
na 2003 rok. 27 kwietnia br. odb´dzie 
si´ ju˝ kolejny zjazd sprawozdawczy, na 
którym dokonamy oceny działalnoÊci 
merytorycznej i finansowej Rady 
i wszystkich organów MOIIB za rok 
2003 i przyjmiemy bud˝et na 2004 rok. 
Sàdz´ tak˝e, ˝e podejmiemy uchwały 
upowa˝niajàce naszych delegatów do 
wystàpienia z odpowiednimi wnios-
kami i dezyderatami na Krajowym 
Zjeêdzie Sprawozdawczym PIIB, który 
odb´dzie si´ w dniach 18-19 czerwca br. 
w Warszawie.

 Za nim to jednak uczynimy, chciał-
bym jako ten, który ma zaszczyt 
przewodniczyç Radzie MOIIB, ju  ̋ teraz 
– na półmetku pierwszej kadencji władz 

Przed III zjazdem sprawozdawczym MOIIB

samorzàdu zawodowego w budow-
nictwie w województwie małopolskim, 
bardzo serdecznie podzi´kowaç wszyst-
kim Kole˝ankom i Kolegom – członkom 
Rady i innych organów za dobrà dotychc-
zasowà współprac .́ Pragn  ́ podkreÊliç, 
˝e współpraca była konstruktywna,
w duchu wzajemnego zrozumienia
i ˝yczliwoÊci – „pro publico bono”.

                                                                    
     VVdr in˝. ZYGMUNT RAWICKI

Przewodniczàcy Rady MOIIB

Budownictwa. Bardzo nam zale˝y, aby 
biuletyn kompetentnie przedstawiał 
problemy n´kajàce wszystkie bran˝e 
budowlane. W biuletynie publikujemy 
najwa˝niejsze informacje z działalnoÊci 
izby okr´gowej i krajowej, informacje 
o zmieniajàcych si´ przepisach praw-
nych, ustawach, rozporzàdzeniach, 
nowoÊciach materiałowo-technologicz-
nych oraz wa˝nych wydarzeniach 

interesujàcych szerokie Êrodowiska 
budowlane z naszego regionu. Publi-
kujemy tak˝e plany szkoleƒ, kursów, 
seminariów, które dla członków Izby 
sà bezpłatne. Ponadto w ka˝dym 
numerze staramy si´ zamieÊciç wywiad 
z przedstawicielem władz regionu oraz 
interesujàcy artykuł bran˝owy.Bardzo 
pochlebne opinie dotyczàce zarówno 
treÊci merytorycznych, jak i strony 

redakcyjnej naszego biuletynu, które 
docierajà do nas od Czytelników, przede 
wszystkim członków Małopolskiej Izby 
In˝ynierów Budownictwa, ale tak˝e 
z innych okr´gów cieszà, ale zarazem 
zobowiàzujà do dalszego doskonalenia 
naszego biuletynu „Budowlani”.

                      
VVdr in˝. ZYGMUNT RAWICKI

Przewodniczàcy Rady MOIIB

UPRAWNIENIA BUDOWLANE 1928-2003

W celu zamówienia wydawnictwa „Uprawnienia budowlane wynikajàce z prawa budowlanego i przepisów
wykonawczych w latach 1928-2003” (prezentowanego w numerze 2 IB) 

prosimy o przesłanie pisemnego zamówienia (zawierajàcego liczb´ zamawianych egzemplarzy, adres zwrotny i dane
do faktury) pod adresem Polskiej Izby In˝ynierów Budownictwa lub o kontakt telefoniczny z Biurem Krajowym Izby.

Koszt jednego egzemplarza ksià˝ki wynosi 40 złotych. Opłat´ uiszcza si´ na podstawie otrzymanej faktury VAT.
Polska Izba In˝ynierów Budownictwa

ul. Âwi´tokrzyska 14a, 00-050 Warszawa
e-mail:biuro@piib.org.pl, tel. (0-22) 828 31 89/90 w. 102

dr in˝. Zygmunt Rawicki
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Od poczàtku działalnoÊci Łódzkiej 
Okr´gowej Izby In˝ynierów Bu-
downictwa przywiàzywaliÊmy 

du˝à wag´ do informowania naszych 
członków o wszelkich aspektach 
funkcjonowania naszej nowej kor-
poracji zawodowej. Zatem ju˝ w 
czerwcu 2002 roku uruchomiliÊmy 
witryn´ internetowà ŁOIIB, poniewa˝ 
wydawało nam si´, i˝ w XXI wieku 
b´dzie to najskuteczniejsze narz´dzie 
pozwalajàce szybko przekazywaç 
niezb´dne informacje. Co prawda, 
cieszyła si´ ona stosunkowo małà 
popularnoÊcià, lecz wydawało nam 
si´, ˝e jest to zjawisko normalne na 
poczàtku ka˝dej działalnoÊci.

Aby członków ŁOIIB skutecznie 
zapoznaç z naszymi dokonaniami 
w 2002 r., zorganizowaliÊmy na prze-
łomie lutego i marca 2003 r., w ramach 
8 obwodów wyborczych, cykl spotkaƒ 
członków z przedstawicielami organów 
naszej Izby oraz delegatami na Krajowy 
Zjazd. W spotkaniach tych, na które 
zostały wystosowane zaproszenia do 
czterech tysi´cy ówczesnych członków 
ŁOIIB, wzi´ło udział w sumie prawie 
półtora tysiàca osób. Okazało si´ 
wi´c, ˝e z jednej strony istnieje doÊç 
du˝e zapotrzebowanie na informacje 
dotyczàce samorzàdu zawodowego 
in˝ynierów budownictwa, a z drugiej 
strony nie bardzo mo˝na liczyç na 
przekazywanie ich za poÊrednictwem 
witryny internetowej, którà systema-
tycznie odwiedza zaledwie kilka 
procent naszych członków. Z tego 
płynàł oczywisty wniosek, i˝ nale˝y 
uruchomiç biuletyn informacyjny 
ŁOIIB. Bioràc pod uwag´ fakt, ˝e 

zawodowego in˝ynierów budownictwa 
czy „Kàcik architektów” oddany 
do dyspozycji zaprzyjaênionej Izby. 
W najbli˝szym numerze otwieramy 
„Forum dys kusyjne”, które w zało˝eniu 
ma si´ staç miejscem interesujàcych 
polemik.

Chcemy, by czytelnik z zainte-
resowaniem si´gał po nasz kwartalnik 
i znajdował tam informacje, których 
nie b´dzie w innych czasopismach, 
dlatego staramy si´ wsłuchiwaç w 
potrzeby naszych członków i w miar´ 
mo˝liwoÊci publikowaç interesujàce ich 
materiały. JesteÊmy te˝ otwarci na nowe 
propozycje.

Mamy nadziej´, ˝e „Kwartalnik 
Łódzki” b´dzie dobrze spełniał swojà 
funkcj´, stanowiàc zarazem solidnà 
wizytówk´ naszej Izby.

VVdr in˝. ANDRZEJ NOWAKOWSKI
Przewodniczàcy Rady ¸OIIB

zacz´ły si´ ju˝ pojawiaç tego typu 
periodyki w innych Izbach, a z drugiej 
strony przedłu˝ał si´ czas oczekiwania 
na centralny biuletyn informacyjny, 
pod koniec paêdziernika 2003 roku 
postanowiliÊmy wydaç pierwszy nu-
mer bezpłatnego czasopisma, które 
zdà˝yło dotrzeç do naszych członków 
w połowie grudnia, w sam raz jako 
prezent pod choink´.

UznaliÊmy, ˝e optymalnà formułà 
b´dzie kwartalnik o charakterze głów-
nie informacyjnym. Przy tej okazji 
było sporo problemów z wymyÊleniem 
tytułu i w koƒcu wybór padł na nazw´ 
„Kwartalnik Łódzki”. Wewn´trzne spra-
wy Êro dowiska, informacje o szkoleniach, 
aktualnoÊci dotyczàce bie˝àcej dzia-
łalnoÊci Izby – to główna tematyka 
pierwszych numerów, za poÊrednictwem 
których staramy si´ popularyzowaç 
ide´ samorzàdu zawodowego in˝ynie-
rów budownictwa. Publikujemy tak˝e 
w „Kwartalniku Łódzkim” dokumenty 
istotne dla członków Izby, takie jak 
regulaminy czy obowiàzujàce akty 
prawne. Chcemy równie˝, aby nasze 
czasopismo było dla członków ŁOIIB 
miejscem dialogu dotyczàcego istotnych 
dla nich spraw. W drugim numerze 
zainaugurowaliÊmy cykl wywiadów 
z osobami zwiàzanymi z bran˝à oraz 
artykułów, dotyczàcych interesujàcych 
problemów, z którymi in˝ynierowie 
stykajà si´ w swej praktyce zawodowej. 
Staramy si´ tak˝e wprowadzaç stałe 
działy, takie jak: „Czytajàc ustaw´” 
– kàcik zwracajàcy uwag´ na przepisy 
prawne, z którymi warto si´ zapoznaç, 
„Kartki z historii Izby” – omówienie 
wa˝nych wydarzeƒ z historii samorzàdu 

Kwartalnik Łódzki

Biuletyn Łódzkiej 
Okr´gowej Izby 
In˝ynierów Budownictwa

dr in˝. Andrzej B. Nowakowski
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VMam uprawnienia budowlane, które 
uzyskałem w 1978 roku na podstawie 
rozporzàdzenia ministra gospodarki 
terenowej i ochrony Êrodowiska, 
czy za chowujà one wa˝noÊç w do-
tychczasowym zakresie, szczególnie
w kontekÊcie przepisów rozporzà-
dzenia ministra gospodarki przes-
trzennej i budownictwa z 18 lipca 1991 
roku, zmieniajàcego rozporzàdzenie 
w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie?

Na podstawie § 2 rozporzàdzenia ministra 
gospodarki te re nowej i ochrony Êrodowiska 
z 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. nr 8, 
poz. 46 z póên. zm.) do pełnienia samodzielnej 
funkcji projektanta jest wymagane nast´pujàce 
przygotowanie zawodowe:
1) ukoƒczenie wy˝szej szkoły technicznej, 
stwierdzone dyplomem, oraz trzy lata praktyki 
przy sporzàdzaniu projektów i rok praktyki na 
budowie,
2) ukoƒczenie Êredniej szkoły technicznej, 
stwierdzone dyplomem lub Êwiadectwem, oraz 
trzy lata praktyki na budowie i trzy lata praktyki 
przy sporzàdzaniu projektów.
Osoby ze Êrednim wykształceniem technicznym 
mogà wykonywaç samodzielnà funkcj´ 
projektanta w budownictwie jedynie w spe-
cjalnoÊci techniczno-budowlanej zgodnej
z posiadanym wykształceniem technicznym 
wyłàcznie:
1) w specjalnoÊci architektonicznej - w budo-
wnictwie jednoro dzinnym, zagrodowym oraz 
innych budynków o kubaturze do 1000 m3,
2) w innych specjalnoÊciach techniczno-
budowlanych - w zakresie obiektów 
budowlanych, budowli i instalacji o powszechnie 
znanych rozwiàzaniach konstrukcyjnych i sche-
matach technicznych.
Do 1991 r. osoby majàce Êrednie wykształcenie 
techniczne mogły wykonywaç samodzielnà 
funkcj´ projektanta w budownictwie jedynie
w specjalnoÊci techniczno-budowlanej, zgodnej 
z posiadanym wykształceniem technicznym 
wyłàcznie:
1) w specjalnoÊci architektonicznej - w budo-
wnictwie osób fizycznych,
2) w innych specjalnoÊciach techniczno-
budowlanych - w zakresie obiektów budo-
wlanych, budowli i instalacji o powszechnie 
znanych rozwiàzaniach konstrukcyjnych i 

schematach technicznych. Zgodnie z § 2 roz-
porzàdzenia ministra gospodarki przestrzennej 
i budownictwa z 18 lipca 1991 r., zmieniajà-
cego rozporzàdzenie w sprawie samodziel-
nych funkcji technicznych w budownictwie 
(Dz.u. nr 69, poz. 299) osoby, które uzyskały 
stwierdzenie posiadania przygotowania 
zawodowego do pełnienia samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie 
osób fizycznych, mogà pełniç te funkcje
w zakresie okreÊlonym niniejszym (czyli
znowelizowanym) rozporzàdzeniem.

Wojewodowie, na wniosek tych osób mieli 
obowiàzek dokonania w wydanych decyzjach 
o stwierdzeniu posiadania przygotowania 
zawodowego do pełnienia samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie ad-
notacji o zmianie zakresu uprawnieƒ do 
pełnienia tych funkcji. 

Z powy˝szego wynika, ˝e osoby majàce 
uprawnienia budowlane wydane na podstawie 
pierwotnego tekstu rozporzàdzenia ministra 
gospodarki terenowej i ochrony Êrodowiska
z 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. nr 8, poz. 46) nie zachowały ich 
w brzmieniu pierwotnym a ograniczonym 
przepisami rozporzàdzenia Ministra Gos-
podarki Przestrzennej i Budownictwa
z 18 lipca 1991 r. zmieniajàcego rozpo-
rzàdzenie w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie ( Dz. U. nr 69, 
poz. 299).

W takim te˝, zmienionym w 1991 r. z mocy 
prawa zakresie, zgodnie z art. 104 Prawa 
budowlanego osoby te zachowały uprawnienia 
uzyskane przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy. 
Oznacza te˝, ̋ e osób majàcych ww. uprawnienia 
budowlane nie dotyczà ograniczenia za-
warte w przepisach rozporzàdzenia ministra 
gospodarki przestrzennej i budownictwa 
z 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodziel-
nych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 1995 r. nr 8, poz. 38 z póên. zm.),
a w szczególnoÊci przepis § 5 ust. 1, zgodnie
z którym uprawnienia budowlane w ograniczo-
nym zakresie w specjalnoÊci architektonicznej 
stanowià podstaw´ do projektowania budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych i inwentarskich 
na terenach budownictwa zagrodowego oraz 
gospodarczych i składowych o kubaturze do 
1000 m3, a tak˝e sporzàdzania projektów 
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zagospodarowania działki, zwiàzanych z rea-
lizacjà tych obiektów. 
Bez znaczenia jest w omawianych 
sprawach treÊç decyzji okreÊlajàcej 
wi´ksze uprawnienia ni˝ wynikajàce
z obowiàzujàcych przepisów, poniewa˝ 
zmiana nastàpiła z mocy prawa, a osoba 
zainteresowana nie wypełniła obowiàzku 
ujawnienia zmiany w treÊci decyzji. 

VCzy osoby majàce uprawnienia budo-
wlane, które nie majà wy˝szego 
wykształcenia, i w zwiàzku z tym 
tytułu in˝yniera, mogà byç członkami 
izb in˝ynierów budownictwa ?

Problematyk´ członkostwa w Polskiej 
Izbie In˝ynierów Budownictwa reguluje  
rozdział I ustawy z 15 grudnia 2000 r. 
o samorzàdach zawodowych architektów, 
in˝ynierów budownictwa oraz urbanistów
(Dz. U. z 2001 r. nr 5, poz. 42).

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy wykonywa-
nie zawodu in˝yniera budownictwa polega 
na projektowaniu obiektów budowlanych, 
ich realizacji, nadzorze nad procesem ich 
powstawania, utrzymaniu tych obiektów oraz 
na edukacji w tym zakresie. Stosownie do 
przepisu art. 3 ustawy samorzàd zawodowy 
in˝ynierów budownictwa tworzà członkowie 
zrzeszeni w izbach in˝ynierów budownictwa.

Członkostwo w Izbie In˝ynierów Budo-
wnictwa reguluje art. 5 ust. 2, zgodnie
z którym izby in˝ynierów budownictwa zrze-
szajà osoby, które:
1) majà uprawnienia budowlane w spec-
jalnoÊciach, o których mowa w art. 14 ust. 
1 pkt 2-5 ustawy - Prawo budowlane (czyli 
konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urzàdzeƒ: 
wodociàgowych i kanalizacyjnych, cieplnych, 
wentylacyjnych i gazowych, a tak˝e instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urzàdzeƒ 
elektrycznych i elektroenergetycznych), 
2) majà uprawnienia budowlane w specjalnoÊci, 
o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy 
- Prawo budowlane (czyli architektonicznej)
w zakresie okreÊlonym w art. 14 ust. 3 pkt 2-4 
ustawy - Prawo budowlane, tj.:
a) do projektowania w ograniczonym zakresie 
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posiadania Êredniego wykształcenia od-
powiedniego dla danej specjalnoÊci lub 
pokrewnego wy˝szego wykształcenia, odbycia 
pi´cioletniej praktyki przy sporzàdzaniu projektów, 
odbycia rocznej praktyki na budowie,
b) do kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeƒ posiadania wy˝szego wykształcenia 
odpowiedniego dla danej specjalnoÊci, odbycia 
dwuletniej praktyki na budowie,
c) do kierowania robotami budowlanymi
w ograniczonym zakresie posiadania Êre-
dniego wykształcenia odpowiedniego dla 
danej specjalnoÊci lub pokrewnego wy˝szego 
wykształcenia, odbycia pi´cioletniej praktyki na 
budowie, 
3) majà uprawnienia budowlane w zakresie 
odpowiadajàcym zakresowi specjalnoÊci, o któ-
rych mowa w pkt 1 i 2, uzyskane przed dniem 
wejÊcia w ˝ycie ustawy - Prawo budowlane.

Art. 6 ust. 1 ustawy stanowi, ˝e prawo 
wykonywania samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie oraz samodzielnego 
projektowania przestrzeni w skali regionalnej
i lokalnej lub kierowania zespołem pro-
wadzàcym takie projektowanie przysługuje 
wyłàcznie osobom wpisanym na list´ 
członków właÊciwej izby samorzàdu 
zawodowego.

Nale˝y te˝ wskazaç na przepis art. 8 ustawy 
okreÊlajàcy, ˝e do zadaƒ samorzàdów 
zawodowych nale˝y w szczególnoÊci:
 1) sprawowanie nadzoru nad nale˝ytym
i sumiennym wykonywaniem zawodu przez 
członków Izb,
 2) reprezentowanie i ochrona interesów 
zawodowych swoich członków,
 3) ustalanie zasad etyki zawodowej i nadzór 
nad jej przestrzeganiem,
 4) nadawanie i pozbawianie uprawnieƒ 
budowlanych w specjalnoÊciach, o których 
mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1-5 ustawy - Prawo 
budowlane, zwanych dalej „uprawnieniami 
budowlanymi”, uznawanie kwalifikacji zawo-
dowych cudzoziemców oraz nadawanie tytułu 
rzeczoznawcy budowlanego,
 5) przeprowadzanie egzaminów oraz potwier-
dzanie kwalifikacji osób, o których mowa
w art. 5 ust. 3 pkt 3-5,
 6) współdziałanie z organami administracji 
rzàdowej i organami samorzàdu terytorialnego 
oraz z innymi samorzàdami zawodowymi i 
stowarzyszeniami zawodowymi,
 7) opiniowanie minimalnych wymagaƒ pro-

gramowych w zakresie kształcenia zawodowego 
architektów, in˝ynierów budownictwa lub 
urbanistów oraz wnioskowanie w tych sprawach,
 8) współdziałanie w doskonaleniu kwalifikacji 
zawodowych architektów, in˝ynierów budo-
wnictwa lub urbanistów,
 9) zarzàdzanie majàtkiem i działalnoÊcià 
gospodarczà samorzàdu zawodowego,
10) prowadzenie post´powaƒ w zakresie 
odpowiedzialnoÊci zawodowej i dyscyplinarnej 
członków samorzàdów zawodowych,
11) opiniowanie projektów aktów normatywnych 
dotyczàcych architektury, budownictwa lub 
zagospodarowania przestrzennego,
12) organizowanie i prowadzenie instytucji 
samopomocowych oraz innych form 
pomocy materialnej członkom samorzàdów 
zawodowych,
13) prowadzenie list członków samorzàdów 
zawodowych,
14) realizacja zadaƒ statutowych. 

Uwzgl´dniajàc treÊç ww. przepisów ustawy 
nale˝y wyraziç poglàd, ˝e członkami izb 
in˝ynierów budownictwa sà osoby majàce 
powy˝sze uprawnienia budowlane. Osoby 
te nie muszà zgodnie z obowiàzujàcymi 
przepisami mieç wy˝szego wykształcenia 
i tytułu in˝yniera. Brak członkostwa w Izbie 
uniemo˝liwia zgodne z prawem posiadanie 
uprawnieƒ budowlanych. Nale˝y te˝ zwróciç 
uwag´ na fakt, ˝e Izba ma mo˝liwoÊci władcze 
wyłàcznie w stosunku do swoich członków 
i pozostawanie osób majàcych uprawnienia 
budowlane poza korporacjà powodowałoby 
praktyczny brak nadzoru nad ich działalnoÊcià.

Obecnie przygotowywana nowelizacja prawa 
budowlanego zwolni majstrów budowlanych 
z obowiàzku przynale˝noÊci do Izby. 
Wystarczajàca b´dzie przynale˝noÊç do 
cechu rzemiosł. 

VJaki jest zakres odpowiedzialnoÊci 
zakładu ubezpieczeƒ z tytułu ubez-
pieczenia OC członków Polskiej Izby 
In˝ynierów Budownictwa, b´dàcych 
pracownikami, za szkody powstałe
w 2003 roku ?

Ustawa z 15 grudnia 2000 r. o samorzàdach 
zawodowych architektów, in˝ynierów budo-

wnictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. nr 5, 
poz. 42 oraz z 2002 r. nr 23, poz. 221 i nr 240, 
poz. 2052) w art. 6 ust. 2 wprowadziła obowiàzek 
posiadania przez członków Izby obowiàzkowego 
ubezpieczenia od odpowiedzialnoÊci cywilnej 
za szkody, które mogà wyniknàç w zwiàzku
z wykonywaniem samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie. 
Obowiàzek ten dotyczy wszystkich członków 
Izby, bez wzgl´du na form´ prawnà 
wykonywania zawodu, w tym zatrudnionych 
na umow´ o prac´. Minister finansów 
doprecyzował zakres ubezpieczenia w 
rozporzàdzeniu z 17 kwietnia 2002 r. w spra-
wie ogólnych warunków obowiàzkowego 
ubezpieczenia od odpowiedzialnoÊci cywilnej 
architektów oraz in˝ynierów budownictwa 
(Dz. U. nr 41, poz. 367). Zgodnie z roz-
porzàdzeniem ubezpieczenie OC obejmuje 
szkody wyrzàdzone przez członków Izby
w zwiàzku z wykonywaniem samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie,
w rozumieniu przepisów ustawy z 7 lipca 
1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 
r. nr 106, poz. 1126, z póên. zm.) w zakresie 
posiadanych uprawnieƒ budowlanych. Na 
podstawie § 8 odszkodowanie ustala si´ 
i wypłaca w granicach odpowiedzialnoÊci 
cywilnej ubezpieczonego, jednak nie wi´cej 
ni˝ do wysokoÊci sumy gwarancyjnej ustalonej
w umowie ubezpieczenia OC. Minimalna 
suma gwarancyjna ubezpieczenia, w odnie-
sieniu do jednego zdarzenia, którego skutki 
obj´te sà umowà ubezpieczenia OC, wynosi 
równowartoÊç w złotych 50 000 euro.
Przez zdarzenie rozumie si´ działanie lub 
zaniechanie ubezpieczonego przy wykonywaniu 
samodzielnych funkcji technicznych w budo-
wnictwie, w którego nast´pstwie została 
wyrzàdzona szkoda uprawniajàca poszkodo-
wanego do dochodzenia roszczenia z tytułu 
odpowiedzialnoÊci cywilnej ubezpieczonego.

Zgodnie z § 9 ust. 2 zakład ubezpieczeƒ nie 
ponosi odpowiedzialnoÊci za szkody:
1) wyrzàdzone z winy umyÊlnej ubez-
pieczonego, stwierdzone prawomocnym 
orzeczeniem sàdu lub sàdu dyscyplinarnego,
2) wyrzàdzone osobom fizycznym zatrudnionym 
przez ubezpieczonego na podstawie umowy o 
prac´ lub wykonujàcym roboty lub usługi na 
rzecz ubezpieczonego na podstawie umowy 
prawa cywilnego, powstałe w zwiàzku ze 
Êwiadczeniem pracy, robót lub usług na rzecz 
ubezpieczonego,
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3) powstałe po skreÊleniu ubezpieczonego z listy 
członków Izby, a tak˝e w okresie zawieszenia w 
prawach członka Izby, chyba ˝e szkoda jest 
nast´pstwem wykonywania samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie przed 
skreÊleniem lub zawieszeniem,
4) powstałe w nast´pstwie działaƒ wojennych, 
stanu wyjàtkowego, stanu kl´ski ˝ywiołowej, 
rozruchów i zamieszek,
5) wynikłe z przekroczenia ustalonych kosztów,
6) powstałe w wyniku nało˝enia kar umownych 
i kar administracyjnych,
7) wyrzàdzone wskutek naruszenia praw 
autorskich i patentów,
8) powstałe w wyniku normalnego zu˝ycia lub 
wadliwej eksploatacji obiektów budowlanych.
Dla ustalenia zakresu odpowiedzialnoÊci 
ubezpieczonego nale˝y ustaliç, czy:
1) szkoda powstała w zwiàzku z wykonywaniem 
samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie,
2) szkoda pozostaje w zwiàzku z działaniem 
bàdê zaniechaniem podj´tym przez członka Izby 
w zakresie posiadanych przez niego uprawnieƒ 
budowlanych,
3) w danej sprawie nie wyst´pujà okolicznoÊci 
wyłàczajàce odpowiedzialnoÊç ubezpieczyciela 
okreÊlone w § 9 ust. 2 rozporzàdzenia, oraz
4) zakres odpowiedzialnoÊci cywilnej członka 
Izby zgodnie z § 8 rozporzàdzenia.

Zakres odpowiedzialnoÊci członka Izby-
pracownika, przy zało˝eniu, ˝e w sprawie 
istniejà przesłanki odpowiedzialnoÊci 
okreÊlone powy˝ej w pkt 1-3 i szkoda 
wynikn´ła w ramach wykonywania obo-
wiàzków pracowniczych członka Izby. 

Podstawà prawnà okreÊlenia zakresu 
odpowiedzialnoÊci cywilnej pracownika jest 
Kodeks pracy. Sà to zasady odmienne od 
podstaw przyj´tych w Kodeksie cywilnym. 
Pracownik ponosi odpowiedzialnoÊç za 
szkod´ wyrzàdzonà pracodawcy na zasadzie 
winy. Zasadà kodeksowà jest wyrzàdzenie 
szkody z winy nieumyÊlnej. Podstawà 
odpowiedzialnoÊci jest wtedy art. 119 Kp. 
Zgodnie z tym przepisem pracownik ponosi 
odpowiedzialnoÊç za szkod´ w granicach 
rzeczywistej szkody pracodawcy nie wi´cej 
jednak ni˝ do wysokoÊci 3-miesi´cznego 
wynagrodzenia pracownika. Wynagrodzenie 
pracownika ustala si´ na podstawie 
zarobków u poszkodowanego pracodawcy 
w dacie popełnienia szkody, według zasad 

obowiàzujàcych przy ustalaniu ekwiwalentu 
za urlop. Je˝eli pracownik wyrzàdził 
odr´bnymi czynami kilka szkód, odpowiada 
za ka˝dà z nich oddzielnie do wysokoÊci 3-
miesi´cznego wynagrodzenia. Pracodawca 
otrzyma wi´c odszkodowanie z tytułu 
ubezpieczenia OC do wysokoÊci rzeczywistej 
szkody, ale nie wy˝sze ni˝ 3-miesi´czne 
wynagrodzenie pracownika.

Odmienne zasady obowiàzujà przy 
wyrzàdzeniu szkody pracodawcy z winy 
umyÊlnej. UmyÊlne wyrzàdzenie szkody w 
rozumieniu art. 122 Kp zachodzi wówczas, 
gdy pracownik objàł nast´pstwa swojego 
czynu zamiarem bezpoÊrednim lub 
ewentualnym. Z sytuacjà takà mamy do 
czynienia, gdy pracownik co najmniej godzi 
si´ na skutki swojego czynu, nawet gdy ma 
nadziej´, ˝e skutki takie nie nastàpià. W 
takiej sytuacji pracownik odpowiada wobec 
pracodawcy do pełnej wysokoÊci szkody. 

Nale˝y jednak zauwa˝yç, ˝e ubezpieczyciel nie 
wypłaci odszkodowania z polisy OC w razie 
stwierdzenia winy umyÊlnej sprawcy szkody, 
zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia. 
Wina umyÊlna stwierdzona prawomocnym 
orzeczeniem sàdu lub sàdu dyscyplinarnego 
wyłàcza bowiem odpowiedzialnoÊç z tytułu 
OC. W takiej sytuacji pracodawca nie otrzyma 
odszkodowania z tytułu ubezpieczenia OC. 
Pracownik przy wykonywaniu obowiàzków 
pracowniczych mo˝e tak˝e wyrzàdziç szkod´ 
osobie trzeciej. Wtedy zgodnie z art. 120 
Kp zobowiàzany do naprawienia szkody 
jest wyłàcznie pracodawca. W zwiàzku z 
powy˝szym w takiej sytuacji pokrzywdzony 
powinien zgłosiç roszczenie bezpoÊrednio do 
pracodawcy zatrudniajàcego członka Izby lub 
zakładu ubezpieczeƒ, w którym ten pracodawca 
jest ubezpieczony.

Je˝eli pracodawca naprawi szkod´ 
wyrzàdzonà przez pracownika osobie trzeciej, 
to słu˝y mu roszczenie wobec pracownika. 
Pracownik w takiej sytuacji zobowiàzany jest 
do zapłaty na takich samych zasadach jak 
przy szkodzie wyrzàdzonej pracodawcy. W 
takiej sytuacji pracodawca, który naprawił 
szkod´, uzyska z tytułu ubezpieczenia 
OC odszkodowanie w wysokoÊci do 3-
miesi´cznego wynagrodzenia, gdy pracownik 
działał z winy nieumyÊlnej, a nie otrzyma 
odszkodowania z tytułu OC, gdy pracownik 

działał z winy umyÊlnej stwierdzonej 
prawomocnym wyrokiem sàdu powszechnego 
lub dyscyplinarnego.

W razie wyrzàdzenia przez pracownika 
- członka Izby szkody w zwiàzku z 
wykonywaniem samodzielnej funkcji 
technicznej w budownictwie, w zakresie 
posiadanych uprawnieƒ i w zakresie 
obowiàzków pracowniczych, zakład 
ubezpieczeƒ wypłaci odszkodowanie 
wyłàcznie pracodawcy, do wysokoÊci
3-miesi´cznego wynagrodzenia praco-
wnika, w razie nie stwierdzenia winy 
umyÊlnej ubezpieczonego.

Dla uzyskania odszkodowania według zasad 
ogólnych nale˝ałoby wykazaç, ˝e szkoda 
została wyrzàdzona przez pracownika 
poza jego obowiàzkami pracowniczymi 
a w zakresie posiadanych uprawnieƒ 
budowlanych. 

JednoczeÊnie nale˝y zwróciç uwag´, 
˝e nowe rozporzàdzenie w sprawie OC 
obowiàzujàce w roku 2004 obejmuje tak˝e 
szkody wyrzàdzone z winy umyÊlnej, 
co zasadniczo zmieni sytuacj´ prawnà 
opisanà w niniejszej opinii. Ubezpieczyciel 
b´dzie odpowiadał do pełnej wysokoÊci 
za szkody wyrzàdzone przez pracownika 
z winy umyÊlnej, a pracodawcy 
uzyskajà mo˝liwoÊç dochodzenia od 
ubezpieczyciela odszkodowania w pełnej 
wysokoÊci, w razie wykazania (bez 
koniecznoÊci okazania prawomocnego 
wyroku stwierdzajàcego win´ umyÊlnà) 
popełnienia przez pracownika szkody 
z winy umyÊlnej. Dotyczy to szkód 
wyrzàdzonych w roku 2004.

VVKRZYSZTOF ZAJÑC 
radca prawny Krajowej Rady PIIB
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wnictwa, majstrów i innych uprawnionych. 
Nie ogranicza si´ ono zatem do in˝ynierów 
budownictwa w Êcisłym tego słowa znaczeniu.  
obejmuje ka˝dego członka Izby. 

Ustawa o samorzàdach zawodowych jed no-
znacznie wià˝e sam fakt członkostwa w Izbie 
z obowiàzkiem ubezpieczenia, niezale˝nie 
od faktycznego sprawowania przez danà 
osob´ samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie. Termin na spełnienie 
obowiàzku ubezpieczenia wynosi 30 dni 
i zaczyna biec od dnia wpisu na list´ członków 
Izby - zgodnie z brzmieniem rozporzàdzenia 
ministra finansów z 11 grudnia 2003 r. 
w sprawie ogólnych warunków obowiàzko-
wego ubezpieczenia od odpowiedzialnoÊci 
cywilnej architektów oraz in˝ynierów 
budownictwa (Dz. U. z 2003 r. nr 220, poz. 
2174) obowiàzek ubezpieczenia OC powstaje 
do 30 dni od dnia wpisu na list´ członków izb 
architektów lub in˝ynierów budownictwa, nie 
póêniej ni˝ w dniu poprzedzajàcym dzieƒ 
rozpocz´cia wykonywania samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie. 
Umowa generalna – pomimo swojego zbiorowego 
charakteru – nie przewiduje automatycznego 
obj´cia ubezpieczeniem ka˝dego członka Izby 
w momencie uzyskania przez niego członkostwa. 
Elementem niezb´dnym do uzyskania ochrony 
ubezpieczeniowej jest dokonanie przez członka 
Izby zapłaty składki ubezpieczeniowej. Członkowie 
Izby, którzy nie opłacili składki na obowiàzkowe 
ubezpieczenie OC, nie spełniajà ustawowych 
wymogów umo˝liwiajàcych wykonywanie zawodu 
(o ile oczywiÊcie nie zawarli indywidualnych umów 
ubezpieczenia we własnym zakresie). Obowiàzek 
zapłaty składki ubezpieczeniowej jest niezale˝ny 
od wymagalnoÊci wpłat składek członkowskich.

Ubezpieczenie a działalnoÊç gospo dar cza
Poza samym ubezpieczonym – członkiem 
Izby – w myÊl postanowieƒ umowy generalnej 
z Allianz ochronà ubezpieczeniowà obj´te sà 
równie˝ działania i zaniechania pracowników 

W poprzednich numerach „In˝yniera Budo-
wlanego” prezentowaliÊmy podstawowe in for-
macje na temat obowiàzkowego ubez  pieczenia 
odpowiedzialnoÊci cywilnej członków Polskiej 
Izby In˝ynierów Budo wni ctwa w formie pytaƒ
i odpowiedzi. W bie ̋ àcej publikacji chcielibyÊmy 
poruszyç i rozwinàç kilka kwestii budzàcych 
– jak wynika z na szych obserwacji – najwi´ksze 
Paƒstwa wàtpliwoÊci.

Zakres ubezpieczenia
Ubezpieczeniem OC jest obj´ta odpowie dzial-
noÊç cywilna in˝ynierów budownictwa za 
szko dy wyrzàdzone w nast´pstwie działania 
lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie 
trwania ochrony ubezpieczeniowej, w zwiàzku 
z wykonywaniem samodzielnych funkcji tech-
 nicznych w budownictwie w zakresie posia danych 
uprawnieƒ budowlanych. Z powy˝szego zapisu 
wynika zatem, ˝e granice odpowiedzialnoÊci 
ubezpieczyciela wyznaczajà: cywilnoprawny 
cha  rakter ubez pieczenia (nie dotyczy ono sfery 
odpowiedzialnoÊci karnej, administracyjnej, 
dy  s cyplinarnej i innej), zwiàzek szkody 
z wy konywaniem samodzielnych funkcji oraz 
zakres posiadanych uprawnieƒ budowlanych. 
Istotne jest, by szkoda została wyrzàdzona 
w okresie udzielanej ochrony. W tym wzgl´dzie 
warunki umowy generalnej doprecyzowujà, ˝e 
odpowiedzialnoÊcià zakładu ubezpieczeƒ obj´te 
sà roszczenia osoby poszkodowanej, dotyczàce 
szkód b´dàcych nast´pstwem dzia łaƒ i zaniechaƒ, 
które zaistniały w okresie ubezpieczenia, choçby 
osoba poszkodowana zgłosiła je po tym okresie. 
Jest to istotne uregulowanie, poniewa˝ w praktyce 
najcz´Êciej jest tak, ˝e od momentu popełnienia 
działania lub zaniechania powodujàcego szkod´, 
do mo mentu ujawnienia jej skutków, a tym 
bardziej do momentu zgłoszenia roszczenia, 
mo˝e mi nàç długi czas. Zatem nawet je˝eli 
szkoda powstanie po okresie ubezpieczenia, czy 
te˝ dopiero wtedy zostanà zgłoszone roszczenia, 
to nie ma to wpływu na działanie ubezpieczenia.  
Ograniczenie mo˝liwoÊci dochodzenia roszczeƒ 
odszkodowawczych wyznaczajà jedynie terminy 

przedawnienia roszczeƒ przewidziane kodeksem 
cywilnym. Przypomnieç mo˝na, ˝e zgodnie
z ogólnymi przepisami kodeksu cywilnego ro sz czenia 
majàtkowe ulegajà przedawnieniu po dziesi´ciu 
latach, a roszczenia o Êwiadczenia okresowe oraz 
roszczenia zwiàzane z pro wa dzeniem działalnoÊci 
gospodarczej – po trzech latach.
Górnym limitem odpowiedzialnoÊci zakładu 
ubezpieczeƒ za szkod´ jest przewidziana 
w umowie suma gwarancyjna, która na rok 2004 
wynosi 235 445 PLN, stanowiàca równowartoÊç 
50 000 EUR wyliczonà zgodnie z przepisami przy 
zastosowaniu kursu Êredniego ogłoszonego przez 
NBP po raz pierwszy w bie˝àcym roku. 
W granicach sumy gwarancyjnej, oprócz sa mego 
odszkodowania zakład ubezpieczeƒ zwraca koszty 
majàce na celu zapobie˝enie zwi´kszeniu si´ 
szkody i roszczeƒ, ponosi koszty wynagrodzenia 
rzeczoznawców po  wo   łanych w celu ustalenia 
okolicznoÊci i rozmiaru szkody, zwraca niezb´dne 
koszty obrony w post´powaniu karnym i koszty 
zast´pstwa prawnego w post´powaniu cywilnym 
oraz koszty post´powania ugodowego.
Nale˝y zwróciç uwag´, ˝e jest to suma 
okreÊlona na jedno zdarzenie, którego skutki 
obj´te sà umowà ubezpieczenia. Oznacza 
to, ˝e za ka˝dà pojedynczà szkod´ zakład 
ubezpieczeƒ odpowiada do tej wysokoÊci. 
JednoczeÊnie przepisy nie przewidujà, ˝e 
suma gwarancyjna ulega pomniejszeniu 
o kwot´ wypłaconego odszkodowania. Wobec 
braku konsumpcji sumy ubezpieczenia limit 
50 000 EUR pozostaje nienaruszony przez cały 
okres ubezpieczenia. Zatem z ubezpieczenia 
jednego in˝yniera nastàpiç mo˝e wypłata wielu 
odszkodowaƒ si´gajàcych jednostkowo tej 
kwoty, a łàcznie w skali jednego rocznego okresu 
ubezpieczenia – znacznie jà przekraczajàcych. 

Obowiàzek ubezpieczenia
Obowiàzkowe ubezpieczenie OC in˝ynierów 
budownictwa ma szeroki kràg adresatów. 
Jest ono skierowane do wszystkich osób, które 
sprawujà samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie, w tym techników budo-
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zatrudnionych przez ubezpieczonego na umo-
 w´ o prac´ i wykonujàcych jà – w zakresie 
wy konywania samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie przez ubezpieczonego – pod jego 
nadzorem. 
Taki zapis zabezpiecza interesy tych in˝ynierów, 
którzy prowadzà działalnoÊç gospodarczà jako 
osoby fizyczne. Przy takiej działalnoÊci, w ramach 
której ubezpieczony wykonuje samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, wszystkie 
prace wykonywane przez niego osobiÊcie pod 
nazwà firmy sà chronione obowiàzkowym 
ubezpieczeniem. W przypadku takim ubez-
pieczenie obowiàzkowe co do zasady uznaç 
mo˝na za jedyne i wystarczajàce zabezpieczenie 
interesów podmiotu gospodarczego - jedno-
osobowej działalnoÊci gospodarczej. 
Ubezpieczenie pokrywa szkody wyrzàdzone przez 
pracowników ubezpieczonego innym osobom, 
nie zaÊ szkody wyrzàdzone pracownikom przez 
ubezpieczonego. Ta kategoria szkód została 
wyraênie wyłàczona z ubezpieczenia na mocy 
postanowieƒ ww. rozporzàdzenia, według 
którego ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód 
wyrzàdzonych przez ubezpieczonego osobom 
fizycznym zatrudnionym przez ubezpieczonego 
na podstawie umowy o prac´ lub wykonujàcym 
roboty lub usługi na rzecz ubezpieczonego na 
podstawie umowy prawa cywilnego, powstałe 
w zwiàzku ze Êwiadczeniem pracy, robót lub usług 
na rzecz ubezpieczonego. 
Inaczej sytuacja przedstawia si´ w przy-
padku firmy majàcej osobowoÊç prawnà 
(np. spółka z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià, 
spółka akcyjna). Zgodnie z obowiàzujàcymi 
przepisami za wszystkie działania pracowników 
wykonujàcych samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie odpowiada pracodawca i nie 
jest to odpowiedzialnoÊç obj´ta obowiàzkowym 
ubezpieczeniem odpowiedzialnoÊci cywilnej na 
podstawie rozporzàdzenia ministra finansów. 
W takim przypadku obowiàzkowe ubezpieczenie 
OC pracownika (o odpowiedzialnoÊci in˝y-
niera, b´dàcego pracownikiem, poni˝ej) nie 
zabezpiecza interesów pracodawcy. Powinien 
on mieç we własnym zakresie ubezpieczenie 
odpowiedzialnoÊci cywilnej z tytułu prowadzonej 
działalnoÊci. Nie jest tak, ˝e posiadanie przez 
zatrudnionych pracowników obowiàzkowego 
ubezpieczenia OC zwalnia przedsi´biorstwo
z tro ski o zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej 
prowadzonej działalnoÊci. Szczególnie widaç to 
na przykładzie szkód wyrzàdzonych kontrahentom 
w zwiàzku z realizacjà umów – w takim przypadku 
poszkodowany wystàpi z roszczeniem do strony 

umowy, jakà jest przedsi´biorstwo, nie zaÊ do 
indywidualnego in˝yniera.  

Ubezpieczenie obowiàzkowe pracownika, 
a ubezpieczenie dobrowolne pracodawcy
Mi´dzy ubezpieczeniem przedsi´biorstwa 
zatrudniajàcego in˝yniera a ubezpieczeniem 
pracownika – in˝yniera istnieje wiele ró˝nic. Jak 
ju˝ wspomniano, ubezpieczenie przedsi´biorstwa 
jest ubezpieczeniem zawieranym dobrowolnie. 
Nie ma tu wi´c obowiàzku jego zawarcia, 
w przeciwieƒstwie do ubezpieczenia OC 
w przypadku in˝yniera. 
Warunki ubezpieczeƒ dobrowolnych sà opra-
cowywane przez zakłady ubezpieczeƒ. Warunki 
ubezpieczenia obowiàzkowego regulowane sà 
aktem prawnym – w formie rozporzàdzenia 
ministra finansów. Rozporzàdzenie wyznacza 
minimalny standard zakresu ubezpieczenia, 
którego nie mo˝na zmieniç w umowie na 
niekorzyÊç ubezpieczonego. Rozporzàdzenie 
przewiduje ÊciÊle okreÊlony zamkni´ty katalog 
wyłàczeƒ odpowiedzialnoÊci zakładu ubezpieczeƒ 
za pewne kategorie szkód. Katalogu nie mo˝na 
w umowie rozszerzyç. Zakład ubezpieczeƒ nie 
ma mo˝liwoÊci wprowadzenia innych ograniczeƒ 
wypłaty odszkodowania.
W ubezpieczeniach dobrowolnych istnieje, 
co do zasady – w granicach obowiàzujàcych 
przepisów prawa oczywiÊcie – pełna dowolnoÊç 
w ukształtowaniu zakresu ubezpieczenia, 
w tym katalogu okolicznoÊci wyłàczajàcych 
odpowiedzialnoÊç zakładu ubezpieczeƒ. Zakres 
ubezpieczenia mo˝e byç zale˝nie od woli stron 
w´˝szy lub szerszy - przez wprowadzenie do 
umowy dodatkowych klauzul. 
W pewnych sferach ubezpieczenie OC 
pracodawcy mo˝e mieç szerszy zakres 
ni˝ OC obowiàzkowe, w innych mo˝e byç 
wr´cz odwrotnie. Przykładowo, w ramach 
dobrowolnych ubezpieczeƒ OC mo˝na 
rozciàgnàç ochron´ ubezpieczeniowà na 
podwykonawców, którzy wykonujà czynnoÊci 
na rzecz ubezpieczonego przedsi´biorstwa 
w ramach umów cywilnoprawnych. Takiej 
mo˝liwoÊci nie przewiduje ubezpieczenie 
obowiàzkowe, wyraênie wyłàczajàc odpo-
wiedzialnoÊç ubezpieczyciela w tym zakresie. 
Z drugiej strony powszechnà praktykà jest 
wprowadzanie przez zakłady ubezpieczeƒ 
w umowach ubezpieczenia OC udziałów 
własnych, czy te˝ franszyzn redukcyjnych lub 
integralnych, kwotowo ograniczajàcych wypłacane 
odszkodowania. Na gruncie obowiàzkowego 
ubezpieczenia OC  jest to niedopuszczalne.
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OdpowiedzialnoÊç pracownika
Na szczegółowe omówienie zasługuje kwestia 
odpowiedzialnoÊci in˝yniera b´dàcego praco-
wnikiem zatrudnionym na podstawie umowy o prac .́ 
Podstawy tej odpowiedzialnoÊci okreÊla Kodeks 
pracy, wprowadzajàc uregulowania odmienne 
od Kodeksu cywilnego. Przedstawione poni̋ ej 
uregulowania pozwalajà jednoczeÊnie udzieliç 
odpowiedzi na pytanie o kolizj́  (zbieg) ubezpie-
czenia OC firmy (dobrowolnego) z ubezpieczeniem 
OC pracownika (obowiàzkowego). Pracownik przy 
wykonywaniu obowiàzków mo˝e wyrzàdziç szkod  ́
pracodawcy lub osobie trzeciej. 
W pierwszym przypadku Kodeks pracy ró˝ni-
cuje zasady odpowiedzialnoÊci pracownika 
w zale˝noÊci od tego, czy wyrzàdził on 
szkod´ z winy nieumyÊlnej czy umyÊlnej. 
W przypadku nieumyÊlnoÊci zgodnie z art. 119 Kp 
pracownik ponosi odpowiedzialnoÊç za szkod  ́
w granicach rzeczywistej szkody pracodawcy, nie 
wí cej jednak ni̋  do wysokoÊci 3-miesí cznego 
wynagrodzenia. Pracodawca mo˝e ubiegaç 
sí  o odszkodowanie z tytułu obowiàzkowego 
ubezpieczenia OC pracownika, jednak jedynie 
do wy˝ej wskazanego limitu. Przy wyrzàdzeniu 
szkody z winy umyÊlnej ograniczenie do 
3 wynagrodzeƒ nie istnieje – pracownik ponosi 
pełnà odpowiedzialnoÊç odszkodowawczà, 
a ubezpieczyciel wypłaci pracodawcy odszko-
dowanie do wysokoÊci sumy gwarancyjnej. 
W drugiej sytuacji - wyrzàdzenia przez 
pracownika szkody osobie trzeciej – zgodnie 
z art. 120 Kp do naprawienia szkody 
zobowiàzany jest wyłàcznie pracodawca. 
W zwiàzku z powy˝szym poszkodowany powinien 
zgłosiç swoje roszczenia bezpoÊrednio do 
pracodawcy zatrudniajàcego członka Izby lub 
zakładu ubezpieczeƒ, w którym ten pracodawca 
jest ubezpieczony. Je˝eli pracodawca naprawi szkod  ́
wyrzàdzonà przez pracownika osobie trzeciej, to 
słu˝y mu roszczenie wobec pracownika. Wówczas 
pracownik b´dzie odpowiadał tak jak za szkod  ́
wyrzàdzonà pracodawcy, tj. z ograni czeniem do
3-miesí cznych wynagrodzeƒ. 

VVopracowanie: MARCIN MROZI¡SKI
Hanza Brokers

Przypominamy, ˝e we wszelkich kwestiach 
dotyczàcych obowiàzkowego ubezpieczenia OC, 
w tym w sprawach zwiàzanych ze zgłaszaniem 
i likwidacjà szkód oraz zawarciem ubezpieczeƒ 
dodatkowych, nale˝y kontaktowaç si´ z brokerem: 
Hanza Brokers Sp. z o.o.
tel. (0-58) 345-53-14, infolinia 0-801-384-666
faks (0-58) 341-89-47, hanza@hanzabrokers.com.pl
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In˝ynier w Unii

X
Praktyczne 

funkcjonowanie 

zasady swobodnego 

Êwiadczenia 

usług i zakładania 

przedsi´biorstw 

w krajach UE

Cykl artykułów nt. „In˝ynier budownictwa 
w Unii Europejskiej”, którego pierwszà 
cz´Êç publikujemy, pomyÊlany został 

jako poradnik - informator dla przedstawicieli 
wolnych zawodów, ze szczególnym uwzgl´d-
nieniem in˝ynierów budownictwa.

Pierwszy odcinek omawia treÊç swobody 
Êwiadczenia usług i zakładania przed-
si´biorstw w perspektywie działalnoÊci in˝y-
nierów budownictwa na Jednolitym Rynku 
poszerzonej UE. 

Klasyfikacja prawna zawodu in˝yniera 
budownictwa w UE

W przypadku zawodu in˝yniera budo-
wnictwa najwa˝niejszà spoÊród czterech 
swobód Wspólnego Rynku UE jest swoboda 
Êwiadczenia usług oraz towarzyszàca 
jej swoboda zakładania przedsi´biorstw. 
Dzieje si´ tak dlatego, ˝e zawód in˝yniera 
budownictwa uznawany jest przez prawo 
unijne za jeden z wolnych zawodów.
W prawodawstwie UE nie ma definicji wolnych 
zawodów - o przynale˝noÊci danej profesji do 
tej grupy rozstrzygajà wewn´trzne przepisy 
paƒstw członkowskich. W rozumieniu prawa 
polskiego, w tym ustawy Prawo budowlane 
z 7 lipca 1994 r. oraz wydanych do niej aktów 
wykonawczych, zawód in˝yniera budownictwa 
jest wolnym zawodem. W pi´tnastu „starych” 
paƒstwach członkowskich UE przepisy 
regulujàce podejmowanie i wykonywanie 
zawodu architekta ró˝nià si´ doÊç zasadniczo. 
I tak, podczas gdy w Irlandii, Danii, Szwecji 
czy Finlandii prawo nie ogranicza działalnoÊci 
w zakresie architektury, w Hiszpanii, Belgii
i Francji jest ona ÊciÊle reglamentowana  (np. 
w kwestii u˝ywania tytułu architekta).

Czas na doprecyzowanie poj´cia „Êwiad-
czenie usług” oraz przyjrzenie si´ ró˝nicom 
mi´dzy Êwiadczeniem usług a zakładaniem 
przedsi´biorstw. Zrozumienie tych niuansów 

b´dzie pomocne w okreÊleniu, które czynnoÊci 
wykonywane przez in˝ynierów budownictwa, 
mogà korzystaç z przywilejów przewidzianych 
w unijnych aktach legislacyjnych. 
Poj´cie usługi w prawie UE

Artykuły 59 i 60 TWE (Traktat o Wspól-
notach Europejskich) okreÊlajà usług´ 
jako Êwiadczenie odpłatne, o charakterze 
przemysłowym, handlowym, rzemieÊlniczym 
lub mieszczàce si´ w zakresie wolnych 
zawodów. Ponadto Êwiadczenie to nie mo˝e 
byç regulowane przepisami dotyczàcymi 
pozostałych trzech swobód Wspólnego 
Rynku, tj. towarów, kapitału i osób. Usługà 
mo˝e byç tak˝e Êwiadczenie o charakterze 
transgranicznym, czyli w sytuacji, gdy 
obywatel danego paƒstwa członkowskiego 
Êwiadczy usługi na terytorium innego 
paƒstwa członkowskiego lub te˝ na rzecz 
obywateli innego paƒstwa członkowskiego 
albo, kiedy sama usługa „przepływa” na 
terytorium innego paƒstwa członkowskiego 
(np. nadawanie programów telewizyjnych).

UWAGA! JeÊli usługa jest Êwiadczona przez 
obywatela danego paƒstwa członkowskiego 
na terenie tego paƒstwa i na rzecz jego 
obywateli, prawa wspólnotowego nie stosuje 
si´ – właÊciwe sà wówczas przepisy krajowe.
Âwiadczenie usług a zakładanie przed-
si´biorstw

Zasadnicze ró˝nice mi´dzy Êwiadczeniem 
usług a zakładaniem przedsi´biorstw zebrane 
zostały w tabeli 1. 

In˝ynier budownictwa w Unii
Europejskiej, czyli podstawowe 
poj´cia prawodawstwa UE 
przydatne dla in˝ynierów

                           18 C In˝ynier budownictwa

Âwiadczenie usług

• jednorazowe
• cz´ste
• niestałe
• charakter czasowy
• mo˝e byç połàczone ze stworzeniem pewnej 
infrastruktury, jeÊli ta jest niezb´dna do 
wykonywania danych usług stałe
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Samorzàd zawodowy

X
Absolutorium 

dla Rady.  

Zatwierdzenie 

bud˝etu. 

Wytyczenie 

kierunków dalszej 

pracy.

W Domu Technika w Gdaƒsku, 27 
marca 2004 roku, odby∏ si´ II Zjazd 
Sprawozdawczy Pomorskiej Okr´gowej 

Izby In˝ynierów Budownictwa, liczàcej blisko 
6 tys. członków, których reprezentowało 
116 delegatów (70 proc. frekwencja). Zjazd 
otworzył Ryszard Trykosko, przewodniczàcy 
Rady POIIB. Powitał zebranych delegatów 
i goÊci. Obrady zaszczycił swojà obecnoÊcià 
prof. Zbigniew Grabowski, przewodniczàcy 
Polskiej Izby In˝ynierów Budownictwa. 
W okazjonalnym wystàpieniu, podczas trwania 
dyskusji, prof. Zbigniew Grabowski nawiàzał 
do wa˝nego wydarzenia, jakim jest wejÊcie 
Polski z dniem 1 maja br. do Unii Europejskiej. 
Poinformował o inicjatywach podejmowanych 
przez Krajowà Izb´ w sprawie uregulowania 
kwestii uprawnieƒ zawodowych in˝ynierów 
z UE pracujàcych w Polsce i in˝ynierów polskich 
pracujàcych w krajach UE. W tej sprawie 
konieczne sà porozumienia mi´dzyrzàdowe. 
PodkreÊlił bardzo wa˝nà rol´ samorzàdu 
zawodowego w dziedzinie podnoszenia poziomu 
wiedzy członków Izb. Szkolenia powinny byç 
jednà z najwa˝niejszych spraw w programie 
działalnoÊci Izb Okr´gowych. Zaznaczył, ˝e 
status zawodu zaufania publicznego, jakim jest 
in˝ynier budowlany, wymaga odpowiedniego 
przygotowania i zobowiàzuje. Izba, mimo 
krótkiego okresu istnienia, jest ju˝ zauwa˝ana 
w ˝yciu publicznym, a jej głos liczy si´ przy 
podejmowaniu wa˝nych decyzji bran˝owych, 

takich jak np. redakcja prawa budowlanego. 
W tworzeniu i doskonaleniu dokumentu 
uczestniczy Krajowa Komisja Legislacyjna 
i komisje okr´gowe. Prof. Zbigniew Grabowski 
podzi´kował komisji legislacyjnej, jak podkreÊlił 
- jednej z najaktywniejszych w kraju - za 
du˝y udział w redagowaniu projektu prawa.    
Ustosunkował si´ równie˝ do niektórych 
wniosków w dyskusji, m.in. propozycji obni˝enia 
składki członkowskiej. WyjaÊnił, ˝e sprawa 
komplikuje si´ w mniejszych liczebnie izbach 
okr´gowych.  Radził, aby wypracowaç takie 
formy wykorzystania nadwy˝ek finansowych, 
by słu˝yły członkom Izby.    

Zgodnie z przyj´tym programem obrad 
delegaci uchwalili regulamin Zjazdu, po-
wołali robocze komisje, wybrali prezydium 
Zjazdu i przewodnictwo powierzyli Piotrowi 
Korczakowi. 

Zjazd przyjàł sprawozdania Rady i pozo-
stałych organów statutowych, udzielił abso-
lutorium Radzie za 2003 rok, zatwierdził bud˝et 
na bie˝àcy rok w wysokoÊci 3012 tys. zł.

Bilans ubiegłego roku został zamkni´ty 
nadwy˝kà ponad 1800 tys. zł, a plan wydatków 
na bie˝àcy rok wskazuje na powi´kszenie 
rezerwy finansowej POIIB. Zjazd podjàł 
uchwał´, w której upowa˝nił Rad´ POIIB 
do działaƒ w kierunku pozyskania własnej 
docelowej siedziby Izby i wykorzystania na ten 
cel rezerwy bud˝etowej. W zwiàzku ze znacznà 
nadwy˝kà finansowà wywiàzała si´ dyskusja 
o celowoÊci utrzymywania składki członkowskiej 
w dotychczasowej wysokoÊci. Na podstawie 
głosów delegatów i wniosków zgłoszonych do 
Komisji Uchwał i Wniosków, Zjazd zobowiàzał 
uchwałà delegatów na Zjazd Krajowy do 
dalszych działaƒ w celu obni˝enia wysokoÊci 

Pomorska OIIB po Zjeêdzie 
Przede wszystkim troska o interesy zawodowe

                             6 C In˝ynier budownictwa

Fot. 2

Fot. 1
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Samorzàd zawodowy

składki członkowskiej na Okr´gowà Izb´. Padł 
bardzo interesujàcy wniosek, by izby okr´gowe 
mogły same decydowaç o wysokoÊci składki 
na własne potrzeby. Zarówno małe liczebnie 
Izby,  jak i du˝e, majà zbli˝one koszty obsługi 
członków. Wpływy,  w przypadku du˝ych, sà 
natomiast znaczne, w konsekwencji powstaje 
nadwy˝ka finansowa.

Zjazd w koƒcowej uchwale zobowiàzał Rad´ 
Okr´gowà POIIB do rozpatrzenia wszystkich 
wniosków skierowanych do Komisji Uchwał 
i Wniosków i wdro˝enia ich do realizacji.

Przebieg obrad był bardzo sprawny, m.in. 
dzi´ki wykorzystania techniki elektronicznej 
w liczeniu głosów.

Jak podkreÊlił w rozmowie z dziennikarzami 
prof. Zbigniew Grabowski, Pomorska Okr´gowa 
Izba In˝ynierów Budownictwa  nale˝y do dobrze 
zorganizowanych i bardzo aktywnych, zarówno 
pod wzgl´dem działalnoÊci na własnym terenie, 
jak i uczestnictwa jej przedstawicieli w organach 
Krajowej Izby. Rok 2003 był pierwszym 
w działalnoÊci Izby z pełnym umocowaniem 
prawnym zgodnie z ustawà o samorzàdzie 
zawodowym budowlanych i nale˝y zaliczyç go 
do bardzo udanych. 

Wspomnieç nale˝y, ˝e du˝e liczebnie Izby 
majà  do rozwiàzania problem utrzymywania 
przez ich organa statutowe stałych kontaktów 
z szeregowymi członkami Izby. Pomorska izba 
w tym celu wykorzystała Internet i jako jedna 
z pierwszych zało˝yła własnà stron´ internetowà 
z pełnym serwisem bie˝àcych informacji 
i dokumentacji. Kolejnym osiàgni´ciem 
roku sprawozdawczego w tej kwestii jest 
funkcjonujàce stałe przedstawicielstwo 
biura POIIB w Słupsku. Bioràc pod uwag´ 
ograniczony dost´p do Internetu dla znacznej 
liczby członków, Izba, jako jedna z pierwszych 
w kraju, wydała własne pismo o charakterze 
prasowym - kwartalnik „Twój Filar”, który 
otrzymuje ka˝dy z członków bezpłatnie.

Do osiàgni´ç Izby, co równie˝ podkreÊlono na 
Zjeêdzie, nale˝y organizacja bezpłatnych szkoleƒ.  
Odbywajà si´ one co miesiàc w Gdaƒsku

i Słupsku, z wykorzystaniem profesjonalnych 
wykładowców. Ostatnio jest realizowany cykl 
wykładów na temat prawa europejskiego
w kontekÊcie potrzeb in˝yniera budowlanego. 
Sà podejmowane dalsze działania w kierunku 
organizowania szkoleƒ w terenie, w wi´kszych 
miastach województwa.

System organizacji egzaminów na upra-
wnienia zawodowe to kolejny mocny punkt 
pomorskiej izby. Z biura POIIB wyłoniony 
został sektor zajmujàcy si´ obsługà Komisji 
Kwalifikacyjnej, a co za tym i kandydatami do 
egzaminów na uprawnienia zawodowe. Zawarte 
porozumienie o współpracy ze stowarzyszeniami 
naukowo-technicznymi stworzyło podstawy do 
skoordynowania pracy w dziedzinie szkoleƒ. 

Bardzo wa˝ne miejsce w ˝yciu Izby zajmujà 
sprawy etyki zawodowej i praworzàdnoÊci. 
Okr´gowy Rzecznik OdpowiedzialnoÊci 
Zawodowej i Sàd Dyscyplinarny w ciàgu roku 
zajmowali si´ ponad dwudziestoma sprawami, 
wnikliwie je analizujàc. Z satysfakcjà trzeba 
przyznaç, ˝e nie zawsze zarzuty zgłaszane 
pod adresem budowlanych były uzasadnione. 
Obserwujàca prac´ sàdu i rzecznika -  mecenas 
Renata Tracz, obsługujàca prawnie POIIB, ocenia 
prac´ tych organów jako bardzo profesjonalnà.

W toku dyskusji zjazdowej delegaci 
wyrazili wol´ kontynuowania przez rad´ 
izby dotychczasowego kierunku działania,
z dalszym doskonaleniem form pracy, 
szczególnie pod kàtem przygotowania członków 
Izby do  funkcjonowania w realiach Unii 
Europejskiej. ZaÊ za główny cel działania 
samorzàdu zawodowego widzà ochron´ 
interesów zawodowych polskich in˝ynierów
i techników budowlanych.

VVWANDA BURAKOWSKA
Rzecznik prasowy POIIB 
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Fot. 1
Prezydium Zjazdu przy pracy.
Piotr Korczak, przewodniczàcy 
(przy mikrofonie) udziela g∏osu 
kolejnemu dyskutantowi.

Fot. 2
Za chwil´ zacznà si´ obrady. 
Jeszcze ostatnie ustalenia. 
Na zdj´ciu w rozmowie 
Ryszard Trykosko, 
prezes POIIB, obok z prawej, 
goÊç Zjazdu 
prof. Zbigniew Grabowski,
przewodniczàcy PIIB

Fot. 3 i 4
Sala obrad

Zdj´cia: Antoni Filipowski  

Fot. 3

Fot. 4
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X
Realizacja 

zadaƒ 

przyj´tych

 na II Zjeêdzie

W Bydgoszczy obradował ju˝ III Zjazd 
Kujawsko-Pomorskiej Okr´gowej Izby 
In˝ynierów Budownictwa. Delegaci 

zebrali si´ 13 marca 2004 r. Na zaproszenie 
przewodniczàcego Rady Okr´gowej Izby na 
obrady przybyli: wojewoda Kujawsko-Pomorski 
– mgr in˝. Romuald Kosieniak, prezes Polskiej 
Izby In˝ynierów Budownictwa – prof. zw. dr 
hab. in˝. Zbigniew Grabowski, przewodniczàca 
Krajowej Komisji Rewizyjnej – mgr in˝. 
Krystyna Korniak-Figa, przewodniczàcy 
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej – dr hab. 
in˝. Zbigniew Kledyƒski, z-ca prezydenta 
Bydgoszczy – mgr Przemysław Nowak, dziekan 
Wydziału Budownictwa i Ochrony Ârodowiska 
ATR Bydgoszcz – prof. nadzw. ATR dr hab. 
in˝. Tomasz Szczuraszek oraz przedstawiciele 
zaprzyjaênionych, sàsiadujàcych z nami Izb 
In˝ynierów Budownictwa.

Sprawozdanie z działalnoÊci Rady Okr´gowej 
Izby przedstawił jej przewodniczàcy - mgr in˝. 
Andrzej MyÊliwiec. Powiedział on m.in., ˝e 
minàł dwuletni okres działalnoÊci Rady 
Okr´gowej i praktycznie pierwszy rok funk-
cjonowania Izby. Z koniecznoÊci był to rok 
zakoƒczenia prac organizacyjnych we wszystkich 
strukturach Izby. Kujawsko-Pomorska Okr´gowa 
Izba In˝ynierów Budownictwa w Bydgoszczy 
liczy 4622 członków. Praca Rady Okr´gowej 
i jej Prezydium w 2003 r. skoncentrowana głównie 
była na realizacji kierunków działania przyj´tych 
przez II Zjazd (który odbył si´ 12.04.2003 r.). W celu 
wykonania zadaƒ merytorycznych, rozpatrzenia 
wniosków w odniesieniu do problemów 
dotyczàcych budownictwa, Rada Okr´gowa 

powołała Zespoły Problemowe. W działalnoÊci 
ka˝dego Zespołu przewodniczył członek Rady 
Okr´gowej, a zagadnienia wynikajàce z ich pracy 
omawiane były na posiedzeniach Prezydium. 
Stanowià one wa˝ne ogniwo w działalnoÊci 
Rady Okr´gowej. Na ˝yczenie członków Izby, od 
1 wrzeÊnia 2003 r. działalnoÊç rozpocz´ły Punkty 
Informacyjne KUP OIIB w czterech miastach: 
Grudziàdzu, Inowrocławiu, Toruniu i Włocławku. 
Wa˝nym elementem działalnoÊci Izby były 
przeprowadzone dla wszystkich członków, 
w III i IV kwartale 2003 r. szkolenia o tematyce 
planowania przestrzennego i prawa budowlanego. 
Przewodniczàcy podkreÊlił równie˝, ˝e Rada 
Okr´gowa i jej Prezydium spełniajà rol´ słu˝ebnà 

wobec swoich członków. Stàd te˝ zale˝y Radzie 
na stałych, systematycznych kontaktach w celu 
wypracowania jednolitego i zintegrowanego 
systemu działaƒ.

Sprawozdanie z działalnoÊci Okr´gowej Komisji 
Kwalifikacyjnej przedstawił jej przewodniczàcy 
– mgr in˝. Franciszek Szypliƒski. Zgodnie
z planem pracy na 2003 r. OKK przeprowadziła 
dwie sesje egzaminacyjne na uprawnienia 
budowlane. Pierwsza inauguracyjna sesja 
egzaminacyjna odbyła si´ w dniach 26 - 27 
wrzeÊnia 2003 r. Egzamin pisemny zdawały 
94 osoby. Do egzaminu ustnego dopuszczono 
64 osoby. Wszyscy zdali egzamin ustny. Druga 
sesja egzaminacyjna zakoƒczyła si´ egzaminem 
15 grudnia 2003 r. Tym razem egzamin pisemny 
zdawało 39 osób, z czego  zaliczyło go tylko 17. 
Egzamin ustny zdało 16 osób.

Rzecznik OdpowiedzialnoÊci Zawodowej - 
mgr in˝. Wacław Trojanowski przedstawiajàc 

III Zjazd Okr´gowy 
w Kujawsko-Pomorskim

                             8 C In˝ynier budownictwa
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wodniczàcy Okr´gowej Komisji Rewizyjnej 
– mgr in˝. Michał Brochocki. Poinformował, 
˝e w okresie mi´dzy II a III Okr´gowym 
Zjazdem Komisja Rewizyjna przeprowadziła 
kontrol´ z działalnoÊci Biura Izby, Rady 
Okr´gowej oraz pozostałych organów. Wyniki 
kontroli były podstawà do wypracowania 
zaleceƒ dla Rady Okr´gowej. Przewodniczàcy 
OKR wystàpił z wnioskiem do III Zjazdu 
o udzielenie absolutorium Radzie Okr´gowej 
za okres sprawozdawczy.

III Zjazd podjàł uchwały przyjmujàce 
wszystkie sprawozdania oraz udzielił Radzie 
Okr´gowej absolutorium za 2003 rok.

     Materiały przygotowane przez sekretarza 
Rady – dr. in˝. Włodzimierza Płaz´ oraz 
skarbnika Rady in˝. Mariana Lipkowskiego 
dotyczàce kierunków działania Rady 
Okr´gowej i Preliminarza bud˝etowego na 
2004 rok równie˝ zyskały aprobat´ Zjazdu. 

Delegaci wnioski i uwagi kierowali do Komisji 
Uchwał i Wniosków. Zjazd wypracował 18 
wniosków. 

Rada Okr´gowa zgodnie z podj´tà przez 
Zjazd uchwałà zobligowana została do ich 
rozpatrzenia i realizacji. 

III Zjazd Kujawsko-Pomorskiej Okr´gowej 
Izby In˝ynierów Budownictwa odbywał si´ w 
atmosferze zrozumienia i współpracy.

VVtekst i zdj´cia RENATA STASZAK
Dyrektor Biura KPOIIB

sprawozdanie za 2003 r. nadmienił, ˝e był to 
pierwszy rok działania Okr´gowego Rzecznika. 

W swoim sprawozdaniu poruszył m.in. 
spraw´ rejestracji kosztów pracy i post´powaƒ 
wyjaÊniajàcych rzecznika i z-ców Okr´gowego 
Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej w 
danej sprawie oraz problem cz´stych zmian 
w Prawie budowlanym i rozporzàdzeniach, 
co powinno skutkowaç współpracà mi´dzy 
Okr´gowà Izbà In˝ynierów Budownictwa, 
a Wojewódzkim i Powiatowymi Inspektorami 
Nadzoru Budowlanego w zakresie zachodzàcych 
zmian w Prawie budowlanym oraz trybie

i szczegółowoÊci post´powania wyjaÊniajàcego. 
Rzecznik wnioskował  równie˝ o organizacj´ 
szkoleƒ członków Izby In˝ynierów Budo-
wnictwa pełniàcych funkcje kierownika 
budowy (robót), projektanta i inspektora 
nadzoru inwestorskiego w aspekcie zagro-
˝eƒ jakie wyst´pujà przy pełnieniu tych 
funkcji, aby zabezpieczyç te osoby przed 
konsekwencjami i podnieÊç ich działanie na 
wy˝szy poziom profesjonalizmu.  

Sàd Dyscyplinarny na Zjeêdzie reprezentował 
z-ca przewodniczàcego – in˝. Henryk Pàczek, 
który w swoim sprawozdaniu poinformował 
m.in., ˝e w roku minionym rozpatrywane 
przez Sàd sprawy miały charakter raczej 
uchybieƒ ni˝ przypadku du˝ej szkodliwoÊci 
popełnionego czynu. W zwiàzku z tym nie 
było surowszych kar ni˝ upomnienie oraz 
zwrot kosztów post´powania w kwocie 
zryczałtowanej po 500,00 zł na rzecz Izby.

Ostatnie sprawozdanie przedstawił prze-

Fot. 4

Fot. 3

Fot. 5

Fot. 6

Fot. 1
Przewodniczàca Krajowej 
Komisji Rewizyjnej 
mgr in˝. Krystyna Korniak-Figa

Fot. 2
Zaproszeni goÊcie i delegaci

Fot. 3
Przewodniczàcy Komisji 
Okr´gowych

Fot. 4
Wystàpienie 
prof. Zbigniewa Grabowskiego

Fot. 5
Prezydium Rady Kujawsko-
Pomorskiej Okr´gowej Izby 
In˝ynierów Budownictwa

Fot. 6
Głosowanie
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Podstawowym kryterium podziału na 
Êwiadczenie usług i zakładanie przedsi´biorstw 
jest długoÊç trwania, regularnoÊç i trwałoÊç 
wykonywanej czynnoÊci. I tak, jeÊli polski 
in˝ynier budownictwa, po 1 maja 2004 
roku, zachowa głównà siedzib´ w Polsce, 
a tylko okresowo b´dzie Êwiadczył usługi 
na rzecz podmiotów z innych paƒstw 
członkowskich (nawet wynajmujàc tam na 
okres swego pobytu pracowni´), to b´dzie 
korzystał ze swobody Êwiadczenia usług. JeÊli 
natomiast przeniesie swà siedzib´ do innego 
paƒstwa członkowskiego, wtedy obejmà 
go przepisy dotyczàce swobody zakładania 
przedsi´biorstw. Warto pami´taç, ˝e powy˝sze 
rozró˝nienie nie ma istotnego znaczenia 
prawnego. OdmiennoÊci widoczne sà jedynie 
w specyfice obu swobód oraz w prawach im 
towarzyszàcych. Szerzej b´dzie o tym mowa 
w kolejnych odcinkach cyklu.

PRZYKŁAD: Paƒstwa członkowskie majà 
prawo nakładania pewnych ograniczeƒ na 
swobod´ Êwiadczenia usług oraz zakładania 
przedsi´biorstw. Muszà mieç one jednak 
charakter niedyskryminacyjny i słu˝yç 
ochronie dobra ogólnego (publicznego). 
Takie ograniczenia sà cz´Êciej nakładane
w przypadku prowadzenia stałej działalnoÊci 
ni˝ w stosunku do swobody Êwiadczenia 
usług, a wi´c działalnoÊci czasowej. 
Podmiotowy zakres Êwiadczenia usług

Podmiotami uprawnionymi do korzystania 
ze swobody Êwiadczenia usług sà zarówno 
usługodawcy, jak i usługobiorcy majàcy oby-
watelstwo jednego z paƒstw członkowskich. 
Ci ostatni mogà wyjechaç do innego paƒstwa 
członkowskiego w celu skorzystania z us-
ług tam oferowanych, np. turystycznych, 
medycznych czy edukacyjnych. Dla polskich 
in˝ynierów budownictwa oznacza to nie tylko 
mo˝liwoÊç wyjazdu do innych krajów UE
w celu Êwiadczenia usług w swym zawodzie 
lub zało˝enia przedsi´biorstwa, ale i mo˝liwoÊç 
oferowania swych usług obywatelom innych 
paƒstw członkowskich, prowadzàc działalnoÊç 
z terytorium Polski. 

Z drugiej strony trzeba pami´taç, ˝e 
podmiotami zobowiàzanymi do przestrzegania 

swobody przepływu usług sà organy paƒstw 
członkowskich oraz wszelkie organizacje, 
korporacje, stowarzyszenia, a nawet osoby 
fizyczne. W praktyce sprowadza si´ to do tego, 
˝e istniejàce w Polsce samorzàdy zawodowe
(w tym okr´gowe izby in˝ynierów budo-
wnictwa) nie b´dà mogły utrzymywaç 
istniejàcych bàdê wprowadzaç nowych 
przeszkód w wykonywaniu zawodu przez 
obywateli innych paƒstw członkowskich. 
Paƒstwa członkowskie nie ponoszà, co prawda 
odpowiedzialnoÊci za bezprawne działanie 
jednostek czy organizacji, sà jednak zobligowane 
do przyj´cia takiego prawa, które nie b´dzie 
zezwalało na wprowadzanie czy utrzymanie 
ograniczeƒ swobody Êwiadczenia usług. 
Przedmiotowy zakres Êwiadczenia usług

V zakaz dyskryminacji ze wzgl´du na 
obywatelstwo

Ka˝dy obywatel UE mo˝e czasowo 
wykonywaç swà działalnoÊç na takich samych 
warunkach, jakie obowiàzujà obywateli kraju, 
do którego Êwiadczenie jest skierowane. 
Innymi słowy, wszelkie wymogi wobec 
osób Êwiadczàcych usługi muszà w takim 
stopniu dotyczyç cudzoziemców z paƒstw 
członkowskich, jak i obywateli danego 
paƒstwa członkowskiego.

PRZYKŁAD: Niedopuszczalne byłoby 
nało˝enie dodatkowych opłat, tzn. niepo-
noszonych przez Polaków, lub ˝àdanie 
specjalnych zaÊwiadczeƒ od hiszpaƒskiego 
in˝yniera budownictwa, chcàcego otworzyç 
własne biuro w Polsce. 

V powÊciàgliwoÊç w nakładaniu ograniczeƒ
Wprowadzenie ograniczeƒ odnoÊnie 

swobody Êwiadczenia usług lub zakładania 
przedsi´biorstw, np. w postaci wymogu jednego 
miejsca wykonywania działalnoÊci, mo˝e byç 
usprawiedliwione jedynie w wyjàtkowych 
przypadkach. Ograniczenia muszà słu˝yç 
ochronie dobra wspólnego - najcz´Êciej chodzi 
o ochron´ klientów usługodawcy i zapewnienie 
przestrzegania reguł etyki zawodowej - i byç 
proporcjonalne do zamierzonego celu. 

V prawo przemieszczania si´ 
Obejmuje ono prawo przekroczenia granicy 

w celu Êwiadczenia lub korzystania z usługi, 
prawo pobytu w czasie Êwiadczenia lub 
korzystania z usługi, prawo wykonywania 
usługi na takich samych warunkach, jak 
obywatele danego paƒstwa członkowskiego 
oraz prawo korzystania z wszelkich uprawnieƒ, 
pomocy i ułatwieƒ, jakie przysługujà w 
danym paƒstwie osobom Êwiadczàcym usługi 
lub korzystajàcym z nich.

   In˝ynier budownictwa V 19 
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Zawód in˝yniera 

budownictwa 

uznawany jest 

przez prawo unijne 

za jeden z wolnych 

zawodów

Zakładanie przedsi´biorstw (art. 52 i 58 TWE)

• stałe
• nieprzerwane
• połàczone ze stworzeniem pewnej 
infrastruktury (np. zało˝enie biura, 
kancelarii, gabinetu lub pracowni)
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UWAGA: W celu skorzystania z prawa 
opuszczenia danego paƒstwa członkowskiego 
oraz prawo wjazdu do innego paƒstwa 
członkowskiego wystarczy okazanie dowodu 
to˝samoÊci lub wa˝nego paszportu. Warto 
pami´taç, ˝e paƒstwo członkowskie, do 
którego wje˝d˝amy, nie ma prawa wymagaç 
wiz wjazdowych lub wypełnienia innych 
formalnoÊci. Prawo pobytu obejmuje nie 
tylko osoby Êwiadczàce usługi i zakładajàce 
przedsi´biorstwo, ale równie˝ członków ich 
rodzin, tj. współmał˝onków, dzieci poni˝ej 
21 roku ˝ycia oraz wst´pnych i zst´pnych 
wraz z ich współmał˝onkami bez wzgl´du 
na obywatelstwo, jeÊli pozostajà oni na ich 
utrzymaniu. Szczegółowe uprawnienia dla 
ww. kategorii osób przedstawia tabela 2. 

PRZYKŁAD: Polski in˝ynier budownictwa, 
Krzysztof Malinowski, udaje si´ do Szwecji z 
zamiarem uruchomienia biura. Wje˝d˝a on 
do Szwecji na podstawie wa˝nego paszportu, 
deklaruje zamiar zało˝enia przedsi´biorstwa 

i otrzymuje kart´ pobytu na 5 lat z prawem 
jej automatycznego przedłu˝enia po upływie 
tego okresu. Władze miejscowe mogà za˝àdaç 
od niego zameldowania, ale nie mogà od tego 
uzale˝niaç wydania pozwolenia na pobyt. 
Pan Krzysztof zabiera ze sobà mał˝onk´ 
- obywatelk´ Tajlandii, która równie˝ otrzy-
muje kart´ pobytu. Poza tym z panem 
Malinowskim do Szwecji udajà si´ 23-letni 
niepracujàcy syn oraz 72-letni ojciec b´dàcy 
na utrzymaniu in˝yniera. Nie potrzebujà oni 
˝adnych dodatkowych zezwoleƒ, poniewa˝ 
korzystajà z prawa pobytu przysługujàcego 
osobie zakładajàcej przedsi´biorstwo. 
V prawo do pozostania po zakoƒczeniu 

działalnoÊci
Prawo do pobytu na terytorium paƒstwa 

członkowskiego, w którym zało˝yło si´
i prowadziło przedsi´biorstwo, równie˝ po 
zakoƒczeniu działalnoÊci przysługuje osobom, 
które osiàgn´ły wiek emerytalny, prowadziły 
działalnoÊç w danym paƒstwie członkowskim 
przez minimum 12 ostatnich miesi´cy 
oraz zamieszkiwały w tym samym kraju 
nieprzerwanie przez dłu˝ej ni˝ 3 lata. Na pra-
wo do pozostania mo˝na si´ równie˝ powołaç 
w przypadku przerwania wykonywania 
działalnoÊci gospodarczej z powodu trwałej 
niezdolnoÊci do pracy. Wówczas jednak czas 
zamieszkania w danym kraju członkowskim 
musi przekroczyç 2 lata. Trzecia dopuszczalna 
sytuacja to minimum 3-letnia nieprzerwana 
działalnoÊç gospodarcza i zamieszkiwanie
w jednym paƒstwie członkowskim, a nast´pnie 
podj´cie działalnoÊci na terytorium innego 
paƒstwa członkowskiego, przy jednoczesnej 
kontynuacji zamieszkania na terytorium 
danego paƒstwa członkowskiego, do którego 
wraca si´ codziennie lub przynajmniej raz
w tygodniu.

Prawo unijne przyznaje ponadto prawo 
pobytu obywatelom UE, którzy zaprzestali 
wykonywania działalnoÊci na własny 
rachunek, ale... pod dwoma warunkami. 
Po pierwsze, trzeba wykazaç otrzymywanie 
emerytury, renty lub renty wypadkowej
w odpowiedniej wysokoÊci, czyli takiej, która 
przekracza poziom dochodów, poni˝ej których 
przysługuje prawo do korzystania ze Êrodków 
opieki społecznej (w ten sposób paƒstwa 
członkowskie zabezpieczajà si´ przed osobami, 
które mogłyby stanowiç obcià˝enie dla ich 
systemów opieki społecznej). Po drugie, 
konieczne jest posiadanie odpowiedniego 
ubezpieczenia zdrowotnego w paƒstwie 
pobytu. Prawo pobytu potwierdzane jest przez 

X

JeÊli polski in˝ynier 

budownictwa, 

po 1 maja 2004 roku, 

zachowa głównà 

siedzib´ w Polsce,

to b´dzie korzystał

ze swobody 

Êwiadczenia usług. Członkowie rodzin

• jeÊli nie posiadajà obywatelstwa UE, 
wydaje si´ dokument równowa˝ny z kartà 
stałego pobytu lub zezwolenia na pobyt
• wydanie wspomnianych dokumentów 
jest nieodpłatne lub nie przekracza opłat 
pobieranych za wystawienie dowodu 
to˝samoÊci dla obywateli danego paƒstwa 
członkowskiego

Osoby zakładajàce przedsi´biorstwo

• otrzymujà kart´ stałego pobytu na okres 
5 lat; przedłu˝enia dokonuje si´ automa-
tycznie 
• wystarczajàcym warunkiem wyda-
nia  karty stałego pobytu przez paƒstwo 
członkowskie jest obywatelstwo UE 
i zamiar zało˝enia przedsi´biorstwa

Osoby Êwiadczàce usługi

• prawo pobytu przysługuje na czas 
trwania usługi (wystarczy paszport lub 
dowód to˝samoÊci)
• je˝eli ten okres trwa ponad 3 miesiàce, 
wówczas wydaje si´ zezwolenie na pobyt
• mo˝e byç wymagane zgłoszenie pobytu
u odpowiednich władz administracyjnych
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pomocowym), ma na celu przede wszystkim 
reprezentowanie ich wobec otoczenia. 

Tym zaÊ, co wyró˝nia instytucj´ właÊnie 
samorzàdowà - odmiennie od ogółu zrze-
szeƒ zawiàzywanych na podstawie prawa 
o stowarzyszeniach, równie˝ w celach nie-
zarobkowych, ale dobrowolnie i z zało˝enia 
w interesie partykularnym - jest posiadanie 
ustawowo okreÊlonych praw i obowiàzków 
publicznych, a w Êlad za tym wykonywanie 
zadaƒ poruczonych w imi´ ochrony interesu 
publicznego w szerokim tego słowa znaczeniu. 
Tylko w tym˝e publicznym interesie przyzna-
wane sà przecie˝ samorzàdom zawodowym 
uprawnienia regulacyjne i władcze, w tym 
i ograniczajàce z jednej strony prawa oby-
watelskie w odniesieniu do wolnoÊci wyboru
i wy konywania konkretnych zawodów (art. 65 
Konstytucji), a z drugiej strony rozszerzajàce 
obywatelski obowiàzek ponoszenia ci´˝arów 
i Êwiadczeƒ publicznych (art. 84 Konstytucji). 
Za jakoÊç realizacji zadaƒ poruczonych im 
ustawowo samorzàdy zawodowe ponoszà 
odpowiedzialnoÊç cywilnà i administracyjno-
prawnà.  

Dla porzàdku wi´c i dla wyjaÊnienia wszelkich 
niedopowiedzeƒ o charakterze ustrojowym, 
nale˝ałoby ujàç te kwestie w postaci swoistego 
kanonu - formułowanego analogicznie do zapi-
sów zawartych w art. 16 i w rozdziale VII naszej 
ustawy zasadniczej -  i u˝ywajàc konstytucyjnego 
j´zyka, kanonu zwyczajów prawa obowiàzujàcego 
w odniesieniu do samorzàdu zawodowego, 
przykładowo w nast´pujàcym brzmieniu:  

1. Przysługujàcà w ramach ustaw istotnà 
cz´Êç zadaƒ publicznych samorzàd zawodowy 
wykonuje w imieniu własnym i na własnà 
odpowiedzialnoÊç.  

2. Zadania publiczne słu˝àce zaspakajaniu 
potrzeb wspólnoty samorzàdowej sà wyko-
nywane przez izby samorzàdu zawodowego 
jako zadania własne. 

3. Je˝eli wynika to z uzasadnionych potrzeb 
paƒstwa, ustawa mo˝e zleciç izbom samorzàdu 
zawodowego wykonywanie innych zadaƒ 
publicznych.   

4. Izbom samorzàdu zawodowego zapewnia si´ 
udział w dochodach publicznych odpowiednio 
do przypadajàcych im zadaƒ.

5. Dochodami izb samorzàdu zawodowego 
sà ich dochody własne oraz subwencje ogólne
 i dotacje celowe z bud˝etu paƒstwa. 

6. Izby samorzàdu zawodowego majà prawo 
ustalania na zasadach podatkowych wysokoÊç 
składek oraz innych opłat, b´dàcych êródłem 
dochodów własnych.

7. DziałalnoÊç samorzàdu zawodowego podlega 
nadzorowi z punktu widzenia legalnoÊci.

Zwracajàc tu uwag´ na brak zrozumienia, co 
do istoty samorzàdu zawodowego, zarzut ten 
odnieÊç trzeba nie tylko do mało zorientowanej 
opinii publicznej, ale tak˝e do niektórych 
organów administracji rzàdowej, a nawet
i co poniektórych przedstawicieli władzy usta-
wodawczej. Z całà mocà ujawnia si´ to obecnie 
przy okazji dyskusji nad wdra˝aniem w Polsce 
unijnych dyrektyw o zawodach regulowanych. 
Najcz´Êciej kłopot ten polega na nieodró˝nianiu 
i myleniu statusu samorzàdnych stowarzyszeƒ,
z zało˝enia zawiàzywanych przede wszystkim 
we własnym interesie swoich tylko  członków, 
oraz te˝ samorzàdnych, ale jednak w inny 
sposób - bo imiennie powoływanych na 
drodze ustawowej i to głównie pod kàtem 
ochrony interesu publicznego - samorzàdów 
zawodowych. W du˝ym stopniu na ten stan 
rzeczy oddziałuje chyba tak˝e dzisiejszy brak, 
nieopatrznie zlikwidowanej pi´tnaÊcie lat temu, 
ale silnie i dobrze utrwalonej w ÊwiadomoÊci 
społecznej, instytucji dawnych stowarzyszeƒ 
u˝ytecznoÊci publicznej.  

Jednym z ostatnich przejawów nieporozumieƒ 
w tym wzgl´dzie jest np. wyeliminowanie 
opłacanych na mocy dyspozycji ustawowej 
skła dek na rzecz samorzàdów zawodowych
(i obowiàzkowego ubezpieczenia) z wczeÊniej 
i tak ju˝ zminimalizowanych zwiàzków z sy-
s temem podatkowym. Mimo ˝e zwiàzki te 
wcale nie muszà byç obcià˝ajàcymi dla Skarbu 
Paƒstwa. Nikt przy tej okazji nawet nie zwrócił 
uwagi, ˝e samorzàd zawodowy mo˝e i powinien 
byç z mocy prawa uznany za organizacj´ po˝ytku 
publicznego, ze wszystkimi tego skutkami, 
uwzgl´dniajàcymi tak˝e preferencje o cha-
rakterze fiskalnym.  

W sytuacji, gdy coraz wi´cej ró˝nych zawodów 
- obecnie ponoç około trzydziestu - zabiega 
o po wołanie swojego samorzàdu zawodowego, 
wielokrotnie z wàsko partykularnymi uzasa-
dnieniami typu cechowego, wydaje si´, ˝e rolà 
dziÊ ju˝ działajàcych samorzàdów zawodowych 
jest uprzytomnienie wszystkim (byç mo˝e 
w szczególnoÊci polskim parlamentarzystom), 
co rzeczywiÊcie oznacza i dla jakich celów we 
współczesnym paƒstwie niezb´dny jest samorzàd 
zawodowy. Temu te˝ mo˝e posłu˝yç zarysowany 
tu w konwencji prawa zwyczajowego kanon 
ustrojowy instytucji samorzàdu zawodowego.    

  

VVdr in˝. ANDRZEJ BRATKOWSKI
wiceprezes PIIB
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wydanie pozwolenia na pobyt na okres 5 lat
z mo˝liwoÊcià przedłu˝enia. 

UWAGA: Powy˝sze zasady dotyczà 
równie˝ członków rodzin obywatela UE. 
Ponadto mał˝onkowi i dzieciom, niezale˝nie 
od ich narodowoÊci, przysługuje prawo do 
podejmowania działalnoÊci w stosunku pracy 
lub samodzielnej działalnoÊci na terytorium 
tego paƒstwa członkowskiego. Gwoli 
uzupełnienia nale˝y zauwa˝yç, ˝e prawo 
pobytu na terytorium wybranego paƒstwa 
członkowskiego przysługuje wszystkim 
obywatelom UE, którzy wyra˝ajà takà ch´ç, 
a nie mogà korzystaç z tego prawa w inny 
sposób (np. nie prowadzili działalnoÊci i nie 
zamieszkiwali na terytorium danego paƒstwa 
członkowskiego przez wymagany okres). 
W takim przypadku nale˝y dysponowaç 
odpowiednimi Êrodkami utrzymania (znowu 
chodzi o nie obcià˝anie miejscowego 
systemu opieki społecznej) oraz posiadaç 
ubezpieczenie zdrowotne w paƒstwie pobytu. 
Prawa członków rodzin sà identyczne, jak te 
przyznane w Dyrektywie 90/365. 

Na zakoƒczenie kilka przykładów 
uwidaczniajàcych praktyczne zastosowanie 
powy˝szych zapisów, dotyczàcych prawa 
pobytu. 

PRZYKŁAD 1: In˝ynier Kowalska zamie-
szkiwała na terytorium Hiszpanii od 1 lipca 
2005 r. do 1 lipca 2015 r. W tym czasie 
przez ostatnie 7,5 lat prowadziła biuro 
projektowe, które postanowiła zamknàç po 
1 lipca 2015 roku, w zwiàzku z osiàgni´ciem 
wieku uprawniajàcego do pobierania 
emerytury. Przysługuje jej w takim przypadku 
prawo pozostania w Hiszpanii i pobierania 
emerytury składajàcej si´ w cz´Êci ze Êrodków 
wypłacanych przez hiszpaƒski ZUS, a w cz´Êci 
ze Êrodków polskiego ZUS-u, gdy˝ wczeÊniej 
prowadziła działalnoÊç w Polsce. 

PRZYKŁAD 2: In˝ynier Kowalska mogłaby 
równie˝ pozostaç w Hiszpanii, gdyby spotkało 
jà nieszcz´Êcie i trwale utraciła - w którymÊ 
momencie po 2 latach nieprzerwanego 
zamieszkiwania w Hiszpanii - zdolnoÊç do 
pracy. 

PRZYKŁAD 3: Mał˝eƒstwo Nowaków przez 
6 lat zamieszkiwało i prowadziło działalnoÊç 
w Austrii, niedaleko granicy z Włochami. 
Po tym okresie paƒstwo Nowakowie 
zdecydowali przenieÊç swà działalnoÊç 
do Włoch, ze wzgl´du na korzystniejsze 
przepisy podatkowe, przy czym nie zmienili 
oni miejsca zamieszkania i zacz´li doje˝d˝aç 
codziennie do pracy samochodem, korzystajàc 

z dobrego i szybkiego połàczenia autostradà. 
Po osiàgni´ciu wieku emerytalnego Paƒstwo 
Nowakowie nab´dà prawo pozostania
w Austrii.

PRZYKŁAD 4: Pan Korybut zaprzestał 
prowadzenia działalnoÊci gospodarczej na 
własny rachunek, nie dotrzymujàc terminów 
wymienionych w dyrektywach 75/34
i 75/35. Mimo to mo˝e on osiedliç si´ na 
emeryturze w dowolnie wybranym przez 
siebie paƒstwie członkowskim, jeÊli tylko 
udowodni on otrzymywanie przez siebie 
emerytury w wysokoÊci przekraczajàcej próg, 
który uprawnia w tym paƒstwie do ubiegania 
si´ o wsparcie z opieki społecznej. Poza tym 
pan Korybut b´dzie zobligowany do okazania 
dowodu wykupienia polisy ubezpieczeniowej 
w paƒstwie pobytu. Wraz z panem Korybutem 
prawo pobytu uzyska jego mał˝onka, b´dàca 
obywatelkà Kenii oraz studiujàca córka. Obie 
panie b´dà korzystały z prawa do pracy lub 
podejmowania działalnoÊci gospodarczej.      

W nast´pnym odcinku cyklu „In˝ynier 
budownictwa w UE” poruszymy kwesti´ 
korzystania z ułatwieƒ i pomocy w paƒstwie 
członkowskim, w którym Êwiadczona jest 
usługa lub prowadzone przedsi´biorstwo,
w tym dost´p do systemów opieki społecznej. 
Rozszerzony zostanie wàtek dozwolonych 
ograniczeƒ swobody Êwiadczenia usług.

                                                                                    
          VVJAROSŁAW BAJACZYK

Autor jest absolwentem studiów w zakresie integracji 
europejskiej i stosunków mi´dzynarodowych na Wydziale Prawa 
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz stypendystà 
Fundacji George’a Sorosa na Central European University 
w Budapeszcie.

Wi´cej na temat praw pobytu osób Êwiadczàcych usługi
i prowadzàcych przedsi´biorstwa w UE znaleêç mo˝na w nas-
t´pujàcych aktach prawnych:

1) Dyrektywa Rady73/148 z 21 maja 1973 r. w sprawie 
zniesienia ograniczeƒ w zakresie poruszania si´ i pobytu 
obywateli paƒstw członkowskich wewnàtrz Wspólnoty odnoÊnie 
zakładania przedsi´biorstw i Êwiadczenia usług.

2) Dyrektywa Rady 90/364 z 28 czerwca 1990 r. w sprawie 
prawa pobytu.

3) Dyrektywa Rady 90/365 z 28 czerwca 1990 r. o prawie 
pobytu pracowników i osób prowadzàcych samodzielnie 
działalnoÊç gospodarczà po zaprzestaniu wykonywania tej 
działalnoÊci.
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X
Cz∏onkostwo 

w SIDIR 

potwierdzane jest

„Certyfikatem 

In˝yniera 

Konsultanta”

W zwiàzku z licznymi zapytaniami naszych 
czytelników dotyczàcymi działalnoÊci 
SIDiR – Polskiej Krajowej Organizacji 

Członkowskiej FIDIC publikujemy wyjaÊnienie 
Mieczysława Grabca, prezesa stowarzyszenia, na 
jakiej podstawie prawnej funkcjonuje organizacja 
i jakie sà jej podstawowe zadania. 

Stowarzyszenie In˝ynierów, Doradców i Rze-
czoznawców (SIDiR) działa w Polsce zgodnie 
z prawem o stowarzyszeniach i jest zarejestrowane 
w Sàdzie Gospodarczym.

SIDiR jest członkiem Mi´dzynarodowej 
Federacji In˝ynierów Konsultantów (FIDIC). 
JesteÊmy jedynym reprezentantem  niezale˝nych 
in˝ynierów konsultantów polskich w FIDIC,  co 
jest zgodne ze statutem tej Federacji.

Członkostwo w FIDIC zobowiàzuje na sze 
Stowarzyszenie oraz poszczególnych członków 
SIDiR do przestrzegania zasad etyki zawodowej, 
bardzo mocno akcentowanych w statucie FIDIC.

Prowadzimy szkolenia w zakresie :
Vprocedur przetargowych oraz wzorów umów 
i warunków kontraktowych opracowanych 
przez FIDIC a wymaganych do stosowania 
przez wszystkie mi´dzynarodowe instytucje 
finansujàce projekty inwestycyjne, takie 
jak: Bank Âwiatowy, EBI, EBRD czy Uni´ 

Europejskà dla funduszy przedakcesyjnych, 
a teraz funduszy SpójnoÊci i Strukturalnych,
Vformy zabezpieczeƒ stosowanych w umo-
wach budowlanych,
Vsporów i ich rozstrzygania przez komisje 
rozjemcze, a w nast´pnej kolejnoÊci przez sàdy 
arbitra˝owe,
Vproblematyki administrowania umów. 

SIDiR prowadzi działalnoÊç wydawniczà 
publikacji FIDIC – wzorów Warunków 
Kontraktowych w wersji dwuj´zycznej.

Członkostwo w SIDiR potwierdzane 
jest „Certyfikatem In˝yniera Konsultanta”
i Êwiadczy, ˝e in˝ynier - członek naszego 
Stowarzyszenia ma odpowiednie uprawnie-
nia budowlane oraz du˝à wiedz´ i doÊwiad-
czenie w realizacji projektów inwestycyjnych
i znajomoÊç procedur FIDIC.

VVMIECZYSŁAW GRABIEC
prezes SIDiR

Stowarzyszenie In˝ynierów, Doradców
i Rzeczoznawców
ul. Piekałkiewicza 7
00-710 Warszawa
tel./faks (48 22) 642 82 90
e-mail:sidir_wwa@poczta.arena.pl

SIDIR
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od uczestnika post´powania, natomiast 
je˝eli b´dà ni˝sze – zespół arbitrów orzeka 
o zwrocie przez Urzàd Zamówieƒ Publicznych 
ró˝nicy na rzecz wnoszàcego wpis.

Rozporzàdzenie weszło w ̋ ycie 3 kwietnia 2004 r.

VRozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów 
z 22 marca 2004 r. w sprawie zakresu 
informacji zawartych  w rocznym 
sprawozdaniu o udzielonych zamówie-
niach publicznych oraz jego wzoru 
(Dz. U. nr 50, poz. 479).

Wydane na podstawie art. 98 ust. 4 ustawy 
z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówieƒ 
publicznych.

Wzór rocznego sprawozdania o udzielonych 
zamówieniach publicznych stanowi załàcznik 
do rozporzàdzenia.

Rozporzàdzenie weszło w ̋ ycie 13 kwietnia 2004 r.

VRozporzàdzenie ministra infrastruktury 
z 30 marca 2004 r. zmieniajàce 
rozporzàdzenie w sprawie likwidacji 
jednostki badawczo-rozwojowej 
o nazwie „Centralny OÊrodek 
Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 
Stolarki Budowlanej „Stolbud” ” 
w Wołominie (Dz. U. nr 52, poz. 518).

Ponownie przesuni´to termin likwidacji jednostki, 
która ma si´ zakoƒczyç 31 lipca 2004 r.

Rozporzàdzenie weszło w ̋ ycie 31 marca 2004 r.

VWyrok Trybunału Konstytucyjnego 
z 24 marca 2004 r., sygn. akt K 37/03 
(Monitor Polski nr 15, poz. 247).

Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpo-
znał wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 
w sprawie zgodnoÊci z Konstytucjà art. 2 i art. 9 
ustawy z 28 listopada 2003 roku o zmianie ustawy 
o gospodarce nie ruchomoÊciami oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw, w cz´Êci dotyczàcej 
zniesienia centralnego organu administracji 
rzàdowej – Głównego Geodety Kraju oraz urz´du 
go obsługujàcego – Głównego Urz´du Geodezji
i Kartografi i.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, ˝e art. 
2 pkt 1-7 i pkt 9-13 oraz art. 9 pkt 1 lit. b, 
pkt 3 lit. b i pkt 11 przedło˝onej do podpisu 
Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej ustawy 
z 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy 
o gospodarce nieruchomoÊciami oraz o zmia-
nie niektórych innych ustaw sà niezgodne 
z art. 118 ust. 1 i art. 119 ust. 1 i 2 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał orzekł 

 VNOWE PRZEPISY:

VRozporzàdzenie ministra  
infrastruktury z 19 lutego 2004 r. 
w sprawie wysokoÊci opłat za 
czynnoÊci geodezyjne i kartograficzne 
oraz udzielanie informacji, a tak˝e 
wykonywanie wyrysów i wypisów 
z operatu ewidencyjnego
(Dz. U. nr 37, poz. 333).

Wydane na podstawie art. 40 ust. 5 pkt 1 lit. b 
ustawy z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne 
i kartografi czne (Dz. U. z 2000 r. nr 100, poz. 
1086 z póên. zm.).

W wi´kszoÊci przypadków opłaty wzrosły 
o ok. 20 proc..

Utraciło moc rozporzàdzenie ministra 
rozwoju regionalnego i budownictwa z 14 
listopada 2000 r. w sprawie wysokoÊci opłat 
za czynnoÊci geodezyjne i kartograficzne 
oraz udzielanie informacji, a tak˝e za 
wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu 
ewidencyjnego (Dz. U. nr 115, poz. 1209).

Rozporzàdzenie weszło w ̋ ycie 24 marca 2004 r.

VRozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów 
z 8 marca 2004 r. w sprawie Êredniego 
kursu złotego w stosunku do euro
stanowiàcego podstaw´ przeliczania
wartoÊci zamówieƒ publicznych 
(Dz. U. nr 40, poz. 356).

Wydane na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówieƒ publicznych 
(Dz. U. nr 19, poz. 177). 

Âredni kurs złotego w stosunku do euro 
stanowiàcy podstaw´ przeliczania wartoÊci 
zamówieƒ publicznych wynosi 4,0468. 
Rozporzàdzenie weszło w ˝ycie 12 marca 2004  r. 

VRozporzàdzenie ministra spra wie-
dliwoÊci z 5 marca 2004 r. zmieniajàce 
rozporzàdzenie w sprawie wyznaczenia 
sàdów rejonowych, które zakładajà
i prowadzà ksi´gi wieczyste w systemie 
informatycznym 
(Dz. U. nr 40, poz. 372).

Od 1 kwietnia ksi´gi wieczyste w systemie 
elektronicznym b´dà prowadziły sàdy rejonowe 
w Gryfi nie, Kielcach, Legionowie, Stargardzie 
Szczeciƒskim oraz Sàd Rejonowy dla Warszawy 
Mokotowa – Wydział Ksiàg Wieczystych – dla 
gmin: Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna, 
Lesznowola, Piaseczno i Pra˝mów.

Natomiast od 1 wrzeÊnia ksi´gi wieczyste 
w systemie elektronicznym b´dà prowadziły 

sàdy rejonowe w Krakowie, Łodzi, Opolu, 
Poznaniu, Pruszkowie, Szczecinie, Wrocławiu 
oraz trzy wydziały ksiàg wieczystych Sàdu 
Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa.

Rozporzàdzenie weszło w ̋ ycie 15 marca 2004 r.

VRozporzàdzenie Prezesa Rady 
Ministrów z 15 marca 2004 r. w sprawie 
wzorów ogłoszeƒ przekazywanych 
Prezesowi Urz´du Zamówieƒ 
Publicznych oraz Urz´dowi Oficjalnych 
Publikacji Wspólnot Europejskich 
(Dz. U. nr 48, poz. 460).

Wydane na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy 
z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówieƒ publi-
cznych.

Rozporzàdzenie weszło w ̋ ycie 2 kwietnia 2004 r.

VUstawa z 20 lutego 2004 r. o zmianie 
ustawy o nabywaniu nieruchomoÊci 
przez cudzoziemców oraz ustawy 
o opłacie skarbowej 
(Dz. U. nr 49, poz. 466).

(streszczenie w poprzednim numerze)
Ustawa wchodzi w ̋ ycie 26 kwietnia 2004 r., 
z tym ˝e przepisy dotyczàce nabywania nie-
ruchomoÊci przez cudzoziemców b´dàcych 
obywatelami lub przedsi´biorcami paƒstw 
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospo-
darczego wchodzà w ˝ycie 1 maja 2004 r.

VRozporzàdzenie Prezesa Rady 
Ministrów z 18 marca 2004 r. w sprawie 
wysokoÊci oraz szczegółowych zasad 
pobierania wpisu od odwołania oraz 
szczegółowych zasad rozliczania 
kosztów w post´powaniu odwoławczym 
(Dz. U. nr 49, poz. 468).

Wydane na podstawie art. 193 pkt 3 ustawy 
z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówieƒ 
publicznych.

WysokoÊç wpisu od odwołania wnoszonego w 
post́ powaniu o udzielenie zamówienia pu bl i cznego 
stanowi 4,25-krotnoÊç kwoty bazowej ustalanej 
dla s´dziów delegowanych do Mi ni sterstwa 
SprawiedliwoÊci lub innej jed nostki organizacyjnej 
podległej ministrowi spra wie dliwoÊci albo przez 
niego nadzorowanej, któ rych wynagrodzenia 
sà finansowane ze Êrod ków pozostajàcych 
w dyspozycji ministra sprawiedliwoÊci, oraz 
prokuratorów. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 2 lit. c 
ustawy bud˝etowej na rok 2004 kwota bazowa dla 
tych osób wynosi 1396,38 zł.

Je˝eli koszty post´powania b´dà wy˝sze od 
kwoty wpisu, zespół arbitrów zasàdza ró˝nic´ 
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VRzàdowym projektem ustawy 
o zmianie ustawy – Kodeks 
post´powania cywilnego.

Proponowane zmiany sà zwiàzane z projektem 
wprowadzenia do Kodeksu cywilnego 
przepisów dotyczàcych odpowiedzialnoÊci 
za szkod´ wyrzàdzonà przy wykonywaniu 
władzy publicznej. Przewiduje wprowadzenie 
skargi o stwierdzenie niezgodnoÊci z prawem 
prawomocnego orzeczenia. Prawo zło˝enia 
takiej skargi ma przysługiwaç tylko wówczas, 
gdy zachodzi niemo˝noÊç wzruszenia 
orzeczenia w drodze Êrodków zaskar˝enia. 
Stwierdzenie wadliwoÊci orzeczenia, nie 
b´dzie eliminowaç go z obrotu prawnego, lecz 
umo˝liwi dochodzenie odszkodowania.
VRzàdowy projekt ustawy o zmianie 

ustawy – Prawo o notariacie.
W wyroku z 10 grudnia 2003 r., sygn. akt 
K 49/01, Trybunał Konstytucyjny orzekł, ˝e 
art. 5 ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo 
o notariacie oraz rozporzàdzenie ministra 
sprawiedliwoÊci z 12 kwietnia 1991 r. 
w sprawie taksy notarialnej sà niezgodne 
z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP.
Projekt ustawy przewiduje, ˝e maksymalna 
stawka za czynnoÊç notarialnà nie mo˝e 
przekroczyç szeÊciokrotnoÊci przeci´tnego 
wynagrodzenia w gospodarce narodowej 
w poprzednim roku, ogłaszanego do celów 
emerytalnych w „Monitorze Polskim” przez 
Prezesa GUS. Zatem maksymalna stawka za 
czynnoÊç notarialnà mo˝e wynosiç 13 208,82 zł 
(6 x 2201,47 zł).

  VORZECZNICTWO:
 
VTermin „zabudowa jednorodzinna” nie 
oznacza ograniczenia zabudowy do jednego 
budynku jednorodzinnego na jednej działce 
(wyrok NSA z 18 marca 2003 r., sygn. akt SA/Bk 
1633/2002).
VLokator nie jest legitymowany jako 
stro na do brania udziału w post´powaniu 
administracyjnym prowadzonym na podstawie 
ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
w sprawach, których przedmiotem jest zmiana 
sposobu u˝ytkowania pomieszczeƒ znajdujàcych 
si´ w budynku, w którym znajduje si´ zajmowany 
przez niego lokal mieszkalny.

Stronà takiego post´powania jest właÊciciel 
lub zarzàdca budynku reprezentujàcy interesy 
wszystkich lokatorów. 

Lokator mo˝e w razie naruszenia jego praw 
kwestionowaç dokonane zmiany na zasadach 

tak˝e, ˝e art. 19 zaskar˝onej ustawy w cz´Êci 
obejmujàcej umieszczone po przecinku słowa: 
„z wyjàtkiem art. 2, 6, 7, 9 oraz 11, które 
wchodzà w ˝ycie z dniem 30 grudnia 2003 r.” 
jest niezgodny z art. 2 w zwiàzku z art. 88 ust. 1 
Konstytucji. Przepisy te nie sà nierozerwalnie 
zwiàzane z całà ustawà.

Trybunał zbadał zgodnoÊç z wymogami 
konstytucyjnymi procedury uchwalania zakwe-
stionowanych przepisów. TK ustalił, ˝e kwe-
stionowane poprawki zostały zgłoszone dopiero 
w trakcie drugiego czytania. Poprawki dotyczyły 
przepisów niepozostajàcych w Êcisłym zwiàzku 
treÊciowym z uchwalanà nowelizacjà. TreÊç 
poprawek wykraczała zatem poza pierwotny 
zakres projektu, w zwiàzku z powy˝szym 
poprawki nie spełniały wymagaƒ okreÊlonych 
w art. 118 i art. 119 Konstytucji.

Trybunał podkreÊlił, ˝e uchwalenie za-
kwe stionowanych przepisów narusza art. 
118 ust. 1 i art. 119 ust 2 Konstytucji, przez 
wykorzystanie instytucji poprawki do projektu 
ustawy w sposób stanowiàcy obejÊcie 
wymagaƒ do ty czàcych inicjatywy ustawodaw-
czej. Kwe stionowana procedura narusza tak˝e 
konstytucyjnà zasad´ trzech czytaƒ projektu 
ustawy (art. 119 Konstytucji).

TK uznał, ˝e przepis okreÊlajàcy dat´ 
wejÊcia w ˝ycie ustawy (art. 19 zaskar˝onej 
ustawy) stanowi integralnà cz´Êç zawartej 
w niej regulacji prawnej. Ustawodawca 
wskazał jako dat´ wejÊcia w ˝ycie cz´Êci 
przepisów dzieƒ 30 grudnia 2003 r. Wskazany 
dzieƒ minàł. Utrzymanie w mocy przepisu 
ustanawiajàcego ten termin naruszałoby 
wi´c art. 88 ust 1 Konstytucji, mówiàcy i˝ 
warunkiem koniecznym wejÊcia w ˝ycie 
ustawy jest ogłoszenie jej we właÊciwy 
sposób, oraz płynàcy z art. 2 Konstytucji zakaz 
nadawania przepisom prawa mocy wstecznej.

 VTRWAJÑ PRACE NAD:

VRzàdowym projektem ustawy 
o zmianie ustawy – Kodeks cywilny 
oraz niektórych innych ustaw. 

Przedmiotem projektu ustawy jest uregulowanie 
odpowiedzialnoÊci za szkod´ wyrzàdzonà przy 
wykonywaniu władzy publicznej. Podstawowym 
celem projektu jest dostosowanie norm 
dotyczàcych odpowiedzialnoÊci odszkodo wawczej 
paƒstwa, zawartych w kodeksie cywilnym do 
wymagaƒ art. 77 ust. 1 Konstytucji RP.
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ogólnych przed sàdem powszechnym (wyrok 
NSA – z 15 kwietnia 2003 r., sygn. akt II 
SA/Ka 1548/2001).
VWymian´ drzwi wejÊciowych, bez 
zmiany otworu w Êcianie, nale˝y uznaç 
za modernizacj´ obiektu budowlanego, na 
wykonanie której nie jest wymagane pozwolenie 
budowlane ani zgłoszenie (wyrok NSA – z 12 
lutego 2003 r., sygn. akt SA/Rz 2428/2000).
VBrak wymaganego pozwolenia właÊciwego 
organu nadzoru budowlanego lub zgłoszenia 
robót budowlanych wyłàcza mo˝liwoÊç uznania 
wydatków na wykonanie robót budowlanych za 
wydatki poniesione na potrzeby mieszkaniowe, 
o których mowa w art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy 
o podatku dochodowym od osób fi zycznych 
(w brzmieniu obowiàzujàcym w 1997 r. – wyrok 
NSA z  6 lutego 2003 r., sygn. akt I SA/Łd 
862/2001).
VNabycie towaru w odniesieniu do budynków 
nale˝y wiàzaç z przeniesieniem prawa 
włas noÊci. Moment przeniesienia prawa 
własnoÊci równie˝ w prawie podatkowym, 
pomimo autonomii tej gał´zi prawa, musi 
byç okreÊlony zgodnie z przepisami prawa 
cywilnego. Zgodnie z art. 158 Kc umowa 
zobowiàzujàca do przeniesienia prawa włas-
noÊci nieruchomoÊci powinna byç zawarta 
w formie aktu notarialnego. Forma ta jest 
przesłankà wa˝noÊci umowy (art. 73 § 2 Kc).
Zatem faktura VAT wystawiona osiem miesi´cy 
przed sprzeda˝à budynku w formie aktu 
notarialnego, dokumentujàca t´ sprzeda˝, nie 
uprawnia nabywcy do odliczenia naliczonego 
w niej podatku (wyrok NSA z 21 stycznia 2003 r., 
sygn. akt I SA/Łd 737-738/2001).
VNiewłaÊciwa jest interpretacja, ˝e 
zwrot „w fakturach stwierdzajàcych nabycie 
towarów i usług” oznacza, ˝e faktur´ 
stanowiàcà podstaw´ odliczenia mo˝na 
wystawiç dopiero po dokonaniu czynnoÊci 
podlegajàcej opodatkowaniu. W przepisie tym 
jest mowa o podatku naliczonym, którego 
kwota zostaje wykazana w fakturze. ˚aden 
przepis ustawy o podatku od towarów i usług 
oraz o podatku akcyzowym nie wskazuje, 
i˝ poczàtkiem terminu, od którego mo˝na 
wystawiç faktur´, jest dzieƒ dokonania 
czynnoÊci (wyrok NSA z 4 lutego 2004 r.,
sygn. akt III SA 554/2003).

VVKONRAD ¸ACI¡SKI
Departament Orzecznictwa w Ministerstwie Infrastruktury
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Ustawa Prawo zamówieƒ publicznych z 29
stycznia 2004 roku, która weszła w ˝ycie
2 marca 2004 roku (Dz. U. nr 19, poz. 117) 
ostatecznie porzàdkuje system zamówieƒ 
publicznych, dostosowuje go do prawa 
unijnego, wprowadza wiele nowych 
rozwiàzaƒ. CałoÊciowo reguluje sektor 
publiczny dostaw, usług i robót budowlanych, 
a aktami wykonawczymi rozstrzyga kwestie 
techniczne.

Zakres nowej regulacji prawnej, 
a tak˝e stosunkowo krótki okres vacatio 
legis sprawił, ˝e pojawiło si´ wiele pytaƒ 
dotyczàcych interpretacji nowych przepisów.

Rozpoczynamy publikacj´ opinii Urz´du 
Zamówieƒ Publicznych dotyczàcych spraw, 
które w pierwszym okresie obowiàzywania 
ustawy wywołały najwi´ksze wàtpliwoÊci. JeÊli 
mimo to b´dziecie mieç Paƒstwo problemy 
z interpretacjà okreÊlonych przepisów, pro-
simy o przesyłanie pod adresem redakcji 
In˝yniera Budowlanego takich zapytaƒ, 
a my postaramy si´ odpowiedzieç na nie 
w kolejnych numerach. 

Moment wszcz´cia post´powania o 
udzielenie zamówienia publicznego

Ustawa z 10 czerwca 1994 r. o zamówie-
niach publicznych (Dz. U. z 2002 r. nr 72, poz. 
664 ze zm.) nie precyzowała jednoznacznie, 
którà czynnoÊç zamawiajàcego uznaç nale˝y 
za wszcz´cie post´powania o udzielenie 
zamówienia publicznego. Co do zasady 
przyj´to, i˝ wszcz´cie procedury nast´powało 
w dniu uzewn´trznienia woli zamawiajàcego. 
W trybie przetargowym dniem wszcz´cia 
post´powania by∏a wi´c data publikacji
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego, 
które w zale˝noÊci od wartoÊci, publikowane 
było w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych lub 
tylko w siedzibie zamawiajàcego w miejscu 
publicznie dost´pnym oraz na stronie 
internetowej. Natomiast datà wszcz´cia 
post´powania w pozostałych trybach, w tym 
w zapytaniu o cen´, w których dostawcy lub 
wykonawcy bezpoÊrednio zapraszani byli do 
składania ofert, był dzieƒ skierowania przez 
zamawiajàcego zaproszenia do składania ofert. 

W ustawie z 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówieƒ publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 
177) kwestia okreÊlenia momentu wszcz´cia 
post´powania wywołuje wiele wàtpliwoÊci 
na skutek przyj´cia rozwiàzania, i˝ termin 
składania ofert powinien byç liczony od dnia 
przekazania ogłoszenia do Prezesa Urz´du 

Zamówieƒ Publicznych lub Urz´du Oficjalnych 
Publikacji Wspólnot Europejskich (m.in. art. 
43 ust. 2 ustawy). W opinii UZP powy˝sze nie 
przesàdza jednak o tym, i˝ post´powanie jest 
wszcz´te w momencie przekazania ogłoszenia 
do publikacji. Za utrzymaniem interpretacji
o publikacji ogłoszeƒ, jako momencie wszcz´-
cia post´powania o zamówienie publiczne, 
przemawiajà nast´pujàce argumenty: 

Vliczenie terminu składania ofert od dnia 
przekazania ogłoszenia do BZP ma przede 
wszystkim na celu precyzyjne obliczenie
i wskazanie terminu (dat´) składania ofert 
przez zamawiajàcego. Obliczenie terminu 
składania ofert od dnia przekazania ma 
zatem charakter formalny 

Vza przyj´ciem daty publicznego ogło -
szenia o przetargu za moment wszcz´cia 
post´powania przemawia definicja prze-
targu nieograniczonego (art. 39), która 
wyraênie wskazuje na to, i˝ oferty składa 
si´ w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie. 
Trudno za takie uznaç czynnoÊç przekazania 
ogłoszenia

Vart. 40 ust. 1 jednoznacznie mówi, 
i˝ wszcz´cie post´powania nast´puje 
z chwilà ogłoszenia przez zamawiajàcego 
o zamówieniu w swojej siedzibie, w miejscu 
publicznie dost´pnym  oraz na własnej 
stronie internetowej; momentem tym jest 
upublicznienie ogłoszenia o przetargu,
a takim nie jest sama czynnoÊç przekazania 
ogłoszenia

Vprzy zało˝eniu, i˝ ogłoszenie o zamówieniu 
publicznym stanowi oÊwiadczenie woli, 
przy rozstrzygni´ciu omawianego problemu 
posiłkowaç mo˝na si´ równie˝ przepisami 
Kc. Zgodnie z art. 61 § 1 Kc oÊwiadczenie 
woli, które ma byç zło˝one  innej osobie, 
jest zło˝one z chwilà, gdy doszło do 
niej w taki sposób, ˝e mogła zapoznaç 
si´ z jego treÊcià. Bioràc pod uwag´, 
i˝ adresatem ogłoszenia sà oferenci (a 
nie Prezes Urz´du), nale˝y uznaç, i˝ 
skutecznie jest ono zło˝one z chwilà,
z którà mogà oni si´ zapoznaç z jego treÊcià, 
a wi´c w momencie jego upublicznienia,
a nie przekazania Prezesowi Urz´du.

Majàc powy˝sze na uwadze, wszcz´cie 
post´powania o zamówienie publiczne 

nast´puje w dniu uzewn´trznienia woli 
zamawiajàcego. W trybie przetargowym 
dniem wszcz´cia post´powania b´dzie 
wi´c co do zasady data zamieszczenia 
ogłoszenia o zamówieniu publicznym, które 
publikowane jest w siedzibie zamawiajàcego 
w miejscu publicznie dost´pnym oraz na 
stronie internetowej, je˝eli zamawiajàcy 
ma takà stron´. W post´powaniach o war-
toÊci przekraczajàcej równowartoÊç kwoty 
60 000 euro wszcz´cie post´powania 
nast´powaç b´dzie nie póêniej ni˝ z dniem 
publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówieƒ 
Publicznych. Mo˝e nastàpiç jednak wcze-
Êniej, je˝eli zamawiajàcy bezpoÊrednio 
po przekazaniu Prezesowi Urz´du, a jesz-
cze przed jego publikacjà w Biuletynie 
Zamówieƒ Publicznych, zamieÊci ogłoszenie
o zamówieniu publicznym w swojej siedzibie, 
w miejscu publicznie dost´pnym lub na 
stronie internetowej. Przepisy ustawy zakazujà 
zamieszczania ogłoszenia o zamówieniu 
w siedzibie zamawiajàcego lub na jego 
stronie internetowej jedynie przed dniem 
jego przekazania Prezesowi Urz´du (art. 40 
ust. 6 pkt 1 ustawy). A contrario, mo˝liwym 
jest zatem publikacja ogłoszenia w siedzibie 
zamawiajàcego lub na stronie internetowej ju˝ 
w dniu jego przekazania Prezesowi Urz´du, 
a wi´c jeszcze przed jego publikacjà
w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych. 

Natomiast datà wszcz´cia post´powania 
w pozostałych trybach - w negocjacjach bez 
ogłoszenia, zapytaniu o cen´, wolnej r´ce -
w których wykonawcy bezpoÊrednio zapra-
szani sà do składania ofert (negocjacji), 
jest dzieƒ skierowania przez zamawiajàcego 
zaproszenia do składania ofert (negocjacji).

  
TrwałoÊç decyzji administracyjnych 
wydawanych przez Prezesa Urz´du

Z dniem 2 marca 2004 r. weszła w ˝y-
cie ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówieƒ publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 
177), która uchyliła jednoczeÊnie ustaw´ 
z 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach 
publicznych. W zwiàzku z tym powstała 
wàtpliwoÊç co do skutecznoÊci (trwałoÊci) 
decyzji administracyjnych wydanych przez 
Prezesa Urz´du Zamówieƒ Publicznych na 
podstawie uchylonego aktu prawnego, które 
jeszcze nie zostały przez zamawiajàcych 
skonsumowane (nie zostały wszcz´te 
post´powania o udzielenie zamówienia 
publicznego na ich podstawie). 

Z A M Ó W I E N I A  P U B L I C Z N E
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Zgodnie z brzmieniem art. 104 ustawy
z 14 czerwca 1960 r. Kodeks post´powania 
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 
98, poz. 1071 ze zm.) organ administracji 
paƒstwowej załatwia spraw´ przez wydanie 
decyzji rozstrzygajàcej co do jej istoty.

W uj´ciu doktrynalnym „decyzja admi-
nistracyjna” stanowi „władcze działanie prawne 
organu administracji skierowane na wywołanie 
konkretnych, indywidualnie oznaczonych 
skutków prawnych (...) w indywidualnie 
oznaczonych sprawach”. W Êwietle powy˝szego 
nie ulega wàtpliwoÊci, i˝ zarówno wniosek 
o zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia 
publicznego, jak i ewentualna zgoda odnoszà 
si´ do zamówienia zindywidualizowanego, 
o okreÊlonym przedmiocie. 

˚aden przepis prawa nie okreÊla terminu 
obowiàzywania decyzji administracyjnej. 
Nale˝ałoby stàd wnosiç, ˝e moc wià˝àca 
decyzji trwa tak długo, dopóki nie ulegnie 
zmianie stan faktyczny i prawny sprawy, 
stanowiàcy podstaw´ jej wydania. 
Stanowisko takie potwierdził Sàd Najwy˝szy 
w wyroku z 3 czerwca 1993 r. w sprawie
o sygn. akt III ARN 27/93 (OSNCP 1994 r. nr 
2, poz. 43) stwierdzajàc, ˝e w post´powaniu 
administracyjnym gwarancje trwałoÊci decyzji 
nale˝y rozumieç w ten sposób, ˝e strony sà 
nià zwiàzane do czasu, dopóki nie zmieniły 
si´ jej istotne elementy, wynikajàce z art. 107
§ 1 Kodeksu post´powania administracyjnego, 
tj. nadal wyst´pujà te same strony lub 
ich nast´pcy prawni oraz nie zmieniła si´ 
podstawa prawna decyzji.

Bioràc pod uwag´, i˝ zmienił si´ akt prawy 
b´dàcy podstawà wydania decyzji ostatecznej, 
powstaje wàtpliwoÊç, czy powstaje obowiàzek 
ponownego uzyskania decyzji Prezesa Urz´du. 
Odpowiedê na to zagadnienie przynosi cyt. 
powy˝ej wyrok Sàdu Najwy˝szego. W wyroku 
tym SN uznał, i˝ to˝samoÊç sprawy w pos-
t´powaniu administracyjnym wyst´puje 
tak˝e wtedy, gdy zmieni si´ akt stanowiàcy 
podstaw´ prawnà decyzji, lecz zachowana 
zostanie ciàgłoÊç regulacji prawnej uprawnieƒ 
i obowiàzków stron tego post´powania. 
Tym samym, w odniesieniu do decyzji 
administracyjnych wydanych na podstawie 
przepisów, których ciàgłoÊç została zachowana 
w ustawie Prawo zamówieƒ publicznych (np. 
decyzji wydanych na podstawie art. 71 
ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o zamówieniach 
publicznych, które co do zasady odpowiadajà 
odpowiednio treÊci art. 67 ust. 1 pkt 1 i 3 

ustawy Prawo zamówieƒ publicznych), nie 
zachodzi obowiàzek ponownego uzyskiwania 
decyzji administracyjnych na wybór trybu 
zamówienia wszcz´tego i udzielanego z dniem 
2 marca 2004 r. W tej sytuacji zachowana 
zostaje ciàgłoÊç regulacji prawnej uprawnieƒ 
i obowiàzków stron tego post´powania, 

Przepisy wykonawcze do ustawy Prawo zamówieƒ publicznych 

Rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów:
Vz 8 marca 2004 r. w sprawie Êredniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiàcego 
podstaw´ przeliczania wartoÊci zamówieƒ publicznych. Weszło w ˝ycie 12 marca 2004 r. 
(Dz. U. nr 40 poz. 356). 
Vz 15 marca 2004 r. w sprawie wzorów ogłoszeƒ przekazywanych Prezesowi Urz´du 
Zamówieƒ Publicznych oraz Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. 
Weszło w ˝ycie 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U. nr 48, poz. 460).
Vz 15 marca 2004 r.  w sprawie wysokoÊci wynagrodzenia za czynnoÊci arbitrów. Weszło 
w ˝ycie 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U. nr 48, poz. 461). 
Vz 18 marca 2004 r. w sprawie wysokoÊci wynagrodzenia oraz szczegółowych 
zasad pobierania wpisu od odwołania oraz szczegółowych zasad rozliczania kosztów 
w post´powaniu odwoławczym. Weszło w ˝ycie 3 kwietnia 2004 r. 
(Dz. U. nr 49, poz. 468).
Vz 22 marca 2004 r. w sprawie wysokoÊci wynagrodzenia przewodniczàcego, 
wiceprzewodniczàcego i pozostałych członków Rady Zamówieƒ Publicznych. Weszło 
w ˝ycie 10 kwietnia 2004 r. (Dz. U. nr 49, poz. 470).
Vz 22 marca 2004 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu 
o udzielonych zamówieniach publicznych oraz jego wzoru. Weszło w ˝ycie 13 kwietnia 
2004 r. (Dz. U. nr 50, poz. 479). 
Vz 30 marca 2004 r. w sprawie regulaminu post´powania przy rozpatrywaniu odwołaƒ. 
Weszło w ˝ycie 15 kwietnia 2004 r. (Dz. U. nr 56, poz. 547).
Vz 1 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzania konkursu na kandydatów 
na stanowisko Prezesa Urz´du Zamówieƒ Publicznych, sposobu powoływania komisji 
konkursowej oraz wymagaƒ wobec jej członków. Weszło w ˝ycie 22 kwietnia 2004 r. 
(Dz. U. nr 56, poz. 546). 

Projekty aktów wykonawczych do ustawy Prawo zamówieƒ publicznych:
VProjekt rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie trybu wpisu na list´ arbitrów, 
sposobu powoływania komisji egzaminacyjnej i przeprowadzania egzaminu oraz zakresu 
egzaminu.
VProjekt rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie trybu wyznaczania 
obserwatora, wykonywania czynnoÊci obserwatora oraz wysokoÊci wynagrodzenia za 
czynnoÊci obserwatora.
VProjekt rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów 
potwierdzajàcych spełnianie warunków udziału w post´powaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, jakich mo˝e ˝àdaç zamawiajàcy od wykonawcy.
VProjekt rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie protokołu post´powania 
o udzielenie zamówienia publicznego.

a ponowne wystàpienie zamawiajàcego
i ewentualna merytoryczna decyzja Prezesa 
Urz´du w tej samej sprawie w oparciu 
o przepisy, których ciàgłoÊç została zachowana, 
stanowiłoby zaprzeczenie zasady zakazu 
ponownego rozstrzygania w tej samej sprawie 
wyra˝onego w art. 156 § 1 pkt 3 Kpa.
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Artyku∏ sponsorowany

Firma Cedat, producent znanych zapraw chemii 
budowlanej Cekol, oferuje szerokà gam´ tynków i 
szpachlówek do stosowania zarówno wewnàtrz, 
jak i na zewnàtrz budynków. WÊród nich znajduje 
si´ jedna z najpopularniejszych na polskim rynku 
szpachlówek – zaprawa Cekol C-45. Od jej nazwy 
pochodzi powiedzenie „cekolowanie Êcian”, które 
oznacza po prostu ich wygładzanie. 

Biała masa szpachlowa Cekol C-45 
– mieszanka najwy˝szej jakoÊci gipsów oraz 
dodatków uszlachetniajàcych i modyfikujàcych 
- jest przeznaczona przede wszystkim do prac 
wykoƒczeniowych wewnàtrz budynków. Stanowi 
doskonały podkład pod farby emulsyjne i akrylowe, 
poniewa˝ na bazie z białej szpachlówki uzyskujemy 
nasyconà barw´ farby po mniejszej liczbie 
malowaƒ. Ofert´ zapraw do stosowania wewnàtrz 
pomieszczeƒ uzupełniajà dwa nowe produkty: 
gips szpachlowy Cekol GS-100 i gipsowa masa 
szpachlowa Cekol GS-200. Cekol GS-100 jest suchà 
mieszankà gipsu syntetycznego oraz najwy˝szej 
jakoÊci wypełniaczy i dodatków modyfikujàcych. 
Gips szpachlowy słu˝y do wyrównywania Êcian i 
sufitów. Jest twardszy od szpachlówek gipsowych 
i ma wi´kszà wytrzymałoÊç, dlatego mo˝na 
go wykorzystywaç do wypełniania wi´kszych 
ubytków. Cekol GS-100 jest zalecanym podkładem 
pod wykonanie gładzi szpachlowej za pomocà 
wspomnianych ju˝ zapraw Cekol C-45 lub Cekol 
GS-200. Gipsowa masa szpachlowa Cekol GS-200 
to podobnie, jak Cekol GS-100, sucha mieszanka 
gipsu syntetycznego oraz najwy˝szej jakoÊci 
wypełniaczy i dodatków modyfikujàcych, której 
podstawowym zastosowaniem  jest wygładzanie 

Êcian przed malowaniem lub tapetowaniem. 
Te trzy zaprawy nadajà si´ do stosowania na 

podło˝u z cegły, betonu, gazobetonu, na płytach i 
bloczkach gipsowych oraz na płytach kartonowo-
gipsowych. Zasady przy pracy z produktami Cekol 
sà zawsze takie same: podło˝e powinno byç czyste 
i zwarte. Nale˝y usunàç zatłuszczenia, pozostałoÊci 
po farbach emulsyjnych, olejnych i klejowych oraz 
wszelkie luêne elementy np. kruszàcy si´ tynk, czy 
ziarnka piasku. 

JeÊli chodzi o tynki przeznaczone do 
wykaƒczania zewn´trznych elewacji budynków, 
firma Cedat oferuje gładki tynk elewacyjny Cekol 
C-35 oraz dwie jego odmiany Cekol C-35 „Kornik” 
(tynk o uziarnieniu do 2 lub 3 mm) i Cekol 
C-35 „Baranek” (tynk o uziarnieniu do 1,5 lub 
2,5 mm). Tynki zewn´trzne Cekol sà mieszankami 
białego cementu, białych wypełniaczy mineralnych 
i Êrodków modyfikujàcych, które zapewniajà 
doskonałà urabialnoÊç i przyczepnoÊç do podło˝y 
mineralnych. Zaprawy nie ˝ółknà pod wpływem 
Êwiatła; sà odporne na działanie wody i niskich 
temperatur. Stosujemy je na podło˝ach betonowych, 
z gazobetonu, cegły, bloczków keramzytowych i w 
systemach ociepleƒ. Przed tynkowaniem nale˝y 
oczyÊciç powierzchni´ z wszelkich zabrudzeƒ, farb 
i luênych elementów. Tynki Cekol C-35 „Kornik” 
i „Baranek” nale˝y nanosiç równà warstwà o 
gruboÊci najwi´kszego ziarna i fakturowaç. Gładki 
tynk Cekol C-35 jest doskonałym podkładem 
pod farby emulsyjne i akrylowe. Z kolei Cekol 
C-35 „Kornik” i Cekol C-35 „Baranek” mo˝na 
wykorzystaç jako baz´ przed malowaniem farbà 
cementowà, silikonowà lub akrylowà.

Tynki i szpachlówki

Dane techniczne Cekol C-45 – biała masa szpachlowa Cekol GS-100 – gips szpachlowy Cekol GS-200 – gipsowa masa 
szpachlowa

Proporcje mieszanki 0,4 litra wody na 1 kg proszku
0,4 do 0,45 litra wody na 1 kg suchego 
proszku

0,4 litra na 1 kg suchego proszku

Czas zu˝ycia zaprawy Ok. 45 min. Ok. 60 min. Ok. 60 min.

WydajnoÊç 1,5 kg/m2 1,5 kg/m2 1,5 kg/m2

GruboÊç warstw 1 do 5 mm 1 do 10 mm 1 do 5 mm

Dane techniczne Cekol C-35 – gładki tynk elewacyjny
Cekol C-35 „Kornik” 
– biały tynk mineralny 
o uziarnieniu do 2 lub 3 mm

Cekol C-35 „Baranek” 
–  biały tynk mineralny
o uziarnieniu do 1,5  lub 2,5 mm

Proporcje mieszanki 0,3 – 0,35 litra wody na 1 kg proszku
0,16 – 0,18 litra wody 
na 1 kg proszku

0,16 – 0,18 litra wody na 1 kg proszku

Czas zu˝ycia zaprawy 3 – 4 godz. 2 godz. 2 godz.

WydajnoÊç 1,5 kg/m2 2 kg/m2 2 kg/m2

GruboÊç warstw 1 do 4 mm Warstwa o gruboÊci najwi´kszego ziarna Warstwa o gruboÊci najwi´kszego ziarna

Temperatura wykonywania prac Nie ni˝sza ni˝ + 5°C Nie ni˝sza ni˝ + 5°C Nie ni˝sza ni˝ + 5°C
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W dniach 27-28 maja 2004 r. Izba 
Projektowania Budowlanego, przy udziale 
Polskiej Izby In˝ynierów Budownictwa, 
organizuje VII Konferencj´ Problemowà 
pt. „Współdziałanie uczestników procesu 
inwestycyjnego: urzàd – inwestor – projektant 
– wykonawca (wpływ doÊwiadczeƒ krajów 
UE na polskie rozwiàzania)”. 

Celem konferencji jest omówienie 
problemów wyst´pujàcych u wszystkich 
uczestników budowlanego procesu 
inwestycyjnego oraz wykorzystanie 
doÊwiadczeƒ krajów Unii Europejskiej w 
warunkach polskich.

Wyniki konferencji mogà wzbogaciç 
raport „Inwestycyjny Proces Budowlany 
– bariery inwestycyjne oraz propozycje 
działaƒ usprawniajàcych” opracowany przez 
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej. Dokument ten został przyj´ty 
przez Rad´ Ministrów w dniu 9 marca 2004 r. 
Wyniki konferencji równie˝ powinny pomóc 
zespołowi ds. usprawniania budowlanego 
procesu inwestycyjnego, działajàcego pod 
przewodnictwem podsekretarzy stanu w mi-
nisterstwach Infrastruktury i  Gospodarki, 
Pracy i Spraw Społecznych. 

Tematami VII Konferencji, pod prze-
wodnictwem ministra Andrzeja Piłata, b´dà:

VRola urz´du i inwestora w procesie 
inwestycyjnym

moderatorzy: 
Andrzej Urban – prezes GUNB
Roman Nowicki – przewodniczàcy Stałego 

Przedstawicielstwa Kongresu Budownictwa 
Polskiego

Lech Adam Bartnik – dyrektor generalny 
Fundacji Promocji Gmin Polskich
VRola projektanta i wykonawcy w 
procesie inwestycyjnym

moderatorzy:
Edward Szwarc – przewodniczàcy Komitetu 

Budownictwa KIG
Zbysław Kałkowski – wiceprezes IPB, 

wiceprezes Krajowej Rady PIIB
Kazimierz Grzegorzewski – I wiceprezes IPB

VMiejsce in˝yniera w procesie inwe-
stycyjnym

moderatorzy:
Zbigniew Grabowski – prezes Krajowej 

Rady PIIB
Andrzej Bratkowski – członek honorowy 

IPB, wiceprezes Krajowej Rady PIIB
Tadeusz Biliƒski – przewodniczàcy Rady 

Programowej „WiadomoÊci”, członek hono-
rowy IPB.

Wspó∏dzia∏anie uczestników 
procesu inwestycyjnego

Rada Programowa
Przewodniczàcy – Andrzej Piłat – podsekretarz
stanu w Ministerstwie Infrastruktury

Członkowie:
Tadeusz Biliƒski – członek honorowy
IPB, przewodniczàcy Rady Programowej
„WiadomoÊci”

Zbigniew Grabowski – prezes Krajowej
Rady Polskiej Izby In˝ynierów Budownictwa

Zbigniew Janowski – poseł na Sejm RP,
przewodniczàcy Zwiàzku Zawodowego
Budowlanych

Ksawery Krassowski – prezes Izby Projektowania 
Budowlanego

Stanisław Kukuryka – prezes
Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego

Leszek Mindur – Szkoła Główna
Handlowa

Roman Nowicki – przewodniczàcy Stałego
Przedstawicielstwa Kongresu Budownictwa

Wiesław Okoƒski – poseł na Sejm RP,
przewodniczàcy Komisji Infrastruktury Sejmu RP

Andrzej Urban – Główny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

Wiesław Szczepaƒski – podsekretarz stanu
w Ministerstwie Infrastruktury

Edward Szwarc – przewodniczàcy Komitetu
Budownictwa KIG

Edward Szymaƒski – podsekretarz
stanu w Kancelarii Prezydenta RP

Informacje szczegółowe dotyczàce kosztów 
uczestnictwa i dojazdu mo˝na uzyskaç
w sekretariacie IPB, tel. (0-22) 620-13-99,
faks 654-57-39.

X
Urzàd

X

inwestor

X

projektant

X

wykonawca
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Czterodro˝ny system nawiewu
Regulowany nawiew powietrza z klima-
tyzatora w czterech p∏aszczyznach 
zapewnia utrzymanie komfortu ca∏ego 
pomieszczenia w krótkim czasie.

Podzespo∏y renomowanych 
firm Êwiatowych
Zastosowanie renomowanych 
kom presorów rotacyjnych oraz 
rozbudowany system ochrony 
urzàdzenia zapewnia d∏ugà 
bezawaryjnà prac´ klimatyzatora.
Autorestart
Automatyczne wznowienie pracy klimatyzatora po 
przywróceniu zasilania, klimatyzator zapami´ta 
ostatnio ustawione parametry.

                       FO-E 09 LG              FO-E 12 LG
Moc ch∏odnicza 8 000 BTU/h - 2,3 kW 12 000 BTU/h - 3,5 kW
Moc grzewcza  8 500 BTU/h - 2,5 kW 13 000 BTU/h - 3,8 kW

Cicha praca jednostki wewn´trznej
Mo˝liwoÊç ustawienia mocy, z jakà pracuje 
wentylator w jednostce 
wewn´trznej zapewnia 
bardzo cichà prac´ 
urzàdzenia, np. podczas 
odpoczynku.

Jonizator powietrza
Emituje wraz z wywiewanym powietrzem 
jony ujemne, które poprawiajà samo-
poczucie, dajà mo˝liwoÊç szybkiego 
odpoczynku i regeneracji si∏ cz∏owieka. 

Klimatyzatory  z tego rodzaju systemami filtracyjnymi 
emitujà równie˝ niewielkie iloÊci ozonu, który poprawia 
samopoczucie a jednoczeÊnie bardzo skutecznie  niszczy 
wiele bakterii, szczególnie beztlenowców.

FONKO POLSKA
ul. Pu∏awska 599 B, 02-885 Warszawa

tel. (+48 22) 644 39 83, fax (+48 22) 644 39 87

Dobrze ch∏odzi i o to chodzi!Dobrze ch∏odzi i o to chodzi!

FONKOLINIA/24h: 0 801 367 333     www.fonko.com.pl

                         FO-E 18 LG                  FO-E 22 LG                    FO-E 24 LG
Moc ch∏odnicza  18 000 BTU/h - 5,0 kW 20 000 BTU/h - 6,0 kW   24 000 BTU/h - 7,0 kW
Moc grzewcza    19 000 BTU/h - 5,5 kW  22 000 BTU/h - 6,3 kW   26 000 BTU/h - 7,5 kW
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Prasa bran˝owa

Redakcja: ul.Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa
tel. (0-22) 336-13-13, tel./faks 827-02-58 
e-mail:drogownictwo@sitk.com.pl
e-mail:g.strzepka@sitk.neostrada.pl
www.wydawnictwa.sitk.com.pl 

Miesi´cznik „Drogownictwo” jest specja li-stycznym 
czasopismem naukowo-technicznym poÊwi´conym 
zagadnieniom, które sà w kr´gu zainteresowaƒ 
in˝ynierów i techników pracujàcych w drogownictwie 
i mostownictwie. 

W czasopiÊmie drukowane sà artykuły z dzie-
dziny technologii budowy dróg i autostrad, in˝y-
nierii ruchu, geotechniki, budowy i utrzymania 
obiektów mostowych, zarzàdzania i utrzymania 
infrastruktury drogowej, normalizacji drogowej 
i mostowej, planowania sieci dróg i autostrad,
a tak˝e dotyczàce historii budowy dróg i mostów. 

Autorami artykułów sà pracownicy wy˝szych 
uczelni technicznych, instytutów resortowych, biur
projektowych, administracji drogowej i przedsi´biorstw.

Artykuły, majàce szczególne znaczenie dla rozwoju 
nauki oraz techniki drogowej i mostowej, sà recenzowane. 

Czasopisma specjalistyczne
Kontynuujemy prezentacj´ najciekawszych zagadnieƒ i tematów 
poruszanych w czasopismach specjalistycznych.
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X
In˝ynieria 
i Budownictwo

Przeglàd Budowlany

Gaz, Woda i Technika
Sanitarna

Ciep∏ownictwo,
Ogrzewnictwo,
Wentylacja

Gospodarka Wodna

WiadomoÊci
Melioracyjne
i ¸àkarskie

Biuletyn INPE

Spektrum – magazyn
informacyjny SEP

Drogownictwo

WiadomoÊci naftowe
i gazownicze

In˝ynieria Morska
i Geotechnika

Materia∏y Budowlane

Zamieszczamy te˝ artykuły dyskusyjne i polemik´ 
z nimi. W krótkich notkach podawane sà najnowsze 
osiàgni´cia Êwiatowe w dziedzinie techniki oraz realizacji 
nowoczesnych obiektów drogowych i mostowych.

Wydawane sà tak˝e okolicznoÊciowe numery specjalne 
poÊwi´cone w całoÊci jednemu wybranemu tematowi. 

W czasopiÊmie mo˝na znaleêç aktualne informacje 
o planowanych konferencjach, seminariach i szkole-
niach, zwiàzanych z budownictwem drogowym i mo-
stowym. Podawane sà tak˝e bie˝àce informacje
z ˝ycia Stowarzyszenia In˝ynierówi Techników Ko- 
munikacji Rzeczypospolitej Polskiej, które jest wydaw-
wydawcà miesi´cznika. Czasopismo ma bogatà tra-
tradycj´. Po wojnie reaktywowano jew 1946 r. jako 
kontynuacj´ wydawanych od 1926 r. „WiadomoÊci 
Drogowych”. Wi´cej informacji o treÊci poszczególnych 
numerów mo˝na znaleêç na stronie internetowej 
www.wydawnictwa.sitk.org.pl.

W najbli˝szym numerze polecamy artykuł Igora 
Ruttmara i Antoniego Szydło pt. „Wykorzystanie 
symulatora ci´˝kich pojazdów do weryfikacji konstrukcji 
nawierzchni płatnej autostrady A-2”. Autorzy opisujà 
jedyny swego rodzaju eksperyment wykonany w Polsce 
dla potrzeb zaprojektowania konstrukcji nawierzchni na 
autostradzie. 

Redakcja: ul.Czackiego 3/5, pok. 404
00-043 Warszawa, skr. poczt. 1004
ttel./faks (0-22) 827-02-49, 336-14-07 
www.cieplogaz.sitk.com.pl
e-mail:gwits@poczta.onet.pl

Marcowy numer czasopisma „Gaz, Woda i Technika 
Sanitarna” ma charakter monotematyczny, 
poÊwi´cony konferencji organizowanej przez 
Stowarzyszenie PE100+. Stowarzyszenie to, 
zało˝one w 1999 r. , jest organizacj´ skupiajàcà pi´ciu 
producentów polietylenu wysokiej g´stoÊci a której 
celem jest zagwarantowanie najwy˝szego poziomu 
w produkcji i przetwórstwie materiału klasy PE100 
przeznaczonego do wytłaczania rur ciÊnieniowych. 
Celem Stowarzyszenia jest równie˝ stworzenie 
marketingowej platformy, w celu promocji stosowania 
rurociàgów z polietylenu.
W ramach konferencji wygłoszone były referaty 

zwiàzane z zastosowaniem rur polietylenowych. WÊród 
referatów przedstawionych w formie artykułów, w 
czasopiÊmie warto zwróciç uwag´ na te, które dotyczà 
omawianego produktu, doÊwiadczeƒ i uwarunkowaƒ 
eksploatacyjnych oraz wymagaƒ i metod badaƒ 
dotyczàcych rur przeznaczonych do przesyłania wody, 
gazu oraz budowy kanalizacji ciÊnieniowej. Bardzo 
interesujàcy jest artykuł dotyczàcy nowoczesnych 
metod układania i renowacji rurociàgów wraz
z prezentacjà przekładów zastosowaƒ rur PE.
W czasopiÊmie znajdà Paƒstwo równie˝ informacje 
dotyczàce technologii budowy rurociàgów poli-
etylenowych oraz dane dotyczàce właÊciwoÊci PE 
nowej generacji do produkcji rur i kształtek. Bardzo 
interesujàce sà równie˝ informacje zawarte w dwóch 
ostatnich artykułach, dotyczàce z jednej strony 
wykorzystania rur PE w systemach renowacyjnych, 
natomiast z drugiej strony – nowoczesnych technik 
rehabilitacji i budowy rurociàgu z wykorzystaniem PE.
 Dzi´ki monotematycznemu charakterowi numeru 
marcowego zawarte jest w nim pełne kompendium 
wiedzy na temat rurociàgów polietylenowych, i to 
nie tylko ich charakterystyki, ale równie˝ mo˝liwoÊci 
wykorzystania, jak te˝ metod układania i renowacji 
rurociàgów.
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Redakcja: ul. Âwi´tokrzyska 14a, pok. 322, 00-050 Warszawa
tel. (0-22) 55-64-308, faks: (0-22) 55-64-301, 
e-mail: spektrum.sep@sep.com.pl

Czasopismo adresowane do in˝ynierów i techników 
ze wszystkich dziedzin elektryki - od energetyki, 
elektrotechniki, instalacji i urzàdzeƒ elektrycznych po 
elektroniḱ , telekomunikacj́  i informatyḱ .
W zeszycie nr 3/2004 „Spektrum” opublikowane sà m.in.:  
Vzasady działalnoÊci SEP w zakresie normalizacji,
VdoÊwiadczenia i uwarunkowania funkcjonowania 
komisji kwalifikacyjnych (regulacje prawne, informacje 
o działalnoÊci KK w SEP i wynikajàce z tego wnioski, 
propozycje zmian unormowaƒ prawnych dotyczàcych KK),
Vinformacje Polskiej Izby In˝ynierów Budownictwa,
Vprawo w sieci (aktualna informacja prawna dost´pna w 
Internecie w postaci bazy Lex Polonica Online, nagrodzonej 
na targach KOMPUTER EXPO 2004).

Przypominamy, ˝e „Spektrum” zawiera informacje o 
organizowanych przez SEP konferencjach, seminariach, 
szkoleniach, wystawach i innych formach aktywnoÊci 
stowarzyszeniowej. Na jego łamach zamieszczane sà ma-
teriały informacyjne o nowinkach technicznych i oferty 
licznych producentów i usługodawców.
„Spektrum” publikuje kalendarz ciekawszych imprez 
technicznych oraz  przeglàdy, publikacji, prezentuje pro-
dukty i firmy wyró˝nione na targach i wystawach oraz 
firmy rekomendowane przez SEP, umo l̋iwia czytelnikom 
prezentowanie swoich poglàdów i głosów w dyskusjach 
na tematy najwa˝niejsze dla Êrodowiska elektryków.
W dodatkach specjalnych okresowo zamieszczane sà 
ciekawe i poszukiwane artykuły techniczne wa˝ne dla 
Êrodowiska elektryków, a zwłaszcza dla instalatorów.
Na łamach „Spektrum” ukazujà sí  informacje nadsyłane 
przez Polskà Izb  ́ In˝ynierów Budownictwa, której 
członkowie mogà prenumerowaç to czasopismo na 
ulgowych zasadach, takich samych jak dla członków SEP. 
Koszt rocznej prenumeraty w 2004 r. dla członków PIIB 
wynosi 72 zł. 
Prenumerat  ́ przyjmuje Centralny OÊrodek Szkolenia
i Wydawnictw SEP, ul. Filtrowa 67, 02-055 Warszawa 
(wpłat  ́ nale˝y dokonaç na konto: BOÂ SA II Oddział 
Warszawa nr 27 154011572001661931640002).

Redakcja: ul. Czackiego 3/5, pokój 216
00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
tel./faks (0-22) 828 27 26 , tel. (0-22) 826 43 35
www.cieplogaz.com.pl

Na naszej stronie  www.cieplogaz.com.pl Czytelnicy 
znajdà spisy treÊci oraz streszczenia artykułów. 
Znajdujà si´ tam równie˝ odnoÊniki do stron www 
reklamujàcych si´ u nas firm.

Autorzy artykułów publikowanych na łamach 
naszego czasopisma otrzymujà 4 punkty od 
Ministerstwa Nauki i Informatyzacji (dawniej 
Komitetu Badaƒ Naukowych).
W numerze majowym naszego czasopisma uka˝à 
si´, mi´dzy innymi, referaty wygłoszone na 
Forum Termomodernizacja 2004, którego nasze 
czasopismo było Patronem Medialnym.
Referaty i dyskusja dotyczyły zarówno aktualnych 
problemów termomodernizacji budynków jak
i nowej sytuacji powstajàcej w zwiàzku z integracjà 
europejskà, a zwłaszcza z wprowadzeniem wy-
magaƒ Dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie 
jakoÊci energetycznej budynków.
Zach´camy do prenumeraty czasopisma COW.

Redakcja: ul. Âwi´tokrzyska 14a, pok. 201
00-050 Warszawa
tel./faks (0-22) 826-67-00, 828-27-20 
e-mail: biuro@przegladbudowlany.pl
www.przegladbudowlany.pl

W kwietniowym wydaniu „Przeglàdu Budo-
wlanego” szczególnie polecamy obowiàzujàcy 
od 23 marca tego roku, znowelizowany status 
rzeczoznawcy budowlanego.

Czytelnicy znajdà tu równie˝ artykuł o 
aktualnej sytuacji normalizacyjnej ochrony 

cieplnej budynków oraz kontynuacj´ te-
matu bezpieczeƒstwa po˝arowego wieloro-
dzinnych budynków mieszkalnych. W dzia-
le Rynek budowlany polecamy artykuł zawie-
rajàcy najwa˝niejsze informacje o ozna-
kowaniu CE oraz interesujàcy artykuł
o budownictwie mieszkaniowym w egzotycznej 
Japonii.

W dziale Nauka dla budownictwa znajdziecie 
Paƒstwo cykl artykułów poÊwi´cony problematyce 
betonu: sposoby recyklizacji niewbudowanych 
składników mieszanki betonowej, artykuł o lek-
kich betonach kruszywowych o właÊciwoÊciach 
samozag´szczalnych, oraz wybrane aspekty 
wzmacniania filarów murowych za pomocà 
materiałów kompozytowych. 

Zapraszamy do lektury.
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