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Przed III Zjazdem Krajowym PIIB
Koƒczy si´ proces organizacji Izby, 
formowania jej struktur i zasad ich 
działania. Przystàpienie Polski do UE 
oznaczało dla samorzàdu zawodowego 
in˝ynierów budownictwa m.in. 
rozwiàzanie problemu uznawania 
kwalifi kacji zawodowych w budownictwie 
cudzoziemców podejmujàcych
prac´ w Polsce. 
Rada Krajowa uchwaliła w celu 
uregulowania tych spraw regulamin, który 
w całoÊci wraz z załàcznikami, publikujemy 
na s. 4-10.

Opinie UZP
Zgodnie z zapowiedzià kontynuujemy 
publikacj´ opinii prawnych Urz´du 
Zamówieƒ Publicznych, dotyczàcych  
budzàcych wàtpliwoÊci przepisów,
z dziedziny zamówieƒ publicznych.

Ceny w budownictwie
Na s. 34-35 prezentujemy pierwsze 
przybli˝enie cen, materiałów 
budowlanych i obiektów w I półroczu 
2004 r. Przedstawiamy zestawienie 
cen minimalnych, maksymalnych i 
uÊrednionych, które ilustruje tendencje 
rynkowe zmiennoÊci tych cen na rynku,
ze stycznia, kwietnia i maja br.      

Rynek
Cieszymy si´ te˝, ˝e coraz wi´cej czasopism 
specjalistycznych prezentuje swoje 
wydawnictwa w IB.

VW  N U M E R Z E C
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Izba samorzàdu zawodowego in˝ynierów 
budownictwa powołana została w roku 2002. 
Rozpocz´ty wówczas proces jej organizacji, 
formowania struktur i zasad ich działania 
koƒczy si´. W tym czasie, zgodnie z zamie-
rzeniem ustawodawcy, samorzàd stopniowo 
przejmował i nadal przejmuje przypisane mu 
zadania, pozostajàce poprzednio w kompe-
tencji administracji paƒstwowej. W tym cza-
sie miała miejsce formalna akcesja Polski do 
Unii Europejskiej, a to dla samorzàdu zawo-
dowego in˝ynierów budownictwa znaczyło 
koniecznoÊç rozwiàzania kwestii uznawania 
w naszym kraju kwalifikacji zawodowych 
in˝ynierów z krajów unijnych. Ze wzgl´dów 
oczywistych nale˝ało równie˝ ujednoliciç sys-
tem zdobywania uprawnieƒ budowlanych, 
system ubezpieczania OC in˝ynierów. 
Zasi´g i skala działania samorzàdu wymaga-
ły podj´cia działaƒ zmierzajàcych w kierun-
ku wydawania ogólnopolskiego czasopisma 
dla in˝ynierów budownictwa. Niezale˝nie 
od tego, realizujàc jedno ze swoich prioryte-

towych zadaƒ, Izba na bie˝àco podejmowała 
wiele interwencji w obronie zawodowych 
interesów członków Izby.
Dwa lata to du˝o jest, ale i mało. Nie wszyst-
kie działania zakoƒczone zostały sukcesem, 
ale dziÊ z perspektywy minionego czasu trud-
no przeceniç zdobyte doÊwiadczenia, a poza 
tym nie myli si´ tylko ten, kto nic nie robi. 
Poniewa˝ zbli˝a si´ moment oceny 
działalnoÊci Izby, czyli III Krajowy Zjazd 
PIIB, zatem ostatnie, przedzjazdowe posie-
dzenie Rady Krajowej, które odbyło si´ w 
Warszawie w dniu 19 maja br. miało charak-
ter podsumowujàcy. 
Poza protokołem z poprzedniego posiedze-
nia w dniu 24 marca br.  oraz regulaminem 
Zjazdu i  porzàdkiem jego obrad omówione
i przyj´te zostały:
1. Regulamin post´powania w sprawie 
uznawania kwalifikacji zawodowych w bu-
downictwie w Polsce osób z paƒstw  
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 
Konfederacji Szwajcarskiej (publikujemy go 

Przed III Zjazdem Krajowym PIIB

Do okr´gowych Rzeczników Odpowie dzialnoÊci Zawodowej wpłyn´ły 124 sprawy z czego:
VW 59 sprawach wszcz´to post´powanie wyjaÊniajàce 
VW 9 przypadkach odmówiono wszcz´cia post´powania 
V37 spraw umorzono 
VPozostałe w toku 
Do Krajowego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej wpłyn´ły za˝alenia do 24 spraw.

Członkowie PIIB: na koniec 2002 r. – 80 193 osób 
       na koniec 2003 r. – 98 710 osób
na koniec maja 2004 r. – 102 434 osób

SzkodowoÊç z tytułu wykonywania zawodu  in˝yniera budownictwa w 2003 r.:
zgłoszone szkody – 64

wysokoÊç roszczeƒ – 1 659 442,27 zł

Rzeczoznawcy:
W 2003 r. wpłyn´ło 17 wniosków o przyznanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego.

Nadano 9 tytułów Pozostałe sprawy w toku

Delegaci: 
na Krajowy Zjazd – 213 osób

na zjazdy izb okr´gowych  – 2 718 osób
 w zjazdach okr´gowych udział wzi´ło – 1 727 osób
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wraz z załà cznikami na s. 4-10) 
2. Zaktualizowane Zasady gospodarki finan-
sowej PIIB i bud˝et na rok 2004 
3. Zasady gospodarki finansowej i bud˝et 
PIIB na rok 2005 
4. Sprawozdanie Krajowej Rady na III 
Krajowy Zjazd PIIB 
5. Zmiany w nast´pujàcych dokumentach: 
VStatut Polskiej Izby In˝ynierów Budo-
wnictwa 
VRegulamin Krajowej Komisji Rewizyjnej 
VRegulamin Krajowej Komisji Kwali-

fikacyjnej 
VRegulamin Krajowego Rzecznika Odpo-
wiedzialnoÊci Zawodowej 
VRegulamin Okr´gowych Rad 
VRegulamin Okr´gowych Komisji Rewi-
zyjnych 
6. Sprawozdanie Krajowego Rzecznika Odpo-
wiedzialnoÊci Zawodowej za rok 2003 
7. Sprawozdanie Krajowego Sàdu Dyscy-
plinarnego za rok 2003 
Powy˝sze dokumenty przedstawione zostanà 
III Krajowemu Zjazdowi Sprawozdawczemu. 
Po omówieniu spraw zwiàzanych z przygo-
towaniem dokumentów na Zjazd, redaktor 

naczelna In˝yniera Budownictwa Barbara 
Mikulicz-Traczyk, przedstawiła sytuacj´ 
zwiàzanà z wydawanym przez spółk´ PIIB 
pismem. Zwróciła uwag´ na oczekiwania 
czytelników zwiàzane z zakresem prezen-
towanych w piÊmie materiałów. Pytania
i sugestie, zgłaszane w tej sprawie do redakcji 
miesi´cznika, koncentrujà si´ wokół tema -
tów praktycznych,  które mogà byç wykorzy-
stane w pracy in˝ynierów. PodkreÊliła te˝, ˝e 
pismo nie ma jeszcze ostatecznego kształtu 
– cały czas trwa praca nad jego opracowa-

niem. Nawiàzujàc do kwestii finansowych 
zwiàzanych z wydawaniem miesi´cznika 
wyjaÊniła, ˝e Zarzàd spółki wydajàcej mie-
si´cznik cały czas prowadzi usilne starania 
o pozyskanie jak najwi´kszej liczby reklamo-
dawców.  
Przyj´ta została uchwała, którà Krajowa Rada 
PIIB postanawia, ˝e 50 proc. kosztów wysył-
ki czterech kolejnych wydaƒ miesi´cznika 
In˝ynier Budownictwa pokryjà okr´gowe 
izby samorzàdu zawodowego in˝ynierów 
budownictwa.

Fred.

Do Krajowego Sàdu Dyscyplinarnego w 2003 roku wpłyn´ło 7 spraw, z których:
V1 została umorzona
V1 uchylona i skierowana do właÊciwego sàdu okr´gowego
V1 zakoƒczona została ukaraniem winnego
V2 zostały odesłane z uwagi na niewła ÊciwoÊç KSD
V1 odesłana w celu zło˝enia za˝alenia w sposób prawidłowy
V1 sprawa nie została zakoƒczona w 2003 roku
Do sàdów okr´gowych wpłyn´ły 52 sprawy.

W 2003 r. odbyły si´ 2 sesje egzaminacyjne. Do egzaminu dopuszczono 2 899 osób.
Uprawnienia uzyskało 1 718 osób. 

Do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej zło˝ono 92 odwołaƒ.

W 2003 roku opracowany został Centralny Zestaw Pytaƒ Egzaminacyjnych
na Uprawnienia Budowlane.  Dla jego obsługi stworzony został program komputerowy. 

Na koniec 2003 roku w bazie znajdowało si´ 1692 pytania testowe i 981 ustnych. 
Zmieniajàce si´ przepisy prawne powodujà, ˝e cały czas trwajà prace 

nad weryfikacjà i aktualizacjà pytaƒ. 
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§ 1
Aktami regulujàcymi uznawanie kwalifikacji 
zawodowych w budownictwie osób b´dà -
cych obywatelami paƒstw Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji 
Szwajcarskiej przez Polskà Izb´ In˝ynierów 
Budownictwa sà, w szczególnoÊci: 
1) ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 r. o za -
sadach uznawania nabytych w paƒstwach 
członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji 
do wykonywania zawodów regulowanych 
(Dz. U. Nr 87, poz. 954 z póên. zm.),
2) ustawa z dnia 10 maja 2002 r. o za -
sadach uznawania nabytych w paƒstwach 
członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji 
do podejmowania lub wykonywania nie -
k tórych działalnoÊci (Dz. U. Nr 71, poz. 655 
z póên. zm.),
3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
post´powania administracyjnego (Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póên. zm.),
4) ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzàdach zawodowych architektów, 
in˝y -nierów budownictwa oraz urbanistów 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z póên. zm.),
5) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 
z póên. zm.),
6) rozporzàdzenie Ministra Edukacji Naro -
dowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2002 r. 
w sprawie wzoru formularzy składanych 
w post´powaniu o uznanie kwalifikacji do 
wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 8, poz. 94),
7) rozporzàdzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie 
upowa˝nienia organów i jednostek do 
uzna wania kwalifikacji w zawodach regu -
lowanych (Dz. U. Nr 237, poz. 2007),
8) rozporzàdzenie Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 
z 1995 r. Nr 8, poz. 38 z póên. zm.),
9) rozporzàdzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 26 wrzeÊnia 2002 r. w sprawie 
wzorów i sposobu prowadzenia rejestrów 
osób posiadajàcych uprawnienia budowlane 

oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialnoÊci 
zawodowej w budownictwie (Dz. U. Nr 62, 
poz. 565),
10) statut Polskiej Izby In˝ynierów Budo -
wnictwa,
11) regulamin Krajowej Komisji Kwali -
fikacyjnej Polskiej Izby In˝ynierów Budo -
wnictwa.

§ 2
1. Regulamin stosuje si´ do osób b´dàcych 
obywatelami paƒstw Europejskiego Ob -
szaru Gospodarczego oraz Konfederacji 
Szwajcarskiej, które posiadajà kwalifikacje 
zawodowe do wykonywania zawodu regu -
lowanego odpowiadajàcego samodzielnym 
funkcjom technicznym w budownictwie
w Polsce.
2. Osoby niespełniajàce warunków okre -
Êlonych w ust. 1 majà prawo ubiegaç si´ 
o uzyskanie uprawnieƒ budowlanych na 
zasadach ogólnych okreÊlonych w odr´bnych 
przepisach obowiàzujàcych w Polsce. 

§ 3
Krajowa Rada Polskiej Izby In˝ynierów 
Budownictwa, zwana dalej „Krajowà Radà”, 
na wniosek Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 
Polskiej Izby In˝ynierów Budownictwa, 
zwa nej dalej „Komisjà Kwalifikacyjnà”, 
uznaje kwalifikacje zawodowe osób b´ -
dàcych obywatelami paƒstw Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji 
Szwajcarskiej, w zakresie specjalnoÊci, o któ -
rych mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2-5 ustawy 
– Prawo budowlane.

§ 4
1. Prowadzenie post´powania sprawdzajàcego 
nale˝y, z upowa˝nienia Krajowej Rady, do 
kompetencji Komisji Kwalifikacyjnej.
2. Wydawanie decyzji w sprawie uznania 
kwalifikacji zawodowych do wykonywania 
zawodu regulowanego odpowiadajàcego 
samodzielnym funkcjom technicznym 
w budownictwie nale˝y do kompetencji 
Krajowej Rady.
3. Przewodniczàcy Komisji Kwalifikacyjnej 
powołuje spoÊród członków Komisji zespół 
sprawdzajàcy w składzie od 3 do 5 osób oraz 
wyznacza przewodniczàcego i sekretarza. 

Regulamin
post´powania w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych 

w budownictwie w Polsce osób z paƒstw Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej
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§ 5
1. Osoba ubiegajàca si´ o uznanie kwalifikacji 
zawodowych nadanych w paƒstwie Euro -
pejskiego Obszaru Gospodarczego lub Kon -
federacji Szwajcarskiej, składa wniosek
w j´zyku polskim do Krajowej Rady.
2. Wzór wniosku okreÊlajà przepisy rozpo-
rzàdzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie 
wzoru formularzy składanych w post´powaniu 
o uznanie kwalifikacji do wykonywania 
zawodów regulowanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 8,
poz. 94).
3. Do wniosku nale˝y dołàczyç: 
1) ˝yciorys zawodowy;
2) dokument potwierdzajàcy posiadanie 
prawa do wykonywania zawodu regulowanego 
w paƒstwie Europejskiego Obszaru Gospo -
darczego lub Konfederacji Szwajcarskiej, 
który odpowiada samodzielnym funkcjom 
technicznym w budownictwie w Polsce lub
3) odpis dyplomu ukoƒczenia studiów 
wy˝szych lub Êwiadectwa ukoƒczenia Êredniej 
szkoły technicznej oraz
4) dokument potwierdzajàcy odbycie praktyki 
zawodowej:
Vdwuletniej, w przypadku ukoƒczenia 
studiów wy˝szych albo
Vczteroletniej, w przypadku ukoƒczenia 
Êredniej szkoły technicznej
przy sporzàdzaniu projektów lub na budowie, 
wydany przez właÊciwà instytucj´ w paƒstwie 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub 
Konfederacji Szwajcarskiej;
5) dowód uiszczenia opłaty za post´powanie;
6) kopi´ wa˝nego dokumentu potwier -
dzajàcego to˝samoÊç wnioskodawcy. 
4. Uwierzytelnione dokumenty w j´zyku 
obcym sà składane wraz z tłumaczeniem na 
j´zyk polski sporzàdzonym przez tłumacza 
przysi´głego.

§ 6
Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych, 
przewodniczàcy Komisji Kwalifikacyjnej 
kieruje do zespołu sprawdzajàcego. 

§ 7
1. W przypadku stwierdzenia braków we 
wniosku, przewodniczàcy zespołu spraw -
dzajàcego nakłada, w drodze postanowienia, 
na wnioskodawc´ ubiegajàcego si´ o uz -
nanie kwalifikacji zawodowych obowiàzek 
usuni´cia braków w okreÊlonym terminie. 
Wzór postanowienia stanowi załàcznik nr 1 
do regulaminu.
2. Po otrzymaniu kompletnego wniosku zespół 
sprawdzajàcy wyznacza wnioskodawcy termin 

rozmowy. Rozmowa dotyczy wykształcenia
i praktyki zawodowej oraz odbywa si´
w j´zyku polskim.
3. Na podstawie dokumentów i rozmowy,
o której mowa w ust. 2, zespół sprawdzajàcy 
formułuje wniosek w sprawie uznania 
kwalifikacji zawodowych do wykonywania 
zawodu regulowanego odpowiadajàcego 
samodzielnym funkcjom technicznym w bu -
downictwie.
4. Zespół sprawdzajàcy rozstrzyga w sprawie 
zwykłà wi´kszoÊcià głosów. W razie równoÊci 
głosów decyduje głos przewodniczàcego 
zespołu.
5. Z post´powania zespół sprawdzajàcy spo -
rzàdza protokół. Wzór protokołu stanowi 
załàcznik nr 2 do regulaminu.
6. Protokół zespołu sprawdzajàcego prze -
wodniczàcy Komisji Kwalifikacyjnej prze -
kazuje Krajowej Radzie.

§ 8
1. Krajowa Rada lub wyłoniony przez 
Prezesa Krajowej Rady spoÊród jej członków 
co najmniej trzyosobowy zespół orzekajàcy, 
orzeka w drodze decyzji:
1) o uznaniu kwalifikacji zawodowych osób 
b´dàcych obywatelami paƒstw Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji 
Szwajcarskiej lub
2) o odmowie uznania kwalifikacji zawo -
dowych osób, o których mowa w pkt 1, 
w przypadku niespełnienia wymagaƒ 
okreÊlonych przepisami, o których mowa
w § 1 regulaminu.
2. Organem odwoławczym od decyzji, o któ -
rej mowa w ust. 1, jest Główny Inspektor 
Nadzoru Budowlanego.
3. Post´powanie w sprawie uznania kwali -
fikacji zawodowych powinno si´ zakoƒczyç 
wydaniem decyzji nie póêniej, ni˝ w terminie 
czterech miesi´cy od dnia przedstawienia 
przez wnioskodawc´ niez b´dnych doku -
mentów. Wzory decyzji, o których mowa 
w ust. 1, stanowià załàczniki nr 3 i 4 do 
regulaminu.

§ 9
W zakresie nieuregulowanym regulaminem 
stosuje si´ przepisy Kodeksu post´powania 
administracyjnego.

§ 10
Członkowie zespołu sprawdzajàcego powo -
łanego na podstawie § 4 oraz członkowie 
zespołu orzekajàcego Krajowej Rady po-
wo łanego na podstawie § 8 otrzymujà 
wynagrodzenie według zasad i w wysokoÊci 
ustalonej przez Krajowà Rad´.

X
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Zjazd Sprawozdawczy w Lublinie
II Zjazd Sprawozdawczy Lubelskiej Okr´gowej 
Izby In˝ynierów Budownictwa odbył si´ w sie-
dzibie Domu Technika w Lublinie 16 kwietnia 
2004 r. Obrady Zjazdu trwały 7 godzin.
Frekwencja Delegatów na Zjazd wynosiła 65 
proc. Obecnych było 127 delegatów na 195 
uprawnionych do udziału w Zjeêdzie.
W obradach Zjazdu uczestniczyło 18 zaproszo-
nych goÊci, w tym prezes PIIB prof. Zbigniew 
Grabowski, przewodniczàca Krajowej Komis-
ji Rewizyjnej Krystyna Korniak-Figa, przed-
stawiciele Wojewody, Urz´du Miasta i Poli-
techniki Lubelskiej, zaprzyjaênionych samo-
rzàdów zawodowych: Izby Architektów, 
Izby RzemieÊlniczej, lokalnej prasy, prezesi 
stowarzyszeƒ NOT. 
Obrady Zjazdu przebiegały zgodnie z uchwalo-
nym porzàdkiem i regulaminem obrad.
Na Zjeêdzie uchwalono i zatwierdzono wszyst-
kie podstawowe dokumenty Izby, tj.:
Vbud˝et na rok 2004,
Vudzielono absolutorium dla Rady LOIIB, 
Vprzyj́ to do realizacji plan pracy Rady na 2004 r.,
Vprzyj´to sprawozdania z działalnoÊci wszyst-
kich organów LOIIB za rok 2003,
Vpodj´to 7 uchwał dotyczàcych mi´dzy inny-
mi funkcjonowania Izby w 2004 r.,
Vprzyj´to do realizacji wnioski delegatów.
Do Komisji Uchwał i Wniosków wpłyn´ło 14 
wniosków, z których przyj´to do realizacji 10.
Delegaci na Zjazd wypowiedzieli si´ za 
zwi´kszonà cz´stotliwoÊcià szkoleƒ, szer-
szym udziałem w konferencjach bran˝owych, 
utrzymaniem dotychczasowej formy biulety-
nu, efektywniejszym działaniem istniejàcych 
zespołów problemowych oraz powołaniem 
nowych zespołów, tj. ds. nauki i ds. etyki zawo-
dowej, nawiàzaniem współpracy z sàsiednimi 
krajami, w których działajà Izby In˝ynierów 
Budownictwa.
Prezes PIIB i przewodniczàcy LOIIB infor-
mowali o działalnoÊci Rady Krajowej, podej-
mowanych przedsi´wzi´ciach legislacyjnych, 
współpracy z organizacjami unijnymi i mi´-
dzynarodowymi oraz przygotowaniach do 
Zjazdu Krajowego Izby. 
Delegaci zgłosili wnioski, które zostanà przesłane 
do rozpatrzenia na Zjeêdzie Krajowym, m.in.:
Vwprowadzenia uÊciÊleƒ ustawowych w za -
kresie projektów budowlanych i wykonaw-
czych, głównie w bran˝y sanitarnej,
Vrozszerzenia listy osób sprawujàcych samo-

dzielne funkcje w bu-
 downictwie,
Vwprowadzenia spe-
cjalnoÊci hydrotech-
nicznej (lub wodno-
-melioracyjnej) i spe-
cjalizacji w zakresie 
instalacji sanitarnych,
Vujednolicenia pro-
gramów nauczania 
upowa˝niajàcych do 
nadawania uprawnieƒ 
budowlanych,
Vweryfikacji Statutu
i regulaminów orga-
nów Izby w zakresie ich 
spójnoÊci i zgodnoÊci
z ustawà.
Wnioski i spostrze-
˝enia:
1. Zjazd był dobrze 
przygotowany orga-
nizacyjnie i meryto-
rycznie. Sprawozdanie Rady i Projekt bud˝etu 
były dodatkowo opublikowane w Biuletynie 
informacyjnym LOIIB.
2. Delegaci na Zjazd wi´cej dyskutowali
o działalnoÊci merytorycznej Izby, mniej
o szczegółach zwiàzanych z wydatkowaniem 
Êrodków.
3. DziałalnoÊç Izby 
wymaga tworzenia no-
wych zespołów pro ble-
mowych. Szcze gólnym 
zainteresowaniem cie-
szà si´ problemy pra-
wne zwiàzane z och-
ronà członków oraz in-
terpretacjà przepisów.
4. W celu usprawnienia 
przebiegu obrad wydaje 
si´ niezb´dny zakup lub 
wypo˝yczenie nowo-
czesnego urzàdzenia 
do nagłoÊnienia sali
i przeprowadzenia gło-
sowaƒ.

Vmgr in˝. JANUSZ IBERSZER
Przewodniczàcy Obrad Zjazdu
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III Zjazd Âwi´tokrzyskiej OIIB
Wdniu 17.04.2004 r. odbył si´ III Zjazd 

Âwi´tokrzyskiej Okr´gowej Izby 
In˝ynierów Budownictwa – wzi´ło 

w nim udział 65 osób, tj. 80 proc. stanu 
osobowego delegatów. Polskà Izb´ In˝y -
nierów Budownictwa reprezentował Andrzej 
Bratkowski. W obradach wzi´li te˝ udział 
zaproszeni goÊcie z wojewódzkich władz 
samorzàdowych i organizacji technicznych 
– zało˝ycieli Izby. Wszystkich zebranych 
powitał przewodniczàcy Rady Izby Marian 
Jantura, który nast´pnie zaproponował 
na przewodniczàcego obrad Stanisława 
Zieliƒskiego – członka Rady PIIB.
Po przyj´ciu porzàdku obrad Zjazdu przez 
delegatów i załatwieniu spraw formalnych 
– niezb´dnych dla prawidłowego jego 
przebiegu – przystàpiono do składania 
sprawozdaƒ. Jako pierwszemu udzielono 
głosu przewodniczàcemu Rady Izby. W swoim 
wystàpieniu przedstawił on działalnoÊç Rady 
i Prezydium Izby w 2003 roku, zwracajàc 
uwag´ na nast´pujàce problemy:
Vzakoƒczenie prac zwiàzanych z organizacjà 
biura Izby (powi´kszenie powierzchni 
biurowej do ponad 140 m2, pełne wyposa˝enie 
w niezb´dny sprz´t biurowy oraz zatrudnienie 
pracowników, 
Vwprowadzenie szkoleƒ dla członków Izby
w zakresie ogólnym i bran˝owym w Kielcach 
i w terenie,
Vpowołanie Komisji i Komitetów działajàcych 
na rzecz członków Izby,
Vtworzenie jednostek Izby (biur 
terenowych).
Sprawozdanie z realizacji bud˝etu za 2003 rok 
i propozycj´ wpływów i wydatków na 2004 rok 
przedstawił skarbnik Izby  - Zbigniew Dusza.
Obydwa sprawozdania stanowiły podstaw´ 
dyskusji, w której najcz´Êciej poruszano: zbyt 

wysokie składki na rzecz PIIB i ÂOIIB, które 
powodujà kumulacj´ du˝ych sum. Delegaci na 
Krajowy Zjazd zostali zobowiàzani do działaƒ 
zmierzajàcych do obni˝enia składek od 2005 
roku. Zastanawiano si´ tak˝e nad ewentualnà 
koniecznoÊcià wykupu lokalu Izby, gdy˝ 
lokaty bankowe nie stanowià dziÊ ˝adnej 
atrakcji. Dyskutanci uwa˝ajà te˝, ˝e opłaty 
egzaminacyjne na uprawnienia budowlane sà 
równie˝ elementem drena˝u, ju˝ i tak bardzo 
skromnych zasobów finansowych młodej 
kadry technicznej.
Zjazd przyjàł do wiadomoÊci, ˝e 61 osób 
zawieszono w prawach członków (zaległoÊç 
w opłatach składek ponad 6 miesi´cy), a pra-
wie 460 osób skreÊlono ze stanu Izby, gdy˝ 
zaległoÊci w opłatach składek przekroczyły 
ju˝ 12 miesi´cy. Stan osobowy Izby na dzieƒ 
1.01.2004 r. wynosił 2843 członków i od 
poczàtku roku stale si´ powi´ksza, osiàgajàc 
7.04.2004 r. – 2997 członków.
Sprawozdania: Okr´gowej Komisji Kwali-
fikacyjnej, Rzecznika OdpowiedzialnoÊci 
Zawodowej i Sàdu Dyscyplinarnego zostały 
przyj´te.
Wystàpienie przewodniczàcej Okr´gowej 
Komisji Rewizyjnej było bardzo szczegółowe 
i profesjonalne. Wykazano w nim, co jeszcze 
nale˝y usprawniç, aby obsługa członków 
Izby była bardziej ich satysfakcjonujàca. 
PodkreÊlono du˝e zaanga˝owanie nie 
tylko etatowej obsługi biura Izby, ale tak˝e 
pozostałych członków władz Izby. Po ta-
kiej ocenie wniosek OKR o udzielenie 
ab solutorium Radzie Izby i jej Prezydium był 
ju˝ tylko uwieƒczeniem dzieła.
Delegaci jednogłoÊnie udzielili absolutorium 
Radzie Izby  za 2003 rok.

VMARIAN JANTURA
Przewodniczàcy Rady ÂWKOIIB

X

Liczba 

członków 

na koniec 

marca:

2997 osób



                           12 C In˝ynier budownictwa

Samorzàd zawodowy

   In˝ynier budownictwa V 13 

I. Wybrana w głosowaniu jawnym KOMISJA 
UCHWAŁ I WNIOSKÓW ukonstytuowała si´ 
nast´pujàco:
- kol. Andrzej Pienià˝ek – przewodniczàcy 
Komisji
- kol. Tomasz Marcinowski – sekretarz Komisji
- kol. Jan Gàsior – członek Komisji
- kol. Mieczysław Kasprzyk – członek Komisji.
II. III Zjazd Âwi´tokrzyskiej Okr´gowej Izby 
In˝ynierów Budownictwa podjàł nast´pujàce 
uchwały;
1. O udzieleniu absolutorium Radzie ÂOIIB
z działalnoÊci i wykonania zadaƒ za rok 2003.
2. O przyj´ciu sprawozdaƒ z działalnoÊci:
- Okr´gowej Komisji Kwalifikacyjnej
- Okr´gowego Sàdu Dyscyplinarnego
- Okr´gowego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci 
Zawodowej
- skarbnika Izby z realizacji bud˝etu w 2003 
roku.
3. O przyj´ciu bud˝etu ÂOIIB na 2004 rok.
4. O wygaÊni´ciu mandatów nast´pujàcych 
delegatów na Zjazd Okr´gowy:
- Adamski Jerzy
- Nawara Tadeusz
- Rukat Zdzisław
- Sadowski Maciej
- Szrek Gra˝yna
- Wojciechowska Wiesława 
w zwiàzku z Uchwałà Rady Izby o skreÊleniu 
ich z listy członków Izby, ze wzgl´du na nie-
opłacanie składek, 
oraz o niepowołanie na ich miejsce innych 
delegatów z tych okr´gów, w których byli 
wybrani, jak równie˝, o niepowołanie do orga-
nów Izby, których byli członkami, innych osób 
w ich miejsce.

Poszczególne Uchwały były oddzielnie 
przyjmowane w głosowaniach jawnych.
III. Komisja Uchwał i Wniosków po wysłucha-
niu dyskusji nad sprawozdaniami i projektem 
bud˝etu ÂOIIB na 2004 rok, zaproponowa-
ła podj´cie Uchwały w sprawie przyj´cia 
nast´pujàcych wniosków:

1. Zobowiàzaç Rad´ i Biuro ÂOIIB do ustalenia 
zakresu działalnoÊci i opracowania Regulaminu 
funkcjonowania terenowych filii Biura Izby.
2. Upowa˝niç delegatów ÂOIIB na Zjazd 
Krajowy Polskiej Izby In˝ynierów Budownictwa 
do wystàpienia na Zjeêdzie Krajowym z wnio-
skiem o:
- urealnienie wysokoÊci składek członkowskich, 
majàc na wzgl´dzie poziom kosztów funkcjo-
nowania Izb Okr´gowych i Izby Krajowej
- obni˝enie opłat za egzaminy na uprawnienia 
budowlane.
3. Rozwa˝yç mo˝liwoÊç zapewnienia człon-
kom Izby dost´pu do Internetu w biurze Izby, 
poprzez wydzielenie właÊciwego stanowiska 
komputerowego.
4. Zapewniç właÊciwà pomoc prawnà człon-
kom Izby.
5. Rozwa˝yç mo˝liwoÊç zorganizowania peł-
nienia dy˝urów przez rzeczoznawców budow-
lanych w celu udzielenia fachowej pomocy 
członkom Izby.
6. Upowa˝niç Rad´ Izby do rozpoznania 
mo˝liwoÊci przeznaczenia rezerw finansowych 
wyst´pujàcych w bud˝ecie na 2004 r. na inwe-
stycje, poprzez np. wykupienie na własnoÊç 
zajmowanych pomieszczeƒ przez biuro Izby, 
lub na ewentualnie inne przedsi´wzi´cia na 
rzecz członków Izby.
7. Wprowadziç w ÂOIIB ksi´gowoÊç kompu-
terowà.
8. Rozwijaç działalnoÊç szkoleniowà, za pew-
niajàc członkom Izby właÊciwà o niej infor-
macj´.
9. Przy opracowywaniu bud˝etów na lata 
nast´pne, w cz´Êci opisowej uzasadniç wielkoÊç 
poszczególnych pozycji.

III Zjazd Âwi´tokrzyskiej Okr´gowej Izby 
In˝ynierów Budownictwa w głosowa-
niu jawnym podjàł Uchwał´ o podj´ciu 
wyszczególnionych wy˝ej wniosków.

VKomisja Uchwał i Wniosków

Protokół Komisji Uchwał i Wniosków 
III Zjazdu Âwi´tokrzyskiej OIIB

Kielce 17.04.2004 r.
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III Zjazd DolnoÊlàskiej OIIB
W dniu 21.04.2004 r. we Wrocławiu odbył si´ 
III Zjazd DOIIB, w którym uczestniczyło 90 ze 
144 uprawnionych delegatów.
Przewodniczàcy Rady DOIIB Jerzy Jasieƒko 
przywitał delegatów i zaproszonych goÊci, 
w tym wiceprezesa KR PIIB, przedstawicieli 
DolnoÊlàskiego Urz´du Marszałkowskiego, 
DolnoÊlàskiego Urz´du Wojewódzkiego, Woje-
wódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowla-
nego, przewodniczàcych Izby Architektów,
Izby Urbanistów oraz stowarzyszeƒ FSNT NOT.
Na przewodniczàcego Zjazdu wybrano Anto-
niego Pobihona  oraz powołano Prezydium.
Wybrana Komisja Mandatowa stwierdziła 
prawomocnoÊç Zjazdu.

Po przedstawieniu sprawozdaƒ (za okres 
od kwietnia 2003 do kwietnia 2004 roku)
z działalnoÊci organów DOIIB: 
VRady,
VKomisji Kwalifikacyjnej,
VRzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej,
VSàdu Dyscyplinarnego,
VKomisji Rewizyjnej,
wywiàzała si´ dyskusja dotyczàca ich 
działalnoÊci. Na wszystkie pytania dotyczàce 
sprawozdaƒ udzielane były wyjaÊnienia przez 
przewodniczàcych poszczególnych organów.
W głosowaniu jawnym delegaci jednogłoÊnie 
przyj´li przedstawione sprawozdania. 
Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie abso-
lutorium Radzie DOIIB równie˝ został przyj´ty 
jednogłoÊnie. 
Po przerwie obiadowej delegaci podj´li dyskusj´ 
nad dalszymi kierunkami działalnoÊci DOIIB.
Poruszano wiele spraw, które w wi´kszoÊci 
dotyczyły Unii Europejskiej, w tym:
Vroli in˝yniera polskiego,
Vprzygotowania członków DOIIB przez 
odpowiednie szkolenia do pełnienia funkcji 
in˝yniera w tych krajach, 

Vnawiàzania kontaktów oraz współpracy
z izbami samorzàdu zawodowego in˝ynierów 
budownictwa krajów UE.
Delegaci zaakceptowali działania Rady w za-
kresie:
Vzakupu przyszłej siedziby DOIIB wraz z jej 
adaptacjà,
Vfunkcjonowania funduszu zapomóg loso-
wych dla członków DOIIB,
Vprzygotowania szkoleƒ dla członków DOIIB 
(mi´dzy innymi z zakresu procedur FIDIC, 
nowych norm europejskich tzw. „eurokodów”),
Vdofinansowania udziału członków DOIIB
w konferencjach i szkoleniach rekomendowa-
nych przez DOIIB.
W wyniku dyskusji delegaci przegłosowali 
przyj´cie do realizacji 11 uchwał, z których 
dwie b´dà zgłoszone na III Krajowym Zjeêdzie 
PIIB:

Vdotyczàca zmniejszenia wysokoÊci składek 
członkowskich i na ubezpieczenie do łàcznej 
wysokoÊci 300 zł rocznie,
Vdotyczàca stosowania cenników projekto-
wych IPB (ponowne wystàpienie).
Na tym Obrady III Zjazdu DolnoÊlàskiej 
Okr´gowej Izby In˝ynierów Budownictwa 
zostały zakoƒczone. 

VKAZIMIERZ HAZNAR
Wiceprzewodniczàcy Rady DOIIB

X
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Bie˝àce informacje dotyczàce 
dzia łalnoÊci Izby i najistotniejsze 
wydarzenia z dziedziny budow-
nictwa - to główna treÊç Biuletynu 
Informacyjnego, który trafia do
prawie trzech tysi´cy członków
Podlaskiej Okr´gowej Izby In˝y-
nierów Budownictwa z terenu 
województwa podlaskiego.
Podlaska OIIB obejmuje swoim 
zasi´giem teren województwa 
podlaskiego. O istotnych dla 
in˝ynierów faktach i wa˝niejszych 
wydarzeniach budowlanych „pi-
 sze” Biuletyn Informacyjny. 

Biuletyn POIIB jest kwartalnikiem, 
ukazujàcym si´ od ubiegłego roku. 
Pod koniec maja 2004 roku wyda-
ny zostanie ju˝ piàty jego numer. 
Zazwyczaj jest to wydawnictwo 16-
stronnicowe, z czego cztery strony 
– drukowane sà w kolorze. CałoÊç 
uzupełnia kredowa kolorowa okład-
ka; format A4. Artykuły redakcyjne 
uzupełniajà płatne ogłoszenia firm 
z bran˝y budowlanej. Biuletyn uka-
zuje si´ w nakładzie ok. 3 tys. egz. 
i trafia bezpłatnie do wszystkich 
członków Izby. Osoby niezrzeszone 
w Izbie, a zainteresowane lekturà 

Biuletynu mogà go 
otrzy mywaç odpłatnie.
O zawartoÊci poszcze-
gólnych numerów Biu-
letynu decyduje Rada 
Programowa, w skład 
której wchodzi jedena-
stu członków Izby, oraz 
przedstawiciel wydaw-
cy. Zarówno zawartoÊç 
merytoryczna, jak i sza-
ta graficzna pisma sà 
opracowywane przez 
Rad´ Programowà. 
– ChcielibyÊmy, aby 
członkowie Izby mieli
satysfakcj´ z jej dzia-
łalnoÊci. Powy˝sze b´- 
 dzie spełnione tylko 
wtedy, gdy członko wie 
majà dost´p do informa-
cji. A to z kolei zapew-
nia im Biuletyn - mówi 
Ryszard Dobrowolski, 
przewodniczàcy Rady 
POIIB. 

Na łamach Biuletynu znajdujà si´ 
informacje o sprawach dotyczàcych: 
organizacji, pracy i wydarzeƒ
w Polskiej Izbie In˝ynierów Budo-
wnictwa oraz – co jest szczególnie 
wa˝ne dla członków – w Izbie 
Podlaskiej. In˝ynierowie sà na 
bie˝àco informowani o aktual-
nych przepisach budowlanych
i ich zmianach. Publikowane sà 
terminy i tematy szkoleƒ organi-
zowanych przez Izb´, dla swoich 
członków, a póêniej krótkie z nich 
relacje, zawierajàce najistotniejsze 
wnioski. Zamieszczane sà sprawoz-
dania nt. realizacji najwi´kszych, 
nietypowych czy te˝ charaktery-
stycznych inwestycji budowla-
nych województwa podlaskiego. 
Ukazały si´ ju˝ artykuły m.in.
o budowie tunelu w Białymstoku, 
która jest prowadzona w nowator-
ski sposób, o ciepłowni w Czarnej 
Białostockiej, która wykorzystujàc 
piece opalane trocinami, ogrzewa 
10-tysi´czne miasto. Zwracamy uwa-
g´ na wa˝ne wydarzenia z bran- 
 ̋ y budowlanej w regionie i kraju. 
Poszczególne tematy doty czà ró˝nych 
bran˝ skupionych w Izbie.
W opinii członków Izby Biuletyn 
w pełni spełnia ich oczekiwania. 
Tym niemniej Rada Programowa 
stale pracuje nad uatrakcyjnieniem 
wydawnictwa.

Vmgr in˝. RYSZARD DOBROWOLSKI
Przewodniczàcy Rady POIIB

mgr in˝. Ryszard Dobrowolski

In˝ynier doinformowany

Biuletyn Informacyjny Podlaskiej 
Okr´gowej Izby In˝ynierów 
Budownictwa
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si´ sprawà i przygotowanie odpowiedniej 
dokumentacji. Analogicznie w przypadku, 
je˝eli przeciwko in˝ynierowi wszcz´to pos-
t´powanie karne, administracyjne, cywilne 
lub inne mogàce rodziç odpowiedzialnoÊç 
z tytułu umowy ubezpieczenia, zobowiàzany 
on jest natychmiast zawiadomiç o tym fakcie 
ubezpieczyciela. 

W sytuacji, kiedy szkoda ju˝ powstała ubez-
pieczony ma obowiàzek staraç si´ zapobiec 
jej zwi´kszaniu. W trakcie post´powania 
likwidacyjnego na ˝àdanie zakładu ubez-
pieczeƒ ubezpieczony powinien udzielaç 
wyjaÊnieƒ, dostarczaç dowodów potrzebnych 
do ustalenia okolicznoÊci i rozmiarów szkody 
oraz ustalenia jego odpowiedzialnoÊci. 

JednoczeÊnie nie jest on uprawniony 
do zaspokajania lub uznania roszczeƒ 
poszkodowanego bez uprzedniej zgody 
ubezpieczyciela. Ubezpieczony po dokona-
nym zgłoszeniu szkody powinien wyjaÊniç 
poszkodowanemu, ˝e jego roszczenie zostało 
przekazane do ubezpieczyciela, który b´dzie 
rozpatrywał okolicznoÊci szkody, kwesti´ 
odpowiedzialnoÊci za jej powstanie oraz 
ustalał wysokoÊç odszkodowania i dokony-
wał jego ewentualnej wypłaty. 

Zakres obowiàzków ubezpieczonego ma 
Êcisły zwiàzek z istotà ubezpieczenia 
odpowiedzialnoÊci cywilnej. W ubezpieczeniu 
tym zakład ubezpieczeƒ ma za zadanie 
broniç swojego ubezpieczonego klienta 
przed roszczeniami osób trzecich. Z tego te˝ 
powodu mi´dzy tymi stronami musi istnieç 
Êcisłe współdziałanie i współpraca w toku 
likwidacji szkód. 

P Y T A N I A  I  O D P O W I E D Z I

W niniejszym numerze „In˝yniera” chcie-
libyÊmy szerzej omówiç kwesti´ zgłaszania 
i likwidacji szkód z obowiàzkowego ubezpie-
czenia odpowiedzialnoÊci cywilnej członków 
Izby w ramach umowy generalnej. Z licznych 
zapytaƒ kierowanych do nas wynika, ˝e 
sprawa ta ma dla Paƒstwa szczególne zna-
czenie, jako najbardziej istoty element funk-
cjonowania ubezpieczenia obowiàzkowego. 

Poj´cie szkody, rodzaje szkód 
W uj´ciu teoretycznym poj´cie szkody 
definiuje si´ jako naruszenie prawnie 
chronionych dóbr i interesów poszkodo-
wanego. Wyra˝a si´ ona w powstaniu 
okreÊlonego uszczerbku majàtkowego, sta-
nowiàcego ró˝nic´ mi´dzy obecnym stanem 
majàtkowym poszkodowanego, a stanem 
hipotetycznym, który by istniał, gdyby szko-
dy nie wyrzàdzono. Mo˝e to byç zarówno 
zmniejszenie aktywów poszkodowanego, 
jak i zwi´kszenie pasywów. Szkoda dotyczy 
nie tylko strat, jakie poniósł poszkodowany, 
mo˝e tak˝e dotyczyç utraconych korzyÊci, 
które ten mógłby osiàgnàç. 
Obowiàzkowe ubezpieczenie odpo wie dzial-
noÊci cywilnej obejmuje szkody rzeczowe, 
szkody osobowe (i ich nast´pstwa – np. 
utracone korzyÊci) oraz szkody majàtkowe 
nieb´dàce nast´pstwem szkody rzeczowej 
ani osobowej. Szkodà rzeczowà jest szkoda 
w mieniu, polegajàca na uszkodzeniu lub 
zniszczeniu rzeczy, np. zawalenie si´ wadli-
wie zaprojektowanego budynku. Szkoda 
osobowa polega na spowodowaniu Êmierci, 
uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia 
poszkodowanego. Trzecia kategoria szkód 
jest najtrudniejsza do zdefiniowania. Chodzi 
tu o takie zdarzenia, których przyczynà nie 

jest ani szkoda na mieniu, ani na osobie, 
a jednak w ich wyniku powstaje uszczer-
bek u poszkodowanego. Szkody takie majà 
charakter finansowy. Jako przykład takiej 
szkody mo˝na wskazaç koszty przebudowy 
wadliwie zaprojektowanego obiektu: sam 
obiekt nie został uszkodzony (brak szko-
dy rzeczowej), a jednak trzeba ponieÊç 
okreÊlone koszty. 

Obowiàzki in˝yniera w toku likwidacji 
szkód
Podstawowym obowiàzkiem ubezpieczonego 
z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia jest 
obowiàzek niezwłocznego – dokonanego nie 
póêniej ni˝ w terminie 14 dni od pozyskania 
takiej wiadomoÊci – powiadomienia zakła-
du ubezpieczeƒ o zgłaszanym roszczeniu, 
mogàcym skutkowaç odpowiedzialnoÊcià 
cywilnà ubezpieczonego i stosowanie si´ 
do wskazówek ubezpieczyciela. Warunki 
umowy nakładajà na ubezpieczonego tak˝e 
obowiàzek zawiadamiania bez zb´dnej 
zwłoki zakładu ubezpieczeƒ oraz brokera 
o ka˝dej okolicznoÊci majàcej wpływ na 
powstanie szkody. 

W praktyce zatem ubezpieczony członek Izby 
powinien powiadomiç zakład ubezpieczeƒ 
o powstałej szkodzie – najpóêniej w mo-
mencie dwóch tygodni od daty wpłyni´cia 
do niego roszczeƒ odszkodowawczych. 
Nie trzeba jednak czekaç do tej chwili 
– w zawiadomieniu mo˝na, a nawet nale˝y, 
poinformowaç ubezpieczyciela o samym 
fakcie zajÊcia zdarzenia, z którego dopie-
ro w przyszłoÊci wyniknàç mo˝e szkoda 
i roszczenia poszkodowanego. Umo˝liwi to 
zakładowi ubezpieczeƒ wczeÊniejsze zaj´cie 

Zgłaszanie i likwidacja 
szkód z obowiàzkowego 
ubezpieczenia 
odpowiedzialnoÊci cywilnej 
członków PIIB 
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Cele i przebieg post´powania likwida-
cyjnego
Procedur´ rozpatrywania przez ubezpieczy-
ciela zgłaszanych roszczeƒ o Êwiadczenie 
ubezpieczeniowe, wynikajàce z danej umo- 
wy ubezpieczenia, okreÊla si´ mianem 
post´powania likwidacyjnego. Rozpoczyna 
si´ ona od zgłoszenia roszczenia lub zda-
rzenia obj´tego ubezpieczeniem, koƒczy 
zaÊ wydaniem pisemnego oÊwiadczenia 
ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmo-
wie Êwiadczenia. Nale˝y pami´taç, 
˝e post´powanie likwidacyjne nie jest 
post´powaniem administracyjnym regu-
lowanym przepisami kpa. Jego zasady 
okreÊlone sà w treÊci umowy ubezpieczenia 
oraz innych obowiàzujàcych przepisach 
prawa cywilnego (ustawa o ubezpieczeniach 
obowiàzkowych i inne). 

W terminie 7 dni od daty zgłoszenia szko-
dy zakład ubezpieczeƒ potwierdza jego 
przyj´cie, informujàc o tym brokera, ubez-
pieczonego, poszkodowanego oraz jednostk´ 
właÊciwà do przeprowadzenia likwidacji 
szkody, oraz przeprowadza post´powanie 
dotyczàce ustalenia stanu faktycznego 
zdarzenia, zasadnoÊci zgłoszonych roszczeƒ 
i wysokoÊci odszkodowania, informujàc jed-
noczeÊnie, jakie dokumenty sà potrzebne do 
ustalenia odszkodowania. 

W trakcie post´powania wyjaÊniajàcego 
zakład ubezpieczeƒ opiera si´ na ró˝nych 
êródłach dowodowych, takich jak: oÊwiad-
czenia ubezpieczonego i poszkodowanego, 
dokumenty, zeznania Êwiadków, ogl´dziny 
miejsca szkody przez likwidatora, opinie 
rzeczoznawców, ekspertów, biegłych itp., 
ustalenia własne, orzeczenia sàdów. 

Celem post´powania likwidacyjnego jest 
wyjaÊnienie okolicznoÊci zdarzenia, przy-
czyn i skutków zdarzenia, istnienia lub nie 
odpowiedzialnoÊci zakładu ubezpieczeƒ 
za skutki zdarzenia oraz ustalenie rozmia-
ru szkody i odszkodowania. W toku tego 
post´powania zakład ubezpieczeƒ musi 
odpowiedzieç na kilka zasadniczych pytaƒ: 
czy in˝ynier jest ubezpieczony w ramach 
umowy? Czy szkoda powstała w okresie 
ochrony ubezpieczeniowej? Czy szkoda 
wynika ze sprawowania samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie 
przez ubezpieczonego? Czy in˝ynier ponosi 
odpowiedzialnoÊç za szkod´? Czy zakład 

ubezpieczeƒ ponosi odpowiedzialnoÊç za 
szkod´? Jaka jest wysokoÊç szkody? Komu 
nale˝y wypłaciç odszkodowanie i w jakiej 
wysokoÊci? 

W przypadku odmowy wypłaty odszko-
dowania w treÊci decyzji odmownej 
zakład ubezpieczeƒ wskazuje okolicznoÊci 
oraz podstaw´ prawnà, uzasadniajàcà 
całkowità lub cz´Êciowà odmow´ wypłaty, 
podaje przyczyny odmowy wiarygodnoÊci 
okolicznoÊciom dowodowym podniesionym 
przez osob´ zgłaszajàcà roszczenie, a tak˝e 
poucza o mo˝liwoÊci dochodzenia roszczeƒ 
na drodze sàdowej. 
Odmowa wypłaty odszkodowania z ubezpie-
czenia obowiàzkowego mo˝e nastàpiç jedy-
nie w ÊciÊle okreÊlonych okolicznoÊciach. 
Szkoda mo˝e powstaç przed zawarciem 
umowy albo wynikaç z okolicznoÊci, które 
nie obcià˝ajà odpowiedzialnoÊci in˝yniera. 
Mo˝e byç równie˝ tak, ˝e szkoda jest obj´ta 
jednym z wyłàczeƒ odpowiedzialnoÊci 
zakładu ubezpieczeƒ, które przytoczone 
sà w treÊci umowy generalnej zgodnie 
z rozporzàdzeniem ministra finansów z 11 
grudnia 2003 r. w sprawie obowiàzkowego 
ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej 
architektów oraz in˝ynierów budownictwa 
(Dz. U. nr 220, poz. 2174). Przyczynà odmo-
wy mo˝e byç brak ubezpieczenia danej osoby 
(np. z uwagi na nieopłacenie składki). 

Formularz zgłoszenia szkody
Prawidłowo dokonane zgłoszenie szkody 
powinno zawieraç nast´pujàce informacje: 
Vdat´ umowy generalnej, tj. w roku 2003 
– umowa generalna z 23.09.2002 roku, 
w roku 2004 – umowa generalna
z 11.12.2003 roku; 
Vnumer polisy, tj. w roku 2003 – certyfikat 
ubezpieczeniowy nr 110600008330, w roku 
2004 – polisa nr: 000-04-430-05826000; 
Vdane ubezpieczonego członka Izby 
(„sprawcy” szkody), tj. imi´, nazwisko, 
adres, telefon, faks, e-mail, nr członkowski; 
Vdane poszkodowanego; 
Vdane Êwiadków zdarzenia; 
Vdane osób do kontaktu w sprawie; 
Vdat´ powstania zdarzenia, tj. wykonania 
lub zaniechania czynnoÊci powodujàcej 
szkod´; 
Vdat´ powstania szkody; 
Vdat´ zgłoszenia roszczeƒ przez poszko-
dowanego; 
Vopis przedmiotu szkody; 

Vmiejsce szkody; 
Vszacunkowà wartoÊç szkody; 
VoÊwiadczenie ubezpieczonego, czy do 
szkody doszło na skutek jakichkolwiek 
zaniedbaƒ, zaniechania obowiàzków lub 
nienale˝ytego wykonania zobowiàzania; 
Vopis przyczyn i okolicznoÊci powstania 
zdarzenia oraz podstawy roszczenia poszko-
dowanego. 

Zgłoszenie powinno byç podpisane przez 
zgłaszajàcego szkod´ oraz opatrzone datà. 
W celu przyspieszenia likwidacji szkody do 
zgłoszenia szkody nale˝y dołàczyç kopi´ 
zaÊwiadczenia o członkostwie w Izbie oraz 
kopi´ posiadanych uprawnieƒ budowlanych. 

Nale˝y podkreÊliç, ˝e szkod´ zgłosiç mo˝e 
zarówno ubezpieczony członek Izby, jak 
i sam poszkodowany. Obowiàzek zgłoszenia 
szkody zgodnie z umowà generalnà (a tym 
samym przewidziane umowà terminy na 
dokonanie tej czynnoÊci) obcià˝a jednak 
wyłàcznie ubezpieczonego. 

W formularzu zgłoszenia szkody jest mowa 
o dacie powstania zdarzenia, dacie powsta-
nia szkody oraz dacie zgłoszenia roszczenia. 
W niektórych sytuacjach faktycznych mogà 
byç to te same daty, w niektórych zaÊ trzy 
ró˝ne. Datà powstania zdarzenia jest data 
wykonania (lub zaniechania wykonania) 

Zgłoszenie szkody mo˝e nastàpiç 
przez wypełnienie i przesłanie spe-
cjalnie opracowanego formularza, 

dos t´pnego na stronie internetowej Izby 
www.piib.org.pl, który nale˝y przesłaç 

do brokera: 

Hanza Brokers Sp. z o. o.,
80-241 Gdaƒsk, ul. Grunwaldzka 48/50 

faks (0-58) 341-89-47

lub Allianz 
TU Allianz Polska S. A.,

00-791 Warszawa, ul. Chocimska 17 

Departament Likwidacji Szkód,
faks (0-22) 529-40-33
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okreÊlonej czynnoÊci, w nast´pstwie której 
wynikła szkoda. Przykładowo, w przypadku 
szkód wynikłych z bł´dów projektowych datà 
tà b´dzie wi´c okres opracowania dokumen-
tacji projektowej. Datà powstania szkody 
jest moment, w których szkoda ujawni swoje 
skutki, np. dzieƒ wystàpienia katastrofy 
budowlanej. Jeszcze innà datà mo˝e byç 
data zgłoszenia roszczeƒ do ubezpieczonego 
przez poszkodowanego. Umowa nie precy-
zuje przy tym wymaganej formy zgłoszenia 
tych roszczeƒ. Ze wzgl´dów proceduralnych 
i dowodowych nale˝ałoby jednak uznaç jako 
obowiàzujàcà form´ pisemnà. 
Z powy˝szego wynika, ˝e od momentu 
popełnienia działania lub zaniechania po -
wodujàcego szkod´, do momentu ujawnienia 
jej skutków, a tym bardziej do momentu 
zgłoszenia roszczenia, mo˝e minàç długi 
czas, nawet kilka lat. Jak zatem kształtuje 
si´ odpowiedzialnoÊç zakładu ubezpieczeƒ? 
Z punktu widzenia obowiàzkowego ubezpie-
czenia OC decydujàce jest to, czy szkoda 
została wyrzàdzona w okresie udziela-
nej ochrony. Według umowy generalnej 
odpowiedzialnoÊcià zakładu ubezpieczeƒ 
obj´te sà roszczenia osoby poszkodowanej, 
dotyczàce szkód b´dàcych nast´pstwem 
działaƒ i zaniechaƒ, które zaistniały w okresie 
ubezpieczenia, choçby osoba poszkodowana 
zgłosiła je po tym okresie. Tak wi´c, je˝eli 
szkoda powstanie po okresie ubezpieczenia, 
czy te˝ dopiero wtedy zostanà zgłoszone 
roszczenia, nie ma to wpływu na działanie 
ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia kładzie 
akcent na moment działania lub zaniechania, 
nie zaÊ na moment powstania szkody. Zatem 
wszystkie czynnoÊci zawodowe członków 
Izby wykonywane przed 1 stycznia 2003 
roku nie sà obj´te obowiàzkowym ubezpie-
czeniem nawet wówczas, je˝eli dopiero teraz 
szkody zostanà ujawnione lub zgłoszone. 

Termin wypłaty odszkodowania
Ubezpieczyciel jest zobowiàzany do wypłaty 
odszkodowania w terminie 30 dni, liczàc 
od dnia zło˝enia przez poszkodowanego lub 
uprawnionego zawiadomienia o szkodzie. 
W przypadku gdyby wyjaÊnienie w powy˝-
szym terminie okolicznoÊci niezb´dnych do 
ustalenia odpowiedzialnoÊci albo wysokoÊci 
odszkodowania okazało si´ niemo˝liwe, 
odszkodowanie wypłaca si´ w terminie 14 
dni od dnia, w którym przy zachowaniu 
nale˝ytej starannoÊci, wyjaÊnienie tych 
okolicznoÊci było mo˝liwe. 

W terminie 30-dniowym zakład ubezpieczeƒ 
zawiadamia na piÊmie uprawnionego 
o przyczynach niemo˝noÊci zaspokojenia jego 
roszczeƒ w całoÊci lub w cz´Êci, jak równie˝ 
o przypuszczalnym terminie zaj´cia ostatecz-
nego stanowiska wzgl´dem roszczeƒ upraw-
nionego. W terminie tym zakład ubezpieczeƒ 
powinien wypłaciç równie˝ bezspornà 
cz´Êç odszkodowania. Warto pami´taç 
o tej mo˝liwoÊci ubiegania si´ o cz´Êciowà 
wypłat´ – zakład ubezpieczeƒ dokonuje jej 
w sytuacji, gdy nie ma wàtpliwoÊci, co do 
faktu istnienia odpowiedzialnoÊci ubezpie-
czonego i zasadnoÊci roszczenia, a trwa np. 
dokładne szacowanie wysokoÊci szkody. 
Maksymalny termin na zakoƒczenie likwida-
cji szkody to 90 dni od dnia zło˝enia zawia-
domienia o szkodzie, chyba ˝e jest zale˝ny 
od toczàcego si´ post´powania karnego lub 
cywilnego. 

Przykłady szkód 
W tym miejscu chcielibyÊmy przytoczyç kilka 
przykładów spraw szkodowych, b´dàcych 
przedmiotem post´powania likwidacyjnego 
z obowiàzkowego ubezpieczenia OC, w do-
tychczasowej praktyce jego funkcjonowania. 
Do zakładów ubezpieczeƒ zgłoszone zostały 
m.in. nast´pujàce szkody i zdarzenia: 
Vkatastrofa budowlana – zawalenie si´ 
budowanego parkingu; 
Vomyłkowa wycinka drzew z prywatnej 
posesji podczas prac przygotowawczych; 
Vstraty inwestora spowodowane bł´dnym 
projektem okablowania budynku; 
Vnieprawidłowy projekt konstrukcji dachu 
budynku mieszkalnego; 
Vspowodowanie po˝aru dachu w trakcie 
prac remontowych; 
Vzalanie mieszkaƒ przez dach w trakcie 
prac remontowych (niewłaÊciwe zabezpie-
czenie dachu na czas prac); uszkodzenie 
pojazdu wskutek opadni´cia tynku z bu-
dynku; 
Vuszkodzenie kabla Êwiatłowodowego 
w trakcie prac budowlanych; 
Vawaria instalacji podczas uruchamiania 
zasilania awaryjnego kotłowni z agregatu 
pràdotwórczego;
Vuszkodzenie rury gazowej w trakcie wyko-
nywania wykopów; 
Vdokonanie zamówienia stolarki okiennej 
i drzwiowej niezgodnie z projektem;
Vuszkodzenie ciała poszkodowanego 
wskutek nieoznakowania i niezabezpieczenia 
miejsca robót drogowych; 

Vspowodowanie zwarcia, uszkodzenie 
maszyny i zatrzymanie produkcji w trakcie 
prac przy rozdzielni; 
Vuszkodzenie płyty reklamowej w restau-
racji w trakcie naprawy i wymiany êródeł 
oÊwietlenia. 
Mamy nadziej´, ˝e w miar´ zakoƒczenia 
post´powaƒ likwidacyjnych w wy˝ej wska-
zanych i innych sprawach, b´dziemy mieli 
okazj´ przedstawiç Paƒstwu bardziej szcze-
gółowy ich opis, z omówieniem procedur sto-
sowanych przez zakład ubezpieczeƒ w toku 
rozpatrywania roszczeƒ. 

Asysta brokera
Zadaniem brokera jako doradcy i repre-
zentanta Izby w zakresie ubezpieczenia 
jest tak˝e nieodpłatne Êwiadczenie usług, 
tzw. asysty szkodowej. Obejmujà one 
pomoc w prawidłowym dokonaniu zgło-
szenia szko dy, jego przyj´ciu i przesłaniu 
do zakładu ubezpieczeƒ, potwierdzenie 
faktu obj´cia członka Izby ubezpieczeniem 
na dany okres ubezpieczenia, pomoc
w skom ple towaniu dokumentacji niezb´dnej 
do oceny zasadnoÊci roszczeƒ i wyliczenia 
odszkodowania, nadzorowanie przebiegu 
likwidacji szkody, w celu zagwarantowania 
terminowego zakoƒczenia likwidacji szkody, 
a tak˝e – w razie potrzeby - pomoc w toku 
post´powania odwoławczego od decyzji 
zakładu ubezpieczeƒ. Broker prowadzi inter-
netowy serwis poÊwi´cony ubezpieczeniom 
na stronie www.piib.org.pl, jest dost´pny 
równie˝ pod numerem uruchomionej specjal-
nie dla in˝ynierów infolinii 0 801 384 666. 
W przypadku jakichkolwiek pytaƒ lub 
wàtpliwoÊci dotyczàcych poruszonych kwe-
stii lub gdy zaistnieje potrzeba skorzystania 
z pomocy w toku likwidacji szkód - nale˝y 
kontaktowaç si´ z brokerem. 

Vopracowanie: MARCIN MROZI¡SKI
Hanza Brokers

Przypominamy, ˝e we wszelkich kwestiach 
dotyczàcych obowiàzkowego ubezpieczenia 
OC, w tym w sprawach zwiàzanych ze zgła-
szaniem 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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Zaliczenie zawodu in˝yniera budownictwa 
w poczet zawodów zaufania publicznego 
jest ze wszech miar zasadne i zasługuje 
na akceptacj´. Tradycja traktowania tego 
zawodu w sposób szczególny wywodzi si´ 
ju˝ z okresu mi´dzywojennego. W tamtym 
czasie zawód budowniczego był traktowany 
jako zawód zaufania publicznego ze wzgl´du 
na wag´ prawidłowoÊci jego wykonywania 
dla bezpieczeƒstwa ̋ ycia i zdrowia obywateli 
oraz mienia znacznej wartoÊci, a tak˝e ze 
wzgl´du na koniecznoÊç posiadania wysoko 
specjalistycznej wiedzy zawodowej przez 
osoby majàce prawo do u˝ywania tego 
zaszczytnego tytułu zawodowego. 

Członkowie korporacji in˝ynierów i tech-
 ników budownictwa dla nale˝ytego 
wyko nywania zawodowych uprawnieƒ 
i obowiàzków wymagajà stałego samo-
kształcenia, posiadania wysokich kwa-
lifikacji zawodowych, ale tak˝e moralnych 
i etycznych. Osobom tym inwestorzy 
powierzajà dorobek całego ˝ycia, wierzàc, 
˝e efektem ich działaƒ b´dzie bezpieczny, 
zdrowy i estetyczny rodzinny dom lub 
miejsce pracy. 

To zaufanie musi byç poparte rzeczywistym 
działaniem. Samorzàd zawodowy zapewnia 
nale˝ytà dbałoÊç o działanie swoich 
człon ków - zgodnie z zasadami etyki za-
wodowej oraz sztuki budowlanej. 

WejÊcie w ˝ycie ustawy spowodowało 
mo˝liwoÊç pełnego dochodzenia przez 
klientów korzystajàcych z usług in˝ynierów 
budownictwa dochodzenia w post´powaniu 
dyscyplinarnym swoich praw zwiàzanych 
z niewłaÊciwym wykonywaniem obowiàzków 
zawodowych. 

Nale˝y podkreÊliç, ˝e kwestie podnoszone 
w uzasadnieniu do projektu rozstrzygnàł ju˝ 
Trybunał Konstytucyjny, badajàc zgodnoÊç 
z art. 17 ust. 1 Konstytucji art. 17 i art. 66
ustawy z 21 grudnia 1990 r. o zawodzie 
lekarza weterynarii i izbach lekarsko-
-weterynaryjnych (Dz. U. z 1991 r. nr 8,
poz. 27; z 1995 r. nr 120, poz. 576; z 1997 r. 
nr 60, poz. 369; z 1998 r. nr 106, poz. 668;
z 2000 r. nr 114, poz. 1189). 
Trybunał, wyrokiem z 22 maja 2001 r. K 37/
00 (OTK 2001/4/86), uznał zgodnoÊç tych 
przepisów z Konstytucjà. 

Skarga dotyczyła wymogu obligatoryjnej 
przynale˝noÊci do izb lekarsko-wete -
rynaryjnych lekarzy weterynarii, w tym 
majàcych uprawnienia przed wejÊciem 
w ˝ycie ustawy. 

Trybunał podkreÊlił w wyroku, ˝e wolnoÊç 
wykonywania zawodu, jako konstytucyjne 
prawo obywatela, zagwarantowane w art. 
65 ust. 1 Konstytucji, nie ma charakteru 
absolutnego, a reguły jego ograniczenia 
okreÊliç mo˝e ustawa. Wskazane wy˝ej 
przesłanki, wynikajàce z art. 17 ust. 1
Konstytucji, nie mogà prowadziç do wniosku, 
˝e przynale˝noÊç do struktur organizacyjnych 
samorzàdu zawodowego powinna opieraç si´ 
na zasadach dobrowolnoÊci. 

Skoro, w interesie publicznym i dla 
ochrony danej korporacji zawodowej, 
samorzàd ma sprawowaç kontrol´ nad 
prawidłowoÊcià wykonywania zawodu 
i czyni to w imieniu władzy publicznej, 
to nie mo˝na si´ zgodziç z postulatem, 
aby cz´Êç osób wykonujàcych zawód była 
poza strukturami samorzàdowymi i nie 
podlegała tej kontroli.

Swoboda zrzeszania si´, zagwarantowana 
w art. 58 ust. 1 Konstytucji i w Europejskiej 
Karcie Społecznej, dotyczy wolnoÊci i praw 
politycznych i odnosi si´ do stowarzyszeƒ, 
zwiàzków zawodowych i partii politycznych. 
Nikomu nie mo˝na nakazaç przynale˝noÊci 
do tych organizacji. Zasada ta nie dotyczy 
samorzàdów zawodowych, albowiem ich 
organy sprawujà kontrol´ nad prawidłowoÊcià 
wykonywania zawodu, którà zaleciła im 
władza publiczna. 

Nale˝y podkreÊliç, ˝e Trybunał Konstytucyjny 
uznał za zgodny z Konstytucjà art. 66 
ustawy, zgodnie z którym lekarze weterynarii, 
którzy w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy mieli 
uprawnienia do wykonywania zawodu na 
podstawie dotychczas obowiàzujàcych 
prze pisów i zawód ten wykonywali, zostajà 
z urz´du wpisani do rejestru członków 
okr´gowej izby lekarsko-weterynaryjnej, na 
której obszarze wykonujà zawód. 

Pierwszy z powy˝szych przepisów usta -
nawia wi´c obowiàzek uzyskania wpisu 
do rejestru członków okr´gowej izby 
lekarsko-weterynaryjnej przez ka˝dego 
lekarza weterynarii, posiadajàcego prawo 
wykonywania zawodu, który zamierza 
podjàç wykonywanie zawodu na terenie 
tej izby. Konsekwencjà drugiego przepisu, 
b´dàcego zresztà przepisem przejÊciowym, 
jest wyeliminowanie sytuacji, w której zawód 
lekarza weterynarii wykonywaliby, choçby 
przejÊciowo, lekarze nieb´dàcy członkami 
izby lekarsko-weterynaryjnej. 

Z kolei art. 17 ust. 1 Konstytucji RP stanowi, 
˝e w drodze ustawy mo˝na tworzyç samorzàdy 
zawodowe, reprezentujàce osoby wykonujàce 
zawody zaufania publicznego i sprawujàce 
piecz´ nad nale˝ytym wykonywaniem tych 

In˝ynier budownictwa zawodem
zaufania publicznego w Êwietle 
orzecznictwa Trybunału
Konstytucyjnego
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zawodów w granicach interesu publicznego 
i dla jego ochrony. Natomiast ust. 2 
przewiduje mo˝liwoÊç tworzenia w drodze 
ustawy równie˝ innych rodzajów samorzàdu. 
Przy czym samorzàdy te nie mogà 
naruszaç wolnoÊci wykonywania zawodu 
ani ograniczaç wolnoÊci podejmowania 
działalnoÊci gospodarczej. 

W Êwietle przepisów art. 17 Konstytucji, 
w Rzeczypospolitej Polskiej funkcjonowaç 
mogà „samorzàdy zawodowe, reprezentujàce 
osoby wykonujàce zawody zaufania pub-
licznego” (ust. 1) oraz „inne rodzaje 
samorzàdu” (ust. 2). Te „inne rodzaje sa-
morzàdu” z ust. 2 obejmujà równie˝, 
a contrario, „samorzàdy zawodowe osób 
niewykonujàcych zawodów zaufania pub-
licznego”. Nale˝y podkreÊliç, ˝e re˝im prawny 
obu rodzajów samorzàdu z art. 17 Konstytucji 
nie jest identyczny. 

W szczególnoÊci dla samorzàdów za-
wodowych w ust. 1 Konstytucja okreÊliła 
główny cel ich funkcjonowania, jakim 
jest „sprawowanie pieczy nad nale˝ytym 
wykonywaniem tych zawodów w granicach 
interesu publicznego i dla jego ochrony”. 
Pociàga to za sobà przymusowoÊç 
przynale˝noÊci do samorzàdu wszystkich 
osób, które uwa˝a si´ za wykonujàce tego 
rodzaju zawody. 

Z kolei „innym rodzajom samorzàdu”, 
o których mowa w ust. 2, Konstytucja 
nie okreÊliła ˝adnych celów, ustanowiła 
natomiast pewne granice ich aktywnoÊci. 
Samorzàdy te nie mogà naruszaç wolnoÊci 
wykonywania zawodu ani ograniczaç wolnoÊci 
podejmowania działalnoÊci gospodarczej. Nie 
ma wàtpliwoÊci, ˝e ograniczenia, o których 
mowa w ust. 2, nie rozciàgajà si´ na 
samorzàdy zawodowe reprezentujàce osoby 
wykonujàce zawody zaufania publicznego. 
Te samorzàdy mogà, a niekiedy nawet 
powinny, ograniczaç wolnoÊç wykonywania 
zawodu lub działalnoÊci gospodarczej ze 
wzgl´du na cele, dla realizacji których 
zostały powołane. Ograniczenia te wynikajà 
z charakteru samorzàdów, o których mówi 
ust. 1, w przypadku których wolnoÊç 
wykonywania zawodu lub swoboda dzia-
łalnoÊci gospodarczej „powinna, zdaniem 
ustawodawcy konstytucyjnego, ust´powaç 
(...) potrzebie nieczynienia uszczerbku 
zaufaniu publicznemu, którym pewne 

zawody sà obdarzane” [P. Sarnecki, Poj´cie 
zawodu zaufania publicznego (art. 17 ust. 1
Konstytucji) na przykładzie adwokatury 
(w:) Konstytucja, wybory, parlament, 
red. L. Garlicki, Warszawa 2000, s. 153].
Dopuszczajàc ustawowe tworzenie 
samorzàdów zawodowych, reprezentujàcych 
osoby wykonujàce zawody zaufania 
publicznego i sprawujàcych piecz´ nad 
nale˝ytym wykonywaniem tych zawodów 
w granicach interesu publicznego i dla jego 
ochrony (art. 17 ust. 1), ustawodawca 
stworzył wi´c mo˝liwoÊç kształtowania 
takich instytucji, które majà łàczyç dwie ró˝ne 
funkcje. Pierwsza funkcja to reprezentowanie 
na zewnàtrz osób wykonujàcych tego rodzaju 
zawody, a wi´c reprezentowanie tych osób 
zarówno wobec obywateli i ich organizacji, 
jak i przed organami paƒstwa. Druga funkcja 
sprowadza si´ do staraƒ o zapewnienie 
nale˝ytego wykonywania tych zawodów, 
zawsze jednak podejmowanych w granicach 
interesu publicznego i dla jego ochrony. Od 
zawodów kwalifikowanych jako „zawody 
zaufania publicznego” społeczeƒstwo 
oczekuje spełnienia wymogu „posiadania 
bardzo wysokich umiej´tnoÊci fachowych, 
zwykle ukoƒczenia wy˝szych studiów 
oraz odbycia dalszych szkoleƒ (aplikacja, 
specjalizacja) ” - P. Sarnecki, Poj´cie zawodu 
zaufania publicznego... , s. 157. W nowych 
warunkach ustrojowych obie funkcje sà 
jednakowo wa˝ne, w demokratycznym 
i pluralistycznym społeczeƒstwie nie ma 
bowiem powodów, aby którejkolwiek z nich 
przyznawaç pierwszeƒstwo. Oznacza 
to równie˝ koniecznoÊç powierzenia 
samorzàdowi zawodowemu zadaƒ 
i kompetencji o charakterze publicznym, 
w tym władczych, sprawowanych wobec 
wszystkich osób wykonujàcych dany 
zawód zaufania publicznego, niezale˝nie 
od innych ról społecznych czy publicznych 
pełnionych przez takie osoby. Do kompetencji 
takich nale˝y m.in. decydowanie o prawie 
wykonywania okreÊlonego zawodu oraz 
prowadzenie rejestru osób aktualnie 
wykonujàcych ten zawód. 

Trybunał Konstytucyjny zdaje sobie spraw´, ̋ e 
w praktyce jednoczesne wypełnianie funkcji, 
o których mowa w art. 17 ust. 1 Konstytucji, 
nie jest wolne od napi´ç czy wr´cz konfliktów 
mi´dzy partykularnymi interesami grupy 
wykonujàcej okreÊlony zawód a interesem 
publicznym, w granicach którego i dla 

którego ochrony samorzàd sprawuje piecz´ 
nad nale˝ytym wykonywaniem tego zawodu. 
Nie zmienia to jednak istoty samorzàdu 
zawodowego, wyra˝ajàcej si´ w nało˝eniu 
naƒ obowiàzku harmonijnego łàczenia 
wymienionych funkcji. Postanowienia 
konstytucji nale˝y bowiem rozumieç 
w ten sposób, ˝e samorzàd zawodowy 
ma nie tyle eliminowaç czy niwelowaç 
partykularne interesy osób wykonujàcych 
zawody zaufania publicznego, ile zmierzaç 
do ich uzgodnienia z interesem publicznym 
przez samych zainteresowanych. Mo˝e to 
pociàgaç koniecznoÊç wprowadzenia wielu 
ograniczeƒ zarówno w zakresie wolnoÊci 
wykonywania zawodu, jak i wolnoÊci 
podejmowania działalnoÊci gospodarczej, 
je˝eli z działalnoÊcià takà wykonywanie 
zawodu miałoby si´ wiàzaç. 

Zdaniem Trybunału, je˝eli w interesie 
publicznym i dla ochrony danej korporacji 
zawodowej samorzàd ma sprawowaç 
kontrol´ nad prawidłowoÊcià wykonywania 
zawodu i czyni to jak gdyby w imieniu 
władzy publicznej, to nie mo˝na si´ zgodziç 
z postulatem, aby cz´Êç osób wykonujàcych 
okreÊlony zawód była poza strukturami 
samorzàdowymi i nie podlegała tej kontroli.

Przytaczany powy˝ej wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego wskazuje jednoznacznie na 
potrzeb´ i zasadnoÊç traktowania zawodu 
in˝yniera budowlanego jako zawodu zaufania 
publicznego, o którym mowa w art. 17
ust. 1 Konstytucji. Uzasadnieniem jest 
„sprawowanie pieczy nad nale˝ytym 
wykonywaniem tych zawodów w granicach 
interesu publicznego i dla jego ochrony”. 

Prawidłowe jest tak˝e obligatoryjne 
członkostwo w samorzàdzie osób posia-
dajàcych i wykonujàcych uprawnienia bu-
dowlane skoro, jak podkreÊlił Trybunał 
Konstytucyjny, w interesie publicznym 
i dla ochrony danej korporacji zawodowej, 
samorzàd ma sprawowaç kontrol´ nad 
prawidłowoÊcià wykonywania zawodu i czyni 
to w imieniu władzy publicznej, to nie mo˝na 
si´ zgodziç z postulatem, aby cz´Êç osób 
wykonujàcych zawód była poza strukturami 
samorzàdowymi i nie podlegała tej kontroli.

VKRZYSZTOF ZAJÑC
Radca prawny Krajowej Rady PIIB 
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-To w samorzàdzie dbamy o wizerunek profesjonalisty wykonujàcego swój zawód zgodnie z 
oczekiwaniami społecznymi, to wewnàtrz zawodowej korporacji, kierujàc si´ zasadami etyki, 
kreujemy takie normy, które mogà generowaç zachowania moralne społecznie – stwierdził 
Stanisław Rymar, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, podczas wystàpienia na 
konferencji przedstawicieli wszystkich samorzàdów zawodowych.

Samorzàd zawodowy, obok instytucji ustawodawczych i struktur wykonawczych, 
stanowi trzeci wa˝ny filar paƒstwa obywatelskiego. Zgodnie z zapisami 
ustawowymi wyst´puje i działa w imieniu paƒstwa. Jego zadaniami  sà przede 
wszystkim:  reprezentacja i ochrona interesów zawodowych swoich członków, 
nadzór nad etycznym i profesjonalnym wykonywaniem zawodu oraz nadawanie i 
pozbawianie uprawnieƒ do jego wykonywania. Aby jednak działania te prowadzone 
były w sposób rzetelny i skuteczny, a w efekcie spotkały si´ z aprobatà społecznà, 
członków korporacji zawodowych powinna cechowaç kompetencja, wysokie morale 
i odpowiednie wykształcenie. Takie wymagania sà implikacjà uznania zawodów 
zrzeszonych w izbach samorzàdowych za zawody zaufania publicznego. W Polsce jest 
ich obecnie 16: adwokaci, lekarze i stomatolodzy, notariusze, aptekarze, weterynarze, 
radcy prawni, piel´gniarki  i poło˝ne, biegli rewidenci, rzecznicy  patentowi, doradcy 
podatkowi, komornicy, diagnostycy laboratoryjni, architekci, urbaniÊci i in˝ynierowie 
budownictwa. 

WÊród funkcjonujàcych samorzàdów sà organizacje o długim sta˝u i wieloletniej 
tradycji oraz młode – niedawno powstałe, które dopiero nabywajà doÊwiadczenia. 
Najstarsza – Naczelna Rada Adwokacka – powstała w 1918 roku, natomiast 
najmłodsza, obejmujàca grup´ zawodowà psychologów, jest jeszcze w stadium 
organizacji i rozpocznie działalnoÊç 1 stycznia 2006 roku. Specyfika poszczególnych 
zawodów w oczywisty sposób wymaga ró˝nych form działania samorzàdu, 
ostatecznie jednak łàczà si´ one w jeden wspólny cel – podniesienie rangi zawodów, 
szczególnych, bo zaufania publicznego. Zdaniem uczestników konferencji taki  zapis 
obliguje i pozytywnie wyró˝nia.

Ka˝de Êrodowisko ma własne, zwiàzane z danym zawodem problemy, obok nich 
jednak sà i sprawy wspólne. Podczas konferencji prawie wszyscy przedstawiciele izb 
zwracali uwag´ na koniecznoÊç doprecyzowania niektórych zapisów ustawowych, 
regulujàcych zasady funkcjonowania samorzàdu - tu szczególnie wa˝nà okazuje si´ 
byç sprawa  okreÊlenia  jednoznacznego trybu powierzania izbom samorzàdowym 
nowych, zleconych działaƒ. Wiele miejsca w dyskusji zaj´ła równie˝ integracja z 
Unià Europejskà oraz wprowadzanie w ˝ycie obowiàzku ustawicznego kształcenia.

O prawnym usytuowaniu samorzàdu zawodowego w Polsce mówił dr in˝. Andrzej 
Bratkowski - wiceprezes Polskiej Izby In˝ynierów Budownictwa. Pełny tekst tego 
wystàpienia opublikowany został w całoÊci w 3 numerze In˝yniera Budownictwa.

VBARBARA MIKULICZ-TRACZYK

X
W Polsce działa 

16 samorzàdów  

zawodowych 

ZAWÓD ZAUFANIA 
PUBLICZNEGO
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Korzystanie z ułatwieƒ i pomocy
Unijni obywatele i unijne osoby prawne– 
niezale˝nie od tego, na terytorium którego 
paƒstwa członkowskiego w danym momencie 
si´ znajdujà lub majà siedzib´ – korzystajà
z identycznych praw i podlegajà identycznym 
obowiàzkom jak obywatele i firmy miejscowe. 
Zgodne jest to z zasadà niedyskryminacji 
ze wzgl´du na narodowoÊç. Chodzi równie˝ 
o zapewnienie równej konkurencji mi´dzy 
wszystkimi krajami UE, a w szczególnoÊci 
mi´dzy osobami fizycznymi i prawnymi.
W naszym przypadku dochodzi jeszcze trzeci 
argument, a mianowicie przewidziany w TWE 
nakaz znoszenia ograniczeƒ w zakresie zakła-
dania przedsi´biorstw i swobodnego przepły-
wu usług. 
Reguła niedyskryminacji obejmuje prawo 
do korzystania z wszelkich form ułatwieƒ
i pomocy przewidzianej dla obywateli i firm 
miejscowych. Tabela 1 zawiera przykładowe 
typy ułatwieƒ i pomocy, do których dost´pu 
mo˝na si´ domagaç, równie˝ wykonujàc 
zawód in˝yniera budownictwa. 

PRZYKŁAD: Załó˝my, ˝e w Grecji obowiàzujà 
zach´ty dla osób chcàcych zało˝yç samodzielnà 
działalnoÊç gospodarczà w postaci oferty kre-
dytów o preferencyjnym oprocentowaniu oraz 
pierwszeƒstwie w dost´pie do lokali socjal-
nych. Otwierajàc biuro w Tessalonikach, polski 
in˝ynier budownictwa b´dzie miał roszczenie do 
przyznania mu tego samego rodzaju przywilejów. 
Ponadto nie b´dzie go mo˝na dyskryminowaç 
ze wzgl´du na narodowoÊç w razie ogłoszenia 
przetargu przez władze miejskie.  

Tabela 1

Dost´p do ułatwieƒ i pomocy na 
terytorium dowolnego paƒstwa 
członkowskiego UE – przykłady

• Dost´p do lokali socjalnych i hipoteki 
o obni˝onej wartoÊci (równie˝ dla 
osób Êwiadczàcych usługi i majàcych 
główne miejsce zamieszkania w innym 
paƒstwie członkowskim)
• Zaciàganie kredytów i po˝yczek
• Nabywanie i przenoszenie własnoÊci 
nieruchomoÊci i ruchomoÊci*
• Wynajmowanie pomieszczeƒ
• Przyst´powanie do przetargów 
(paƒstwowych jak i gminnych)

*W tym przypadku Polska wynegocjowała ok re sy 
przejÊciowe dotyczàce wybranych typów nieruchomoÊci 
(grunty rolne i leÊne oraz tzw. drugie domy). Poszczególni 
członkowie UE mogà wi´c wprowadzaç analogiczne ogra-
niczenia, powołujàc si´ na zasad´ wzajemnoÊci.

Dost´p do systemu ubezpieczeƒ 
społecznych
Prawo wspólnotowe długo nie przewidywało 
dost´pu do ubezpieczeƒ społecznych osób 
samozatrudniajàcych si´. Taka mo˝liwoÊç 
pojawiła si´ dopiero w 1981 r. wraz z wejÊciem 
w ˝ycie rozporzàdzenia Rady 1390/81
(w sprawie rozszerzenia stosowania do osób 
samozatrudniajàcych si´ i członków ich rodzin 

Podstawowe poj´cia 
prawodawstwa UE przydatne
dla in˝ynierów budownictwa cd.

X
Prawa i obowiàzki 

osób prawnych

w krajach UE

W poprzednim odcinku cyklu omówiliÊmy treÊç zasady swobody Êwiadczenia usług i zakła dania 
przedsi´biorstw, stanowiàcà jeden z czterech filarów Wspólnego Rynku UE. Tym razem przeanalizu-
jemy mo˝liwoÊci korzystania z ułatwieƒ i pomocy, przysługujàcych usługodawcom i przedsi´biorcom 
w paƒstwach członkowskich Unii, równie˝ kwesti´ dost´pu do Êwiadczeƒ w ramach systemów opieki 
społecznej. Przyjrzymy si´ równie˝ ograniczeniom, które prawo europejskie – na zasadzie wyjàtku 
od reguły - zezwala paƒstwom członkowskim nakładaç na swobod´ Êwiadczenia usług i zakładania 
przedsi´biorstw. 
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X

Ograniczenia 

swobód

Êwiadczenia

usług

nie mogà mieç 

charakteru 

dyskryminujàcego

rozporzàdzenia 1408/71 w sprawie stosowania 
systemu ubezpieczeƒ społecznych do pracow-
ników i ich rodzin przemieszczajàcych si´
w obr´bie Wspólnoty), b´dàcego uzupełnie-
niem rozporzàdzenia Rady 1408/71, które 
zawiera podstawowe reguły stosowania syste-
mu ubezpieczeƒ społecznych do pracowników 
przemieszczajàcych si´ w obr´bie Wspólnoty. 
Generalna zasada jest taka, ˝e pracownicy 
podlegajà systemowi tego paƒstwa człon-
kowskiego, w którym sà zatrudnieni, a osoby 
samozatrudniajàce si´ tego paƒstwa człon-
kowskiego, w którym wykonujà działalnoÊç 
gospodarczà. Miejsce zamieszkania nie ma 
tutaj znaczenia.
Warto pami´taç, ˝e dwa wspomniane 
rozporzàdzenia (1390/81 i 1408/71) nie ujed-
noliciły zasad ubezpieczeƒ społecznych
w ramach Wspólnoty Europejskiej. Pracownicy 
i osoby samozatrudniajàce si´ nadal podlegajà 
wi´c prawom ubezpieczeƒ społecznych 
odr´bnych dla ka˝dego paƒstwa członkow-
skiego. Co jednak wa˝ne, system ubezpieczeƒ 
społecznych nie mo˝e byç stosowany w spo-
sób dyskryminujàcy wobec obywateli innych 
paƒstw członkowskich, systemowi temu pod-
legajàcych. 
Rozporzàdzenie Rady 1390/81 zezwala na 
zaliczanie okresów zatrudnienia i korzystania 
ze Êwiadczeƒ socjalnych nabytych w ró˝nych 
paƒstwach członkowskich. Nieregulowany 
rozporzàdzeniem jest natomiast dost´p do 
systemu opieki społecznej – tu ka˝de paƒstwo 
członkowskie mo˝e stosowaç własne prze-
pisy krajowe. Rodzaje Êwiadczeƒ socjalnych 
przewidziane w rozporzàdzeniu – a wi´c te, 
do których musi byç zapewniony dost´p na 
równych zasadach dla wszystkich obywateli 
UE - uj´to w tabeli 2. 

PRZYKŁAD: Pani G. prowadziła działalnoÊç
w zakresie usług in˝ynieryjno-budowlanych
w Holandii, Szwecji, Danii, a obecnie jest 
zatrudniona na podstawie umowy o prac´

w jednym z biur projektowych w Londynie.
Pan  T., polski in˝ynier budownictwa, przez 
całe ˝ycie zawodowe prowadzi samodzielnà 
działalnoÊç gospodarczà w Dover, zamieszkuje 
jednak po drugiej stronie Kanału La Manche, 
we francuskim Calais. Obydwie te osoby 
podlegajà brytyjskiemu systemowi ubezpieczeƒ 
społecznych. Z tego wzgl´du, b´dàca obec-
nie w cià˝y pani G. po urodzeniu dziecka 
nab´dzie prawo do zasiłku macierzyƒskiego 
przysługujàcego obywatelom Wielkiej Brytanii. 
Ponadto jej przyszła emerytura b´dzie miała 
postaç sumy kwot naliczonych na podstawie 
opłaconych składek we wszystkich paƒstwach 
członkowskich, w których pani G. pracowała 
lub prowadziła działalnoÊç. Natomiast pan T., 
w razie wypadku przy pracy, b´dzie uprawnio-
ny do otrzymywania odpowiedniego brytyj-
skiego zasiłku. 

Ograniczenia swobody Êwiadczenia usług
Ogólne
WspomnieliÊmy ju˝ o zakazie wprowadza-
nia jakichkolwiek ograniczeƒ zwiàzanych 
z obywatelstwem na osoby zakładajàce 
przedsi´biorstwa lub Êwiadczàce usługi. 
Prawo europejskie dopuszcza tylko jeden 
wyjàtek od tej ogólnej reguły: nie jest zabro-
nione stosowanie ograniczeƒ o charakterze 
niedyskryminacyjnym. W ka˝dym jednak 
przypadku ograniczenia muszà spełniaç 
nast´pujàce warunki. Po pierwsze, muszà byç 
usprawiedliwione interesem ogółu, który nie 
jest w dostateczny sposób chroniony przez 
prawo pochodzenia danej osoby (np. potrze-
ba ochrony reguł zawodowych, jakoÊci usług 
lub etyki zawodowej), albo prawo paƒstwa, 
w którym dany podmiot uzyskał prawo do 
wykonywania zawodu lub prowadzi obecnie 
działalnoÊç. Po drugie, ograniczenia muszà 
byç proporcjonalne do zamierzonego celu 
– nale˝ałoby wykazaç, ˝e danego celu nie da 
si´ osiàgnàç w mniej restrykcyjny sposób. 
Po trzecie, obostrzenia powinny si´ odnosiç 
w równym stopniu do obywateli danego 
paƒstwa członkowskiego, jak i cudzoziemców. 

PRZYKŁAD: Ucià˝liwy wymóg udokumen-
towania stałego zamieszkania lub posiadania 
siedziby w danym paƒstwie członkowskim 
nakładany na osoby Êwiadczàce usługi (np. 
polskich in˝ynierów prowadzàcych stałà 
działalnoÊç w Polsce), mo˝e byç usprawiedli-
wiony tylko wyjàtkowo, gdyby był konieczny 
dla zabezpieczenia interesu ogółu. Paƒstwo 
członkowskie, stawiajàce takie ˝àdania 

Tabela 2

Typy Êwiadczeƒ socjalnych, z których mogà korzystaç obywatele 
UE Êwiad czàcy usługi i prowadzàcy działalnoÊç gospodarczà

• Zasiłki chorobowe i macierzyƒskie
• Zasiłki z tytułu inwalidztwa
• Emerytury, renty i Êwiadczenia rodzinne
• Zasiłki z tytułu wypadków przy pracy
• Zasiłki dla bezrobotnych
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musi za ka˝dym razem je uzasadniç, a uza-
sadnienie to podlega zaskar˝eniu przed 
Europejskim Trybunałem SprawiedliwoÊci
w Luksemburgu. 
Wyraênie przewidziane w TWE
Ograniczenia te zostały wymienione w art. 
55 i 56 TWE (zakładanie przedsi´biorstw) 
oraz w art. 66 TWE (Êwiadczenie usług). 
Sà to wyjàtkowe sytuacje, w których 
paƒstwa członkowskie nie majà obowiàzku 
znoszenia ograniczeƒ swobody zakłada-
nia przedsi´biorstw i Êwiadczenia usług. 
Przedstawiamy je poni˝ej. 
a) Wykonywanie władzy publicznej (art. 
55 TWE)
W rachub´ wchodzà tutaj takie zawody, jak 
s´dzia lub prokurator. Europejski Trybunał 
SprawiedliwoÊci zadbał jednak, aby to ograni-
czenie nie było interpretowane rozszerzajàco. 
Władza publiczna powinna byç zatem rozu-
miana jako „bezpoÊredni i szczególny zwiàzek 
z wykonywaniem funkcji publicznych”. Stàd 
te˝ nieobj´te sà omawianym wyjàtkiem zawo-
dy adwokata i biegłego sàdowego. W tym 
ostatnim przypadku bowiem, opinie biegłego 
nie sà wià˝àce dla sàdu i majà jedynie cha-
rakter pomocniczy, niezwiàzany z wykonywa-
niem władzy sàdowniczej. 
UWAGA: Z powy˝szego wynika, ˝e polscy 
in˝ynierowie budownictwa, którzy pełnià 
funkcj´ biegłych sàdowych b´dà mogli bez 
ograniczeƒ Êwiadczyç swe usługi dla sàdów w 
innych paƒstwach członkowskich

b) Porzàdek publiczny, bezpieczeƒstwo
i zdrowie publiczne (art. 56 TWE)
Trzy wymienione kategorie stanowià trzy 
dopuszczalne argumenty, na które mogà 
po woływaç si´ kraje członkowskie UE, prag-
nàce usprawiedliwiç zamiar wprowadze-
nia restrykcji na Êwiadczenie okreÊlonych 
usług lub prowadzenie okreÊlonego rodzaju 
działalnoÊci gospodarczej. Jednak˝e w celu
ukrócenia tendencji administracji paƒstwo-
wych do nadmiernego korzystania z powy˝-
szego prawa, Rada UE wydała Dyrektyw´ 
64/221 z 25 lutego 1964 roku w spra-
wie koordynacji Êrodków specjalnych
dotyczàcych poruszania si´ i pobytu oby-
wateli obcych w przypadkach uzasadnio-
nych wzgl´dami porzàdku publicznego, 
bezpieczeƒstwa publicznego zdrowia publi-
cznego, która przewiduje, ˝e argumenty 
porzàdku, bezpieczeƒstwa i zdrowia publicznego:
V nie mogà w ukryty sposób chroniç intere-
sów ekonomicznych danego paƒstwa,

V muszà byç oparte na zachowaniu osobi-
stym konkretnej osoby (np. nie mo˝na byç 
wydalonym automatycznie z danego paƒstwa 
członkowskiego ze wzgl´du na utrat´ wa˝noÊci 
dokumentu, na podstawie którego wjechało 
si´ do kraju),
V nie mogà byç stosowane, jeÊli miałyby 
zapobiegaç zachowaniom, które nie sà zabro-
nione w przypadku obywateli danego paƒstwa 
członkowskiego,
V mogà byç przywoływane tylko wówczas, 
jeÊli istnieje rzeczywiste i wystarczajàco 
powa˝ne zagro˝enie jednego z podstawowych 
interesów paƒstwa lub społeczeƒstwa. 

PRZYKŁAD: Paƒstwo członkowskie mo˝e 
odmówiç prawa wjazdu i osiedlenia si´ oby-
watelom Unii w przypadku, gdy b´dà one 
wykazywaç wyraêne i jednoznaczne objawy 
chorób zakaênych, które zostały wymienione 
w załàczniku do Dyrektywy 64/221, zawie-
rajàcej wykaz chorób, po których wykryciu 
mo˝na odmówiç zgody na wjazd do danego 
paƒstwa, oraz szczegółowà procedur´ wyda-
wania decyzji odmownej wraz z omówieniem 
Êrodków odwoławczych przysługujàcych 
adresatowi takiej decyzji. Natomiast nie-
usprawiedliwionym powodem zakazu wjazdu 
byłby zarzut przynale˝noÊci danej osoby do 
jakiejÊ organizacji, którà dane paƒstwo nie 
uznaje za zagra˝ajàcà jej bezpieczeƒstwu. 
˚eby taki Êrodek ograniczajàcy swobod´ prze-
pływu osób został przez Europejski Trybunał 
SprawiedliwoÊci uznany za dozwolony, 
działalnoÊç wspomnianej organizacji musiała-
by byç zakazana na terytorium danego kraju,
a przynale˝noÊç do niej obywateli sank-
cjonowana przepisami prawa karnego.
W innym przypadku Europejski Trybunał 
SprawiedliwoÊci zakwestionuje odmow´ 
prawa wjazdu, kwalifikujàc go jako Êrodek 
dyskryminujàcy ze wzgl´du na narodowoÊç. 

W kolejnym odcinku zajmiemy si´ problemem 
uznawania kwalifikacji zawodowych in˝y-
nierów budownictwa w prawodawstwie unij-
nym i orzecznictwie Europejskiego Trybunału 
SprawiedliwoÊci. 

VJAROSŁAW BAJACZYK
Attaché w Departamencie Unii Europejskiej MSZ

X

TWE, 

czyli Traktat

o Wspólnotach 

Europejskich
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Wodpowiedzi na artykuł „Warunki 
Kontraktowe FIDIC” opublikowany
w numerze 2 naszego czasopisma 

(marzec 2004, s. 16-17) do redakcji 
wpłynàł list od mgr in˝. Marka 
Brzeziƒskiego, In˝yniera Kontraktu
z DolnoÊlàskiego Zarzàdu Dróg Woje-
wódzkich we Wrocławiu, Oddział In  -
westycji Jelenia Góra. Autor listu, jako 
In˝ynier Kontraktu pełni jednoosobowo 
funkcj´ Komisji Rozjemstwa w kontraktach 
Phare prowadzonych wg zasad okreÊlonych 
Warunkami Kontraktowymi FIDIC – 2000
i zaakceptowanych przez Komisj´ Europejskà, 
uznał za nieprawdziwe informacje zawarte 
we fragmencie artykułu dotyczàcym zasad 
funkcjonowania Komisji Rozjemstwa w 
Sporach. „Poniewa˝ prowadz´ ju˝ 5. z kolei 
inwestycj´ realizowanà w ramach Programu 
Phare CBC, gdzie warunkami zawieranych 
kontraktów sà klauzule zapisane w FIDIC, 
twierdz´, i˝ stanowisko Pana Prezesa SIDiR 
Mieczysława Grabca jest nieprawdziwe
w stwierdzeniu, i˝ In˝ynier Kontraktu jest 
pozbawiony funkcji rozjemcy w rozstrzyganiu 
sporów pomi´dzy Zamawiajàcym i Wyko-
nawcà.

Ma to istotne znaczenie w płatnoÊciach za 
utrzymanie Komisji Rozjemstwa w Sporach, 
gdzie stawki liczone sà w EUR i obejmujà 
szeroki wachlarz płatnoÊci okreÊlonych
w pkt 6 „Załàcznika – Ogólne Warunki Umo-
wy o Rozjemstwie w Sporach” FIDIC-2000.
Powierzenie funkcji Komisji Rozjemstwa 
In˝ynierowi Kontraktu obni˝a koszty 
prowadzenia kontraktu, albowiem In˝ynier 
opłacany jest zgodnie z Klauzulà 3.1. FIDIC-
2000 przez Zamawiajàcego i wydatki te, jak 
te˝ członków Komisji Rozjemstwa powołanej 
z zewnàtrz, nie sà zaliczane do kosztów 
rozliczanych kosztorysem ofertowym”.

Powy˝sze uwagi komentuje Adam K. 
Heine, Doradca Zarzàdu SIDiR, który 
jest Przedstawicielem na Polsk´ Dispute 
Resolution Board Fundation, Liderem 
Zespołu Rozjemców SIDiR, tłumaczem 
dokumentów FIDIC dla SIDiR i byłym 
prezesem Stowarzyszenia.

Problem zarysował si´ w koƒcu ub. wieku 
w Stanach Zjednoczonych, gdzie plagà 
działalnoÊci gospodarczej sà spory, wszczynane 
przy ka˝dej okazji przez bardzo agresywnych 
prawników, a nast´pnie ciàgnàce si´ latami 
ogromnym kosztem. W dawniejszych formach 
wzorów FIDIC spory takie były w pierwszym 
rz´dzie rozstrzygane przez in˝yniera. Nie 

In˝ynier Kontraktu
a Komisja Rozjemstwa
w Sporach w Warunkach 
Kontraktowych FIDIC-2000

Ograniczenie kompetencji in˝yniera w spra-
wach sporów mi´dzy stronami umów bu-
dowlanych jest niewàtpliwym faktem, nie ma 
jednak charakteru bezwzgl´dnie obowiàzujàcej 
reguły. Jak wszystkie postanowienia FIDIC jest 
ono zale˝ne od woli stron, która le˝y u podstaw 
wszelkich umów cywilnych. 

X
polemika

W poj´ciu prawnym klauzul FIDIC-2000, 
Komisja Rozjemstwa w Sporach (KRS) mo˝e 
składaç si´ z jednej osoby (…), lecz zgodnie 
z Subklauzulà 20.4. p-20 „Wskazówek do 
przygotowania Warunków Szczególnych” FIDIC-
2000, osobà tworzàcà ww. komisj´ nie musi 
byç przedstawiciel Stowarzyszenia In˝ynierów 
Doradców i Rzeczoznawców SIDiR, lecz t´ 
funkcj´ mo˝e pełniç In˝ynier Kontraktu, za 
obopólnà zgodà (…) Zamawiajàcego i Wy -
konawcy. 
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stanowiło to jednak wystarczajàcej zapory 
przeciw inicjatorom sporu, którzy podnosili 
zarzut, ˝e in˝ynier jako osoba reprezentujàca 
interesy Zamawiajàcego nie mo˝e byç uznana 
za obiektywnà w sporach mi´dzy Wykonawcà 
a Zamawiajàcym. W takich sporach in˝ynier 
znajduje si´ w sytuacji konfliktu interesów, 
a mo˝liwoÊç postawienia mu przez zama-
wiajàcego zarzutu nielojalnoÊci zawsze nad 
nim cià˝y - tak samo jak mo˝liwy zarzut 
stronniczoÊci ze strony wykonawcy. Przy 
tym, in˝ynier w rozumieniu FIDIC jest osobà 
fizycznà lub prawnà (przy czym anga˝owanie 
do tej roli osób fizycznych zdarza si´ tylko 
przy niewielkich kontraktach), podczas gdy 
spory kontraktowe powinny byç na wst´pnym 
etapie rozstrzygane przez osoby fizyczne lub 
ich zespoły, ale nie przez osoby prawne. Nie 
bez znaczenia jest te˝ fakt, ̋ e funkcje in˝yniera 
sà cz´sto sprawowane przez osoby, nieb´dàce 
członkami stowarzyszeƒ zrzeszonych w FIDIC, 
a tym samym niezwiàzane ze statutowym 
obowiàzkiem działania obiektywnego – prze-
ciwnie, bardzo cz´sto umowy zawierane
z in˝ynierem zobowiàzujà go do działania
w imieniu i na rzecz Klienta. 

Sukcesy niezale˝nych Komisji Rozjemczych 
sà potwierdzone i niezaprzeczalne. Spraw´ 
ich kosztu nale˝y rozpatrywaç analogicznie 
do kosztu ubezpieczenia: mo˝na si´ bez 
niego obejÊç, ale nie nale˝y uwa˝aç, ˝e jest to 
rozsàdny sposób oszcz´dzania pieni´dzy. 
Instytucje Finansujàce z reguły majà 
ograniczone wymagania w stosunku do 
szczególnych warunków kontraktowych, mogà 
wi´c zezwalaç na ró˝ne odchylenia, które nie 
naruszajà ich interesów. Nie przesàdza to 
w ˝aden sposób interesu stron kontraktu, 
a ten wskazuje na celowoÊç powoływania 

niezale˝nych Komisji Rozjemczych, głównie 
z powodu znacznie wi´kszej szybkoÊci i traf-
noÊci uzyskiwania rozstrzygni´ç ni˝ jest to 
mo˝liwe w innych rozwiàzaniach. 
Artykuł Pana Prezesa M. Grabca miał na celu 
zwrócenie uwagi na najbardziej racjonalne 
i nowoczesne rozwiàzanie problemu, któ-
re FIDIC uznał za podstawowe. Nie za-
chodziła przy tym potrzeba wskazywania 
mo˝liwoÊci stosowania rozwiàzaƒ starszych, 
wycofywanych z obiegu, mimo ˝e słu˝yły one 
z powodzeniem przez wiele lat. Nie uprawnia 
to jednak uznania informacji zawartych w ar -
tykule za nieprawdziwe. 
Zupełnym nieporozumieniem jest komentarz 
dotyczàcy rzekomego obowiàzku powierzania 
funkcji rozjemców przedstawicielom SIDiR. 
SIDiR wprowadza na rynek polski zarówno 
poj´cie in˝yniera jak poj´cie rozjemców, nie 
roÊci sobie jednak prawa wyłàcznoÊci do 
tych funkcji dla swoich członków. Trudno 
jednak uznaç, ˝e osoby pozostajàce poza 
Stowarzyszeniem sà lepiej przygotowane 
do tego ni˝ członkowie, majàcy dost´p do 
najnowszych materiałów, a tak˝e wykazujàcy 
zainteresowanie i utrzymujàcy kontakty ze 
Êrodowiskiem, a w sprawach rozjemstwa 
– dodatkowo przeszkoleni przez wybitnych 
specjalistów FIDIC, DRBF, oraz prawa 
cywilnego. Brak zrozumienia tego problemu 
spowodował ju˝ rozpowszechnienie praktyki 
powierzania funkcji rozjemców osobom, 
nawet doskonale znajàcych technik´ 
budowy, ale zupełnie bezradnych wobec 
sporów wymagajàcych biegłoÊci w sprawach 
kontraktów i rozliczeƒ. Takie przypadki to 
rzeczywiste marnowanie pieni´dzy, ale nie 
uzasadnia ono w ˝adnym stopniu powrotu 
do połàczenia funkcji in˝yniera z funkcjà 
rozjemcy.
Warto przy tym zauwa˝yç, ˝e wzory FIDIC 
nie sà dotychczas obj´te programem ˝adnej 
uczelni kształcàcej kadry dla budownictwa, 
a wskutek tego nieznajomoÊç tych wzorów 
jest nadal doÊç powszechna nawet wÊród 
kadry pełniàcej wa˝ne funkcje w tej bran˝y. 
Zamiast polemizowaç i prostowaç rzekomo 
bł´dne informacje pochodzàce z SIDiR, lepiej 
chyba byłoby nawiàzaç z nim bezpoÊredni 
kontakt, a to najłatwiej osiàgnàç zapisujàc si´ 
i współpracujàc ze Stowarzyszeniem.

W Polsce idea Komisji Rozjemczych nie-
zale˝nych od In˝yniera pojawiła si´ we 
Wzor cowych Dokumentach Przetargowych 
Ban ku Âwiatowego z 1991 roku. FIDIC podjàł 
ten temat w „Pomaraƒczowej Ksià˝ce” z 1996 
roku i w Suplemencie z 1997 r. do Warunków 
Kontraktowych z roku 1987. W całej serii 
4 nowych wydaƒ FIDIC 1999 powoływania 
Komisji Rozjemczych stanowi ju˝ zasad´ 
ogólnie obowiàzujàcà, przy czym pod 
pewnymi warunkami pozostawiono mo˝liwoÊç 
zachowania tradycyjnej formy jako rozwiàzania 
alternatywnego.

X
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VNOWE PRZEPISY:

VUstawa z 11 marca 2004 r. o podatku Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535).od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535).

Tereny budowlane oraz przeznaczone pod 
zabudow´ zostały obj´te 22 proc. podatkiem 
VAT. Takà samà stawkà obj´ta została sprze-
da˝ materiałów budowlanych. 
Sprzeda˝, budowa, remont lub przebudo-
wa budynków mieszkalnych i ich cz´Êci, 
z wyjàtkiem lokali u˝ytkowych, realizowanych 
w ramach budownictwa społecznego została 
obj´ta 7 proc. stawkà VAT (art. 41 ust. 12). 
Natomiast zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2
ustawy w okresie od 1 maja 2004 r. do 31 
grudnia 2007 r. b´dzie stosowana stawka 
podatku VAT 7 proc. m.in. w odniesieniu do:
Frobót budowlano-monta˝owych oraz 
re montów i robót konserwacyjnych zwià-
zanych z budownictwem mieszkaniowym 
i infrastrukturà towarzyszàcà,
Fobiektów budownictwa mieszkanio-
wego lub ich cz´Êci, z wyłàczeniem lokali 
u˝ytkowych. 
Przez roboty zwiàzane z budownictwem 
mieszkaniowym i infrastrukturà towa-
rzyszàcà rozumie si´ roboty budowlane 
dotyczàce inwestycji w zakresie obiektów 
budownictwa mieszkaniowego i infrastruk-
tury towarzyszàcej oraz remontów obiektów 
budownictwa mieszkaniowego. 
Przez infrastruktur´ towarzyszàcà budownic-
twu mieszkaniowemu rozumie si´: 
Fsieci rozprowadzajàce, wraz z urzàdze-
niami, obiektami i przyłàczami do budynków 
mieszkalnych, 
Furzàdzanie i zagospodarowanie terenu 
w ramach przedsi´wzi´ç i zadaƒ budownic-
twa mieszkaniowego, w szczególnoÊci drogi, 
dojÊcia, dojazdy, zieleƒ i małà architektur´, 
Furzàdzenia i uj´cia wody, stacje uzdat-
niania wody, oczyszczalnie Êcieków, kotłow-
nie oraz sieci wodociàgowe, kanalizacyjne, 
cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i te-
lekomunikacyjne – je˝eli sà one zwiàzane 
z obiektami budownictwa mieszkaniowego. 
Do 31 grudnia 2007 r. stawk´ podatku 
O proc. stosuje si´ do przekształcenia spół-
dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu 
mieszkalnego na spółdzielcze własnoÊciowe 
prawo do lokalu oraz przeniesienie na 
rzecz członka spółdzielni własnoÊci lokalu 
mieszkalnego lub własnoÊci domu jedno-
rodzinnego. 
W ww. zakresie ustaw´ stosuje si´ od 1 maja 
2004 r. 

VRozporzàdzenie ministra finansów Rozporzàdzenie ministra finansów 
z 5 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów z 5 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów 
dokumentów zwiàzanych z rejestracjà dokumentów zwiàzanych z rejestracjà 
podatników w zakresie podatku od podatników w zakresie podatku od 
towarów i usług (Dz. U. nr 55, poz. 539).towarów i usług (Dz. U. nr 55, poz. 539).

Wydane na podstawie art. 98 ust. 1 pkt 2
ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535). 
Rozporzàdzenie okreÊla wzory: 
Fzgłoszenia rejestracyjnego w zakresie 
podatku od towarów i usług, 
Fpotwierdzenia zarejestrowania podmiotu 
jako podatnika VAT, 
Fpotwierdzenie zarejestrowania podmiotu 
jako podatnika VAT UE, 
Fzgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania 
czynnoÊci podlegajàcych opodatkowaniu 
podatkiem od towarów i usług. 
Rozporzàdzenie weszło w ˝ycie 13 kwietnia 
2004 r. 

VRozporzàdzenie Prezesa Rady Rozporzàdzenie Prezesa Rady 
Ministrów z 30 marca 2004 r. 
w sprawie regulaminu post´powania w sprawie regulaminu post´powania 
przy rozpatrywaniu odwołaƒ (Dz. U.przy rozpatrywaniu odwołaƒ (Dz. U.
nr 56, poz. 547).nr 56, poz. 547).

Wydane na podstawie art. 193 pkt 1 ustawy 
z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówieƒ 
publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177) . 
Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy
– Prawo zamówieƒ publicznych „wobec 
czynnoÊci podj´tych przez zamawiajàcego 
w toku post´powania oraz w przypadku 
zaniechania przez zama wiajàcego czynnoÊci, 
do której jest obowiàzany na podstawie 
ustawy, mo˝na wnieÊç pisemny protest do 
zamawiajàcego”. W przypadku oddalenia 
lub odrzucenia protestu przysługuje odwo-
łanie, które wnosi si´ do Prezesa Urz´du 
Zamówieƒ Publicznych w terminie 5 dni od 
dnia dor´czenia protestu, lub upływu terminu 
do rozstrzygni´cia protestu (art. 184 ww. 
ustawy) . 
Odwołanie powinno zawieraç m.in. zwi´złe 
przedstawienie zarzutów, wniosek co do 
rozstrzygni´cia odwołania, a tak˝e uzasad-
nienie faktyczne i prawne odwołania. Do 
odwołania nale˝y dołàczyç dowód uiszcze-
nia wpisu. 
Skład zespołu trzech arbitrów do rozpoznania 
odwołania jest losowany komputerowo. 
Nast´pnie Prezes Urz´du Zamówieƒ Pu-
blicznych zawiadamia arbitrów oraz uczest-
ników post´powania odwoławczego o ter-
minie oraz miejscu posiedzenia arbitrów. 
Zawiadomienie mo˝e byç skutecznie przesła-

ne tak˝e faksem, je˝eli arbiter oraz uczestnik 
potwierdzi fakt jego otrzymania. 
Po przeprowadzeniu rozprawy, z której spo-
rzàdza si´ protokół, zespół arbitrów wydaje 
orzeczenie (wyroku lub postanowienie), na 
które przysługuje skarga do sàdu. 
Rozporzàdzenie weszło w ˝ycie 15 kwietnia 
2004 r. 

VRozporzàdzenie ministra finansów Rozporzàdzenie ministra finansów 
z 7 kwietnia 2004 r. w sprawie z 7 kwietnia 2004 r. w sprawie 
potwierdzenia zidentyfikowania potwierdzenia zidentyfikowania 
okreÊlonego podmiotu na potrzeby okreÊlonego podmiotu na potrzeby 
transakcji wewnàtrzwspólnotowych na transakcji wewnàtrzwspólnotowych na 
terytorium paƒstwa członkowskiego terytorium paƒstwa członkowskiego 
innym ni˝ terytorium Rzeczypospolitej innym ni˝ terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. nr 58, poz. 559).Polskiej (Dz. U. nr 58, poz. 559).

Wydane na podstawie art. 98 ust. 1 pkt 3
ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług. 
Rozporzàdzenie okreÊla niezb´dne elementy 
wniosku o potwierdzenie zidentyfikowania 
okreÊlonego podmiotu na potrzeby transak-
cji wewnàtrzwspólnotowych na terytorium 
paƒstwa członkowskiego innym ni˝ teryto-
rium Polski. Wniosek taki mo˝na zło˝yç na 
piÊmie oraz faksem. W przypadku zło˝enia 
wniosku faksem nale˝y za˝àdaç wydania 
potwierdzenia na piÊmie. 
Rozporzàdzenie weszło w ˝ycie 13 kwietnia 
2004 r. 

VRozporzàdzenie ministra finansów Rozporzàdzenie ministra finansów 
z 7 kwietnia 2004 r. w sprawie z 7 kwietnia 2004 r. w sprawie 
okreÊlenia trybu przyjmowania kaucji okreÊlenia trybu przyjmowania kaucji 
oraz okreÊlenia form zabezpieczenia oraz okreÊlenia form zabezpieczenia 
majàtkowego (Dz. U. nr 58, poz. 560).majàtkowego (Dz. U. nr 58, poz. 560).

Wydane na podstawie art. 98 ust. 3 pkt 1
ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535) . 
Rozporzàdzenie weszło w ˝ycie 13 kwietnia 
2004 r. 

VRozporzàdzenie Prezesa Rady Rozporzàdzenie Prezesa Rady 
Ministrów z 7 kwietnia 2004 r. 
w sprawie rodzajów dokumentów w sprawie rodzajów dokumentów 
potwierdzajàcych spełnianie potwierdzajàcych spełnianie 
warunków udziału w post´powaniu warunków udziału w post´powaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego, o udzielenie zamówienia publicznego, 
jakich mo˝e ˝àdaç zamawiajàcy od jakich mo˝e ˝àdaç zamawiajàcy od 
wykonawcy (Dz. U. nr 71, poz. 645).wykonawcy (Dz. U. nr 71, poz. 645).

Wydane na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy 
z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówieƒ 
publicznych. 
Rozporzàdzenie okreÊla dokumenty, jakich 
mo˝e ˝àdaç zamawiajàcy od wykonawcy 
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w celu potwierdzenia, ˝e wykonawca: 
Fma uprawnienie do wykonywania 
okreÊlonej działalnoÊci lub czynnoÊci, 
Fma niezb´dnà wiedz´ i doÊwiadczenie oraz 
potencjał techniczny, a tak˝e dysponuje oso-
bami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
Fznajduje si´ w sytuacji ekonomicznej 
i finansowej zapewniajàcej wykonanie zamó-
wienia. 
Rozporzàdzenie weszło w ˝ycie 6 maja 2004 r. 

VRozporzàdzenie Prezesa Rady Rozporzàdzenie Prezesa Rady 
Ministrów z 7 kwietnia 2004 r. 
w sprawie protokołu post´powania w sprawie protokołu post´powania 
o udzielenie zamówienia publicznego o udzielenie zamówienia publicznego 
(Dz. U. nr 71, poz. 646).(Dz. U. nr 71, poz. 646).

Wydane na podstawie art. 96 ust. 5 ustawy 
z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówieƒ 
publicznych. 
Rozporzàdzenie okreÊla wzór protokołu 
post´powania o udzielenie zamówienia 
publicznego. 
Zamawiajàcy ma obowiàzek umo˝liwiç 
w swojej siedzibie sporzàdzenie kserokopii 
lub odpisu protokołu wraz z załàcznikami, 
zaÊ na wniosek wykonawcy zamawiajàcy ma 
obowiàzek przesłaç kopi´ protokołu. 
Rozporzàdzenie weszło w ˝ycie 6 maja 2004 r. 

VRozporzàdzenie ministra Rozporzàdzenie ministra 
gospodarki, pracy i polityki społecznej gospodarki, pracy i polityki społecznej 
z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie 
sposobów i warunków bezpiecznego sposobów i warunków bezpiecznego 
u˝ytkowania i usuwania wyrobów u˝ytkowania i usuwania wyrobów 
zawierajàcych azbest (Dz. U. nr 71, zawierajàcych azbest (Dz. U. nr 71, 
poz. 649).poz. 649).

Rozporzàdzenie weszło w ˝ycie 6 maja 2004 r. 

VRozporzàdzenie Prezesa Rady Rozporzàdzenie Prezesa Rady 
Ministrów z 14 kwietnia 2004 r. 
w sprawie trybu wyznaczania w sprawie trybu wyznaczania 
obserwatora, wykonywania czynnoÊci obserwatora, wykonywania czynnoÊci 
obserwatora oraz wysokoÊci obserwatora oraz wysokoÊci 
wynagrodzenia za czynnoÊci wynagrodzenia za czynnoÊci 
obserwatora (Dz. U. nr 75, poz. 703).obserwatora (Dz. U. nr 75, poz. 703).

Wydane na podstawie art. 178 ust. 5 ustawy 
z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówieƒ 
publicznych. 
Prezes Urz´du Zamówieƒ Publicznych wyzna-
cza obserwatora niezwłocznie po otrzymaniu 
pisemnego zawiadomienia o wszcz´ciu 
post´powania, w którym wartoÊç zamó-
wienia dla robót budowlanych przekracza 
równowartoÊç 10 mln euro, a dla dostaw lub 
usług równowartoÊç 5 mln euro. 

Obserwator ma prawo do swobodnego 
dost´pu na posiedzenia komisji przetargo-
wej i obecnoÊci podczas jej prac, a tak˝e 
do wglàdu do dokumentów i materiałów 
zwiàzanych z post´powaniem. Ponadto 
w ciàgu 3 dni od dnia wyboru najkorzystniej-
szej oferty obserwator ma obowiàzek prze-
kazania kierownikowi zamawiajàcego oraz 
Prezesowi Urz´du Zamówieƒ Publicznych 
pisemnej informacji o przebiegu prac komisji 
przetargowej, a w przypadku wpłyni´cia pro-
testu do przekazania dodatkowej informacji 
o przebiegu prac komisji, prowadzonych do 
chwili ostatecznego rozstrzygni´cia protestu. 
Rozporzàdzenie weszło w ˝ycie 1 maja 2004 r. 

VRozporzàdzenie ministra gospodarki, Rozporzàdzenie ministra gospodarki, 
pracy i polityki społecznej z 9 kwie -pracy i polityki społecznej z 9 kwie -
tnia 2004 r. w sprawie odbywania tnia 2004 r. w sprawie odbywania 
sta˝u adaptacyjnego oraz przepro-sta˝u adaptacyjnego oraz przepro-
wadzania testu umiej´tnoÊci w toku wadzania testu umiej´tnoÊci w toku 
post´powania o uznanie nabytych post´powania o uznanie nabytych 
w paƒstwach członkowskich Uniiw paƒstwach członkowskich Unii
Europejskiej kwalifikacji do podej-Europejskiej kwalifikacji do podej-
mowania lub wykonywania niektórych mowania lub wykonywania niektórych 
działalnoÊci nale˝àcych do działu działalnoÊci nale˝àcych do działu 
gospodarka (Dz. U. nr 75, poz. 704).gospodarka (Dz. U. nr 75, poz. 704).

Wydane na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy 
z 10 maja 2002 r. o zasadach uznawania 
nabytych w paƒstwach członkowskich Unii 
Europejskiej kwalifikacji do podj´cia lub 
wykonywania niektórych działalnoÊci (Dz. U. 
nr 71, poz. 655 ze zm.). 
Zgodnie z przepisami rozporzàdzenia sta˝ 
adaptacyjny albo test umiej´tnoÊci prze-
prowadza si´ w zakresie nast´pujàcych 
działalnoÊci: 
Fprodukcja rur stalowych, 
Fkucie, prasowanie i wytłaczanie metali, 
Fprodukcja konstrukcji metalowych, 
z wyjàtkiem działalnoÊci usługowych, 
Fprodukcja kotłów centralnego ogrzewania, 
Fprodukcja urzàdzeƒ dêwigowych i chwyta-
ków dla kopalƒ, odlewni ˝eliwa i dla budow-
nictwa oraz produkcji do mechanicznego 
podawania. 
Do uznawania kwalifikacji nabytych w paƒ-
stwach członkowskich Unii Europejskiej, do 
podj´cia i wykonywania ww. działalnoÊci 
upowa˝niony jest Urzàd Dozoru Techni-
cznego. 
Rozporzàdzenie weszło w ˝ycie 1 maja 2004 r. 

VUstawa z 16 kwietnia 2004 r. o zmianie 
ustawy – Prawo budowlane (Dz. U.ustawy – Prawo budowlane (Dz. U.
nr 93, poz. 888).nr 93, poz. 888).

Wprowadzono wiele zmian, cz´Êç z nich 
o charakterze porzàdkujàcym i uÊciÊlajàcym. 
Wszystkie specjalnoÊci, w których uzy-
skuje si´ uprawnienia budowlane, zostały 
wymienione w ustawie. Sà to specjalnoÊci: 
architektoniczna, konstrukcyjno-budowlana, 
drogowa, mostowa, kolejowa, wyburzeniowa, 
telekomunikacyjna, instalacyjna w zakre-
sie sieci, instalacji i urzàdzeƒ cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociàgowych 
i kanalizacyjnych oraz instalacyjna w zakre-
sie sieci, instalacji i urzàdzeƒ elektrycznych 
i elektroenergetycznych. Jest to obecnie 
katalog zamkni´ty. 
Nadano nowe brzmienie kilku punktom
ust. 1 i 2 art. 29. Obecnie pozwolenia na 
budow´ nie wymaga m.in.: 
Fbudowa wolno stojàcych budynków 
gospodarczych, wiat i altan o powierzchni 
zabudowy do 10 m2, przy czym łàczna liczba 
tych obiektów nie mo˝e przekraczaç jeden 
na ka˝de 500 m2 powierzchni działki, a po-
wierzchnia działki nie mo˝e byç mniejsza ni˝ 
500 m2 (art. 29 ust. 1 pkt 2), 
Fbudowa gospodarczych obiektów budow-
lanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, 
przy rozpi´toÊci konstrukcji nie wi´kszej ni˝ 
4,8 m, przeznaczonych wyłàcznie na cele 
gospodarki leÊnej i poło˝onych na gruntach 
leÊnych Skarbu Paƒstwa (art. 29 ust. 1 pkt 
13), 
Fdocieplanie dachów budynków (art. 29 
ust. 2 pkt 4 lit. b) . 
Obowiàzek uzgodnienia z rzeczoznawcà do 
spraw zabezpieczeƒ przeciwpo˝arowych 
projektu zagospodarowania działki lub terenu 
dotyczy jedynie budowy zbiornikowej instala-
cji gazowej. 
Organ właÊciwy jest obowiàzany do wy-
 dania decyzji w sprawie pozwolenia na 
budow´ w terminie 65 dni od dnia zło˝enia 
wniosku o wydanie takiej decyzji. Do tego 
terminu nie wlicza si´ terminów przewi-
dzianych w przepisach prawa do dokonania 
okreÊlonych czynnoÊci, okresów zawieszenia 
post´powania oraz opóênieƒ spowodowanych 
z winy strony, albo z przyczyn niezale˝nych 
od organu. 
Postanowiono, ˝e nieistotne odstàpienie 
od zatwierdzonego projektu budowlanego 
nie wymaga uzyskania decyzji zmianie 
pozwolenia na budow´ i jest dopuszczalne, 
je˝eli nie dotyczy elementów wymienionych
w art. 36a ust. 5. 
Rozszerzono obowiàzek geodezyjnego wyzna-
czenia w terenie oraz geodezyjnej inwentary-
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zacji powykonawczej na budow´ przyłàczy na 
podstawie zgłoszenia. 
WysokoÊç opłaty legalizacyjnej w przypadku 
obiektów niewymagajàcych pozwolenia na 
budow´ wynosi 2500 lub 5000 zł, w zale˝noÊci 
od rodzaju obiektu budowlanego. 
W art. 55 dokładnie wskazano przypadki, 
w których istnieje obowiàzek uzyskania decy-
zji o pozwoleniu na u˝ytkowanie. 
W razie przystàpienia do u˝ytkowania 
bez niezb´dnej decyzji o pozwoleniu na 
u˝ytkowanie właÊciwy organ wymierza kar´ 
z tytułu nielegalnego u˝ytkowania obiektu 
budowlanego. 
Uchylono art. 59b, mówiàcy o obowiàzku 
przeprowadzenia kontroli wszystkich budów 
po zakoƒczeniu budowy lub zło˝eniu wniosku 
o wydanie pozwolenia na u˝ytkowanie. 
Obecnie kara b´dzie wymierzana w przypad-
ku stwierdzenia podczas obowiàzkowej kon-
troli nieprawidłowoÊci okreÊlonych w art. 59a 
ust. 2. Zwi´kszono stawk´ opłaty (s) słu˝àcà 
do obliczania wysokoÊci kary z 300 zł do
500 zł. Za ka˝dà stwierdzonà nieprawidłowoÊç 
oblicza si´ odr´bnie kar´. Nast´pnie kary te 
sumuje si´. 
Doprecyzowano przepisy dotyczàce zmiany 
sposobu u˝ytkowania obiektu budowlanego 
lub jego cz´Êci. 
Ustawa w ww. zakresie wesz∏a w ˝ycie 31 
maja 2004 r.

VUstawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyro-Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyro-
bach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881) . bach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881) . 

Ustawa dostosowuje polskie ustawodaw-
stwo do prawa Unii Europejskiej (dyrektywa 
Rady nr 89/106/EWG z 21 grudnia 1988 r. 
w sprawie zbli˝enia przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych paƒstw 
członkowskich odnoszàcych si´ do wyro-
bów budowlanych w brzmieniu nadanym 
dyrektywà Rady 93/68/EWG z 22 lipca 1993 r.).
Ustawa zawiera całoÊciowà regulacj´ 
dotyczàcà wprowadzania do obrotu wyrobów 
budowlanych w oparciu o system europejski 
(oznakowanie CE) oraz krajowy (znak budow-
lany „B”). 
Przy wykonywaniu robót budowlanych mo˝na 
stosowaç wyroby budowlane: 
Foznakowane CE, 
Foznakowane znakiem budowlanym, 
Fumieszczone w okreÊlonym przez 
Komisj´ Europejskà wykazie wyrobów, 
majàcych niewielkie znaczenie dla zdrowia 
i bezpieczeƒstwa. 
B´dzie mo˝na stosowaç tzw. regionalne 

wyroby budowlane, czyli wyroby wytwarzane 
tradycyjnie, na okreÊlonym terenie przy u˝yciu 
metod sprawdzonych w wieloletniej praktyce, 
przeznaczone do lokalnego stosowania. Aby 
wyroby te mo˝na oznakowaç znakiem budow-
lanych, niezb´dna jest decyzja wojewódzkie-
go inspektora nadzoru budowlanego. 
Dopuszczono do jednostkowego zastosowa-
nia wyroby wykonane według indywidualnej 
dokumentacji technicznej, sporzàdzonej przez 
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, 
dla których producent wydał oÊwiadczenie, 
˝e zapewniono zgodnoÊç wyrobu budowlane-
go z tà dokumentacjà oraz z przepisami. 
Organami właÊciwymi w sprawach wyrobów 
budowlanych wprowadzanych do obrotu, 
w tym kontroli tych wyrobów, sà: wojewódzki 
inspektor nadzoru budowlanego oraz Główny 
Inspektor Nadzoru Budowlanego. 
W rozdziale 4 ustawy zawarto przepisy 
regulujàce, kto i na jakich zasadach mo˝e 
przeprowadzaç kontrole. OkreÊlono tak˝e 
obowiàzki kontrolujàcego i podmiotu pod-
danego kontroli. Szczegółowy tryb prze-
prowadzania kontroli zostanie okreÊlony 
w rozporzàdzeniu. 
W przypadku stwierdzenia, ˝e wyrób budow-
lany nie spełnia wymagaƒ okreÊlonych 
w ustawie, organ wszczyna post´powanie 
administracyjne. 
W ustawie zawarto równie˝ przepisy karne. 
Karze grzywny do 100 tys. zł podlega m. in. 
osoba, która wprowadza do obrotu wyrób 
budowlany nienadajàcy si´ do stosowania 
przy wykonywaniu robót budowlanych oraz 
osoba, która umieszcza znak budowlany 
na wyrobie budowlanym, który nie spełnia 
wymagaƒ okreÊlonych w niniejszej ustawie. 
Ustawa weszła w ˝ycie 1 maja 2004 r. 

 VTRWAJÑ PRACE NAD:

VRzàdowym projekt ustawy o zmianie Rzàdowym projekt ustawy o zmianie 
ustawy o systemie ubezpieczeƒ spo-ustawy o systemie ubezpieczeƒ spo-
łecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu łecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu 
społecznym z tytułu wypadków przy społecznym z tytułu wypadków przy 
pracy i chorób zawodowych.pracy i chorób zawodowych.

Projekt ma na celu m. in. uzale˝nienie 
wysokoÊci wpłacanych składek na Fundusz 
Ubezpieczeƒ Społecznych przez osoby 
prowadzàce działalnoÊç gospodarczà od 
wysokoÊci ustalonego podatku nale˝nego za 
poprzedni rok, osiàgni´tego ze wszystkich 
rodzajów pozarolniczej działalnoÊci, a nie 
tylko tej, która stanowi tytuł ubezpieczenia. 
Proponuje si´ tak˝e wprowadzenie preferen-

cyjnych składek na ubezpieczenie społeczne 
do osób, które po raz pierwszy podejmà 
działalnoÊç gospodarczà na własny rachunek. 

  VORZECZNICTWO:

VPrzepisy art. 27a pkt 1 lit. a) ustawy o po-
datku dochodowym od osób fizycznych nie 
zawierajà zakazu dokonywania odliczeƒ 
dotyczàcych wydatków ponoszonych na 
wi´cej ni˝ jedno mieszkanie, budynek 
mieszkalny czy działk´ pod zabudow´ 
mieszkalnà. Nie wskazuje na to wykładnia 
j´zykowa i systemowa przepisu. Ograniczenie 
dotyczy jedynie wysokoÊci poniesionych 
wydatków (art. 27a ust. 3 pkt 2 ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych). 
Wnioskowaç z tego nale˝y, i˝ ustawodawca 
ograniczył mo˝liwoÊç skorzystania z ulgi tylko 
co do wysokoÊci, nie ingerujàc w sposób 
zaspokajania potrzeb mieszkaniowych przez 
podatników (Wyrok NSA z 26 marca 2003 r., 
sygn. akt I SA/Łd 1722/2001). 

VNiewłaÊciwa jest interpretacja, ˝e zwrot
„w fakturach stwierdzajàcych nabycie towa-
rów i usług” oznacza, ˝e faktur´ stanowiàcà 
podstaw´ odliczenia mo˝na wystawiç dopie-
ro po dokonaniu czynnoÊci podlegajàcej 
opodatkowaniu. W przepisie tym jest mowa 
o podatku naliczonym, którego kwota zostaje 
wykazana w fakturze. ˚aden przepis usta-
wy 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 WSA z 4 lutego 2004 r., 
sygn. akt III SA 554/2003). 

VSkuteczne dla zachowania ulgi - na-
bycie lokalu mogło byç dokonane jedynie 
w drodze zawartej w formie aktu notarialne-
go umowy zobowiàzujàcej do przeniesienia 
własnoÊci lokalu (wyrok NSA z 25 marca 
2003 r. , sygn. akt I SA/Łd 1831/2001). 

VKONRAD ŁACI¡SKI
Pracownik Departamentu Orzecznictwa

w  Ministerstwie Infrastruktury
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O P I N I E  U Z P
RA˚ÑCO NISKA CENA
V Zgodnie z treÊcià art. 89 ust. 1 pkt  4
ustawy - Prawo zamówieƒ publicznych
(Dz. U. nr 19, poz. 177) zamawiajàcy odrzu-
ca ofert´, je˝eli zawiera ra˝àco niskà cen´ 
w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
Ustawa, wprowadzajàc mo˝liwoÊç odrzuce-
nia oferty przez zamawiajàcego z powodu 
ra˝àco niskiej ceny, nie precyzuje jednak 
tego poj´cia. Nie definiujà go równie˝ 
przepisy dyrektyw Unii Europejskiej, 
b´dàce u podstaw przedmiotowej regulacji. 
Znaczenia tego wyra˝enia nie wyjaÊnia rów-
nie˝ orzecznictwo Europejskiego Trybunału 
SprawiedliwoÊci. 

Majàc na wzgl´dzie cel przedmiotowej 
regulacji, wydaje si´, i˝ za ofert´ z ra˝àco 
niskà cenà mo˝na uznaç ofert´ z cenà 
niewiarygodnà, nierealistycznà w porówna-
niu do cen rynkowych podobnych zamówieƒ. 
Oznacza to cen´ znaczàco odbiegajàcà od 
cen przyj´tych, wskazujàcà na fakt reali-
zacji zamówienia poni˝ej kosztów wytwo-
rzenia usługi, dostawy, roboty budowlanej. 
Przyczynà wyraênie ni˝szej ceny od innych 
ofert mo˝e byç albo Êwiadome działanie 
wykonawcy, albo nierzetelnoÊç kalkulacji 
wykonawcy, co grozi nienale˝ytym wyko-
naniem lub niewykonaniem zamówienia 
w przyszłoÊci. 

V Jak wynika z treÊci art. 89 ust. 1
pkt 4 ustawy, punktem odniesienia do 
kwalifikacji ceny jako ra˝àco niskiej jest 
ustalona przez zamawiajàcego cena za 
przedmiot zamówienia. Cenà ustalonà 
przez zamawiajàcego, która b´dzie stano-
wiła punkt odniesienia do stwierdzenia, czy 
mamy do czynienia z ra˝àco niskà cenà, 
b´dzie wartoÊç przedmiotu zamówienia 
ustalona przez zamawiajàcego powi´kszona 
o podatek VAT. Przepis art. 89 ust. 1 pkt 4

wyraênie bowiem wskazuje, i˝ chodzi o od-
niesienie ceny do przedmiotu zamówienia. 
W chwili oceny ofert jedynym obiektywnym 
wyznacznikiem tego, czy cena mo˝e byç 
uznana za ra˝àco niskà, jest wartoÊç zamó-
wienia z podatkiem VAT. 

Wydaje si´, i˝ punktem odniesienia nie 
mo˝e byç sama wartoÊç zamówienia, a wi´c 
wartoÊç bez podatku VAT (art. 32 ust. 1), 
bowiem zgodnie z art. 2 pkt 1 w zw. z art. 
3 ust. 1 pkt 1 ustawy o cenach, cena poda-
wana przez wykonawców w swojej ofercie 
musi uwzgl´dniaç stawk´ podatku VAT. 
Nale˝y jednak wyraênie podkreÊliç, i˝ 
wyznacznik ten nie jest jednak wyznacz-
nikiem bezwzgl´dnie wià˝àcym i ostatecz-
nym, ze wzgl´du choçby na mo˝liwoÊç 
oszacowania przez zamawiajàcego wartoÊci 
zamówienia z nienale˝ytà starannoÊcià
(o czym poni˝ej). Ponadto, wyznacznik ten 
powinien słu˝yç tylko i wyłàcznie podj´ciu 
decyzji o tym, czy cena mo˝e byç ra˝àco 
niskà, i uruchomienia procedury przewi-
dzianej w art. 90 ustawy, a wi´c ˝àdania 
wyjaÊnieƒ. Nie mo˝e jednak decydowaç 
jeszcze o tym, ˝e cena jest cenà ra˝àco 
niskà. W tym przypadku, odniesienie ceny 
do wartoÊci zamówienia powi´kszonej o VAT 
ma charakter jedynie pomocniczy i słu˝yç 
powinien jedynie podj´ciu decyzji o tym, czy 
na zamawiajàcym cià˝y obowiàzek ˝àdania 
wyjaÊnieƒ od wykonawcy. 

Nieco odmiennie sytuacja przedsta-
wia si´ w przypadku usług lub dostaw 
powtarzajàcych si´ okresowo lub zamó-
wienia dzielonego na cz´Êci. Wià˝e si´ to 
z odmiennym sposobem ustalania wartoÊci 
szacunkowej przy tych zamówieniach. Przy 
ustalaniu wartoÊci zamówienia na usługi 
lub dostawy powtarzajàce si´ okresowo 
zamawiajàcy bierze pod uwag´ łàcznà 

wartoÊç zamówieƒ okresowych, jakich 
zamierza udzieliç w okreÊlonym czasie
(art. 34 ust. 1), a w przypadku zamówienia 
dzielonego na cz´Êci, łàcznà wartoÊç zamówieƒ 
dzielonego na cz´Êci (art. 32 pkt 4). 
W przypadku kiedy zamawiajàcy zamierza 
zorganizowaç kilka odr´bnych post´powaƒ 
na okreÊlone usługi lub dostawy pow-
tarzajàce si´ okresowo, punktem odnie-
 sienia dla kwalifikacji ceny jako ra˝àco 
niskiej nie b´dzie ustalona przez 
zamawiajàcego wartoÊç zamówienia dla 
tych zamówieƒ, tzn. łàczna wartoÊç tych 
zamówieƒ, lecz wartoÊç odzwierciedlajàca 
zakres zamówienia b´dàcego przedmio-
tem odr´bnego post´powania. Powy˝sze 
analogicznie nale˝y odnieÊç równie˝ 
do zamówieƒ publicznych udzielanych 
w cz´Êciach, gdzie wartoÊcià zamówienia 
jest łàczna wartoÊç poszczególnych cz´Êci 
zamówienia, mimo i˝ ka˝da cz´Êç stano-
wi przedmiot odr´bnego post´powania. 

W przypadku sytuacji, gdy cena oferty nie odbie-
ga od wartoÊci ustalonej przez zamawiajàcego, 
ale ró˝ni si´ w sposób ra˝àcy od innych cen, 
zamawiajàcy powinien w pierwszej kolejnoÊci 
przeanalizowaç, czy przyj´ta przez niego 
wartoÊç zamówienia (powi´kszona o podatek 
VAT) była okreÊlona z nale˝ytà starannoÊcià. 
Je˝eli oka˝e si´, ˝e tak okreÊlona wartoÊç 
została ustalona z nienale˝ytà starannoÊcià, 
zamawiajàcy nie powinien jej braç pod uwag´ 
jako punktu odniesienia do kwalifikacji ceny 
jako ra˝àco niskiej. 
Wydaje si´, i˝ w przypadku nienale˝ytego 
oszacowania wartoÊci zamówienia, zama-
wiajàcy na nowo powinien dokonaç jej usta-
lenia. Zauwa˝yç jednak nale˝y, i˝ modyfika-
cja ceny, a co si´ z tym wià˝e modyfikacja 
wartoÊci zamówienia, słu˝y wyłàcznie do 
ustalenia ra˝àco niskiej ceny. WartoÊç 
zamówienia ustalona przez zamawiajàcego 
co do zasady nie ulegnie zmianie. Zgodnie 
bowiem z art. 35 ustawy ustalenie wartoÊci 
zamówienia dokonuje si´ przed dniem 
wszcz´cia post´powania. W sytuacji 
bł´dnego oszacowania zamówienia - 
skutkujàcego tym, i˝ zamówienie prowa-
dzone jest poni˝ej progów okreÊlonych 
w ustawie - zamawiajàcy powinien 
rozwa˝yç, czy nie zachodzi podstawa 
do uniewa˝nienia post´powania.

V W celu ustalenia, czy oferta zawie-
ra ra˝àco niskà cen´ w stosunku do 

Zamawiajàcy odrzuca ofert´, 

je˝eli zawiera ra˝àco niskà 

cen´ w stosunku do przedmiotu 

zamówienia.

W chwili oceny ofert jedynym 

obiektywnym wyznacznikiem 

tego, czy cena mo˝e byç uznana 

za ra˝àco niskà, jest wartoÊç 

zamówienia z podatkiem VAT. 
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przedmiotu zamówienia, zamawiajàcy 
zobowiàzany jest zwróciç si´ do wykonaw-
cy o szczegółowe wyjaÊnienie powodów 
zaproponowania tak niskiej ceny. Jako 
sprzeczne z ustawà nale˝y uznaç auto-
matyczne uznawanie za ra˝àco niskie 
i odrzucenie ofert bez mo˝liwoÊci wykaza-
nia, ˝e ich oferta jest rzetelna. Zgodnie z 
orzeczeniem Europejskiego Trybunału 
SprawiedliwoÊci z 22 czerwca 1989 r. 
w sprawie C-103/88 (Constanzo) nie-
dopuszczalne, jako sprzeczne z zasadà 
wspierania rzeczywistej konkurencji 
w zamówieniach publicznych, jest 
automatyczne, wyłàcznie na podstawie 
arytmetycznego kryterium, uznawanie 
za ra˝àco niskie i odrzucenie ofert 
o cenach poni˝ej pewnego poziomu 
(np. taƒszych o wi´cej ni˝ 10 proc. od 
Êredniej ceny wszystkich zło˝onych 
ofert albo poni˝ej wartoÊci szacunko-
wej ustalonej przez zamawiajàcego), 
bez umo˝liwienia oferentom wykazania, 
˝e ich oferta jest rzetelna. 

Zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy zamawiajàcy, 
oceniajàc wyjaÊnienia, bierze pod uwag´ 
takie obiektywne czynniki, jak: oszcz´dnoÊç 
metody wykonania zamówienia, wybra-
ne rozwiàzania techniczne, wyjàtkowo 
sprzyjajàce warunki wykonywania zamówie-
nia dost´pne dla wykonawcy, oryginalnoÊç 
projektu wykonawcy oraz wpływ pomo-
cy publicznej udzielonej na podstawie 
odr´bnych przepisów. Lista tych czynników, 
b´dàcych podstawà oceny wyjaÊnieƒ nie jest 
wyczerpujàca i zamawiajàcy powinien braç 
pod uwag´ równie˝ inne (obiektywne) czyn-
niki, je˝eli zawarte sà one w wyjaÊnieniach 
przedło˝onych przez wykonawców. 

V Zamawiajàcy odrzuca ofert´, je˝eli 
dostawca nie zło˝y wyjaÊnieƒ w wyznaczo-

nym terminie albo je˝eli dokonana ocena 
wyjaÊnieƒ potwierdza, ˝e oferta zawiera 
ra˝àco niskà cen´ w stosunku do przedmiotu 
zamówienia (art. 90 ust. 3 ustawy). W takim 
przypadku zamawiajàcy zobowiàzany 
jest - je˝eli wartoÊç zamówienia dla 
robót budowlanych przekracza wyra˝onà 
w złotych równowartoÊç kwoty 5 000 000 
euro, a dla dostaw i usług 130 000 euro 
- zawiadomiç o tym Prezesa Urz´du oraz 
Komisj´ Europejskà. Warunkiem koniecznym 
takiego zawiadomienia jest okolicznoÊç pro-
wadzenia post´powania, w którym jedynym 
kryterium wyboru ofert jest cena. Zatem 
w sytuacji kiedy wybór najkorzystniejszej 
oferty odbywa si´ równie˝ w oparciu o inne 
kryteria ni˝ cena (niezale˝nie od wartoÊci 
zamówienia), zamawiajàcy zwolniony jest 
z obowiàzku powiadomienia Prezesa Urz´du 
oraz Komisji Europejskiej o odrzuceniu ofert 
z powodu ra˝àco niskiej ceny. 

WPŁYW SPOSOBU WYKONANIA 
ZAMÓWIENIA NA RYNEK PRACY 
W MIEJSCU WYKONANIA 
ZAMÓWIENIA JAKO KRYTERIUM 
OCENY OFERT
Zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 
2004 r. - Prawo zamówieƒ publicznych jed-
nym z kryteriów, jakim zamawiajàcy mo˝e 
kierowaç si´ przy wyborze najkorzystniej-
szej oferty, jest wpływ sposobu wykonania 
zamówienia na rynek pracy w miejscu 
wykonania zamówienia. 

Cz´sto jest ono uto˝samiane z kryterium 
liczby bezrobotnych zatrudnionych do wyko-
nania zamówienia publicznego. W opinii 
Urz´du sà to dwa odmienne i ró˝ne kryteria. 
Przy ocenie kryterium wpływu sposobu 
wykonania zamówienia na rynek pracy 
w miejscu wykonania zamówienia, 
zamawiajàcy mo˝e braç pod uwag´ 
m.in. liczb´ bezrobotnych zatrudnio-
nych przy wykonaniu zamówienia, ale 
nie tylko. Tym samym kryterium to ma 
szersze znaczenie i zastosowanie ni˝ kryte-
rium liczby bezrobotnych zatrudnionych do 
wykonania zamówienia publicznego. 

Przepis art. 91 nie zawiera zamkni´tego 
katalogu kryteriów, jakimi zamawiajàcy 
mo˝e posługiwaç si´ przy wyborze oferty 
najkorzystniejszej, a jedynie wymienia je 
przykładowo. Wprowadzenie przez usta-
wodawc´ mo˝liwoÊci ustalenia kryterium 

wpływu sposobu wykonania zamówienia 
na rynek pracy w miejscu wykonania 
zamówienia, przesàdza jednak o mo˝liwoÊci 
ustalenia kryterium liczby bezrobotnych 
zatrudnionych do wykonania zamówienia 
publicznego, jako kryterium samodzielne-
go. Takie kryterium, o ile zostało ustalone 
w sposób obiektywny i zapewniajàcy przede 
wszystkim równe traktowanie wykonaw-
ców, nie narusza zasad ustawy - Prawo 
zamówieƒ publicznych, jak i nie dotyczy 
właÊciwoÊci wykonawcy. 

Wydaje si´, i˝ u˝yte przez ustawodawc´ 
w art. 91 ust. 2 wyra˝enie „wpływ sposo-
bu wykonania zamówienia” w pierwszej 
kolejnoÊci nakazuje odnosiç to kryterium do 
przetargu, w którym zamawiajàcy dopuÊcił 
mo˝liwoÊç składania ofert wariantowych. 
Przez ofert´ wariantowà nale˝y bowiem 
rozumieç ofert´ przewidujàcà odmienny 
ni˝ okreÊlony przez zamawiajàcego sposób 
wykonania zamówienia publicznego (art. 
2 pkt 7 ustawy). Zastosowanie kryterium 
wpływu sposobu wykonania zamówienia 
na rynek pracy b´dzie miało siłà rzeczy 
ograniczone zastosowanie w przypadkach 
post´powaƒ, w których nie została dopusz-
czona mo˝liwoÊç składania ofert warianto-
wych, i b´dzie tak naprawd´ ograniczona 
do liczby bezrobotnych zatrudnionych do 
wykonania zamówienia. Co do zasady, 
zamawiajàcy ma bowiem obowiàzek opisu 
przedmiotu zamówienia i sposobu, w jaki 
b´dzie on wykonywany, co ogranicza pełne 
zastosowanie tego kryterium. 

Nale˝y w tym miejscu zwróciç uwag´, i˝ 
zamawiajàcy zobowiàzany jest do opi-
sania w SIWZ kryteriów, którymi b´dzie 
si´ kierował przy wyborze oferty (art. 36
ust. 1 pkt 18). Przykładowo, zamawiajàcy 
chce wybudowaç oczyszczalni´ Êcieków 
i dopuszcza składanie ofert wariantowych, 
tj. takich, które przewidujà odmienny ni˝ 
okreÊlony przez zamawiajàcego sposób 
wykonania zamówienia publicznego. 
Zamawiajàcy, oprócz oceny oferty pod 
wzgl´dem liczby zatrudnionych bezrobot-
nych do wykonania zamówienia, mo˝e braç 
pod uwag´ np. to, ˝e w nowo wybudowanej 
oczyszczalni znajdzie zatrudnienie wi´ksza 
liczba pracowników. 

Nale˝y jednoczeÊnie zwróciç uwag´ i prze-
strzec, i˝ nadawanie zbyt wysokiego zna-

Przez ofert´ wariantowà nale˝y 

rozumieç ofert´ przewidujàcà 

odmienny ni˝ okreÊlony przez 

zamawiajàcego sposób wykonania 

zamówienia publicznego
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czenia temu kryterium mo˝e prowadziç 
do nieracjonalnego wydatkowania 
Êrodków przez zamawiajàcego. Mogà 
zdarzaç si´ bowiem sytuacje, w których 
wykonawca b´dzie zobowiàzywał si´ do 
zatrudniania wi´cej bezrobotnych, w sto-
sunku do liczby wystarczajàcej do wykona-
nia zadania, koszty zatrudnienia wliczajàc 
w cen´, której nadał zbyt małe znaczenie. 
W sytuacji zachwiania proporcji mi´dzy 
kryterium ceny, a kryterium sposo-
bu wykonania zamówienia na rynek 
pracy, zamawiajàcy mo˝e „słono” za 
to zapłaciç. 

MO˚LIWOÂå ZMIANY UMOWY 
O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 
W PRZYPADKU USTAWOWEJ ZMIANY 
STAWKI PODATKU VAT
W ostatnim okresie wiele kontrowersji 
wywołuje mo˝liwoÊç dokonania zmiany 
umowy o zamówienie publiczne w przy-
padku ustawowej zmiany stawki podatku 
od towarów i usług (VAT). Urzàd Zamówieƒ 
Publicznych zasi´gnàł opinii Ministerstwa 
Finansów, które w piÊmie z 8 stycznia 
2003 roku (znak: PP1-811/1019/02/DSz), 
stwierdziło, i˝: „dla rozstrzygni´cia sprawy 
decydujàce jest wyjaÊnienie, jaki wpływ ma 
podatek od towarów i usług na wysokoÊç 
wynagrodzenia, które w zwiàzku z realizacjà 
danej umowy odbiorca (zamawiajàcy) jest 
zobowiàzany zapłaciç. Zgodnie z art. 3 ust.1
pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 roku 
o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050), do któ-
rego odesłanie zawiera art. 2 pkt 1 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieƒ 
publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) cenà 
jest wartoÊç wyra˝ona w jednostkach 
pieni´˝nych, którà kupujàcy jest obowiàzany 
zapłaciç przedsi´biorcy za towar lub usług´; 
w cenie uwzgl´dnia si´ podatek od towarów 
i usług oraz podatek akcyzowy, je˝eli na 
podstawie odr´bnych przepisów sprzeda˝ 
towaru (usługi) podlega obcià˝eniu podat-
kiem od towarów i usług oraz podatkiem 
akcyzowym. Przepis ten, według powszech-
nie przyj´tego rozumienia oznacza, ˝e 
podatek VAT jest składnikiem ceny, sta-
nowi element cenotwórczy, wobec czego 
sprzedawca towaru lub usługi, kalkulujàc 
cen´, uprawniony jest do wliczenia do niej 
podatku VAT nale˝nego od tego towaru lub 
usługi. Wy˝ej powołany przepis nie daje 
jednak podstawy do uznania, ˝e z jego mocy 
nabywca towaru lub usługi jest obowiàzany 

zapłaciç sprzedawcy cen´ wy˝szà, powstałà 
w wyniku zmiany stawki podatku VAT, je˝eli 
zawarta umowa nie zawierała klauzuli 
rodzàcej takie zobowiàzanie.” 

W Êwietle przepisów kodeksu cywilnego 
strony majà swobod´ wprowadzania 
zmian do umów. Jednak ustawa - Prawo 
zamówieƒ publicznych jest aktem szcze-
gólnym w stosunku do kodeksu cywilnego 
i dopuszcza mo˝liwoÊç dokonywania zmian 
umowy o zamówienie publiczne tylko 
i wyłàcznie w okolicznoÊciach wskazanych 
w art. 144 ust. 1 ustawy. Przepis ten dopusz-
cza mo˝liwoÊç dokonywania zmian w treÊci 
zawartej umowy, nawet gdyby w ich wyniku 
dojÊç miało do zmiany treÊci zło˝onej oferty, 
pod warunkiem, ˝e koniecznoÊç wprowa-
dzenia takich zmian wynikła z okolicznoÊci, 
których nie mo˝na było przewidzieç w chwili 
zawierania umowy. 

Odnoszàc si´ do problemu mo˝liwoÊci 
zmiany okreÊlonego umowà o zamówienie 
publiczne podatku VAT na skutek zmiany 
jej wysokoÊci dokonanych ustawà, co do 
zasady zgodziç nale˝y si´ z twierdzeniem, 
i˝ trudnym do przewidzenia w chwili zawie-
rania długoterminowej umowy o zamówie-
nie publiczne jest zmiana stawki podatku 
VAT nast´pujàca w póêniejszym okresie. 
A contrario, ustawowa zmiana stawki 
podatku VAT nie mo˝e zatem stanowiç 
okolicznoÊç, której nie mo˝na było 
przewidzieç w chwili zawierania umowy, 
je˝eli uchwalenie ustawy o zmianie 
ustawy o podatku VAT nastàpiło przed 
jej zawarciem lub była znana mo˝liwoÊç 
zmian tego aktu (np. przygotowany był pro-
jekt zmiany ustawy). 

Oprócz jednak zaistnienia powy˝szej 
przesłanki musi zaistnieç jeszcze druga 
przesłanka, a mianowicie koniecznoÊç 
dokonania zmian umowy. TreÊç przepisu 
art. 144 ust. 1 ustawy jednoznacznie wska-
zuje, i˝ okolicznoÊci, których nie mo˝na 
było przewidzieç w chwili zawarcia umowy, 
muszà skutkowaç koniecznoÊcià wprowa-
dzenia zmian do umowy. 

Jak wynika z cytowanej wy˝ej opinii 
Ministerstwa Finansów, sama zmia-
na stawki podatku VAT nie skutkuje 
koniecznoÊcià zapłacenia sprzedawcy ceny 
wy˝szej, o ile sama umowa nie zawiera-

ła klauzuli rodzàcej takie zobowiàzanie. 
Stàd te˝, w powy˝szej sytuacji istotnym 
zagadnieniem jest okreÊlenie, w jakich 
okolicznoÊciach powstanie koniecznoÊç 
dokonania zmian w umowie, umo˝liwiajàca 
jej dokonanie. W tym przypadku, wydaje 
si´ zasadnym wzi´cie pod uwag´ regulacji 
zawartych w kodeksie cywilnym. Zgodnie 
bowiem z art. 139 ust. 1 ustawy, w zakre-
sie nieuregulowanym ustawà, do umów 
w sprawach zamówieƒ publicznych majà 
zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 
W opinii Urz´du Zamówieƒ Publicznych 
z przesłankà koniecznoÊci wprowadzenia 
zmian do umowy w sprawie zamówienia 
publicznego mielibyÊmy do czynienia przede 
wszystkim w okolicznoÊciach okreÊlonych 
w art. 3571 k.c., zgodnie z którym, je˝eli 
z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków 
spełnienie Êwiadczenia byłoby połàczone 
z nadmiernymi trudnoÊciami albo groziłoby 
jednej ze stron ra˝àcà stratà, czego strony 
nie przewidywały przy zawarciu umowy, sàd 
mo˝e, po rozwa˝eniu interesów stron, 
zgodnie z zasadami współ˝ycia spo-
łecznego, oznaczyç sposób wykonania 
zobowiàzania, wysokoÊç Êwiadczenia 
lub nawet orzec o rozwiàzaniu umowy.

Reasumujàc, w opinii Urz´du Zamówieƒ 
Publicznych, mo˝liwoÊç dokonania na 
podstawie art. 144 ust. 1 ustawy zmian 
umowy o zamówienie publiczne w przy-
padku ustawowej zmiany stawki podatku 
VAT, istnieje w sytuacji łàcznego spełnienia 
dwóch przesłanek: 
V gdy istnieje obiektywna koniecznoÊç 
wprowadzenia zmian, np. gdy spełnienie 
Êwiadczenia byłoby połàczone z nadmier-
nymi trudnoÊciami albo groziłoby jednej ze 
stron ra˝àcà stratà w rozumieniu art. 3571 k.c., 
V zmiana wynika z okolicznoÊci, których 
nie mo˝na było przewidzieç w momencie 
zawarcia umowy. 

Podatek VAT jest składnikiem ceny, 
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Zmiany cen w budownictwie
po wejÊciu do Unii Europejskiej
Pierwsze przybli˝enie

X

 W I półroczu br.

znaczàco

 zmieniły si´ 

ceny materiałów 

budowlanych

Po po nad dwu let nim okre sie sta bi li za cji ce no wej, w pierw-
szym pó∏ ro czu bie ̋ à ce go ro ku na ryn ku ma te ria ∏ów bu dow-
la nych od no to wa no znacz ne zró˝ ni co wa nie zmian cen, któ re 
przed sta wia my na dwóch po zio mach agre ga cji: ma te ria ∏ów
(ta be la 1) i obiek tów (ta be la 2). Dla ilu stra cji tej te zy w ta be li 
1 ze sta wio no mi ni mal ne, mak sy mal ne i Êred nie ce ny net to 
wy bra nych ma te ria ∏ów bu dow la nych za no to wa ne w po ∏o wie 
stycz nia, kwiet nia i ma ja bie ̋ à ce go ro ku. Za miesz czo ne ze sta-
wie nie po ka zu je ten den cje ryn ko we zmien no Êci cen od stycz nia 
do ma ja te go ro ku, bez uwzgl´d nie nia wp∏y wu zmia ny staw ki 
po dat ku VAT na ce ny ma te ria ∏ów od 1 ma ja br. W okre sie tym 
wy stà pi ∏y za rów no spad ki cen do 7 proc., jak i bar dzo du ̋ e 
wzro sty prze kra cza jà ce na wet 100 proc.
Nie znacz na ten den cja spad ko wa, od no to wa na g∏ów nie w ma-
ju br., wy stà pi ∏a w wy ro bach z PCW (ryn ny da cho we, okna 

i drzwi bal ko no we, ru ry in sta la cyj ne kar bo wa ne, ru ry z PCW 
ka na li za cyj ne). Na to miast naj wy˝ sze wzro sty cen od 45 proc. 
do 120 proc. wy stà pi ∏y w ma te ria ∏ach ogól no bu dow la nych 
w gru pie wy ro bów sta lo wych (np. pr´ ty zbro je nio we, siat ka 
ogro dze nio wa). W ma te ria ∏ach in sta la cyj nych i elek trycz nych  
mak sy mal ne wzro sty cen by ∏y nie co ni˝ sze (od 20 proc. do 86 
proc.) i do ty czy ∏y m.in. rur sta lo wych, ar ma tu ry, prze wo dów, 
ka bli i gniazd wty ko wych. W gru pie wy ro bów sta lo wych oraz 
w prze wo dach i ka blach zna czà ce wzro sty cen wy stà pi ∏y ju˝ 
w I kwar ta le br. i zwià za ne by ∏y z bar dzo du ̋ y mi zmia na mi 
na ryn kach Êwia to wych cen sta li oraz zna czà cym wzro stem 
cen mie dzi. W po ∏o wie kwiet nia omó wio ne wzro sty do cho dzi ∏y 
ju˝ do 90 proc. (stal zbro je nio wa). Ru ry, ar ma tu ra i gniaz da 
wtykowe po dro ̋ a ∏y przede wszyst kim na prze ∏o mie kwiet nia 
i ma ja. W po zo sta ∏ych ma te ria ∏ach, dla któ rych nie za no to wa no 

     1102270        Pr´ty ˝ebrowane do zbrojenia betonu fi 12-14 mm                                 kg              1,25                 1,68                1,43                                2,10                 3,50                 2,71                2,69                3,50                 3,16                           90,2                 16,7               121,9
     1102100        Pr´ty okràg∏e g∏adkie do zbrojenia betonu fi do 7 mm                            kg              1,28                 1,70                1,43                                2,20                 3,40                 2,70                2,77                3,35                 3,13                                        89,0                 15,7               118,6
     5063000        Rura stalowa, Êrednia, czarna ze szwem gwintowana fi 50 mm               m            10,25              13,90              11,70                              11,00              16,28              12,71              15,00              26,70              21,82                               8,6                 71,7                 86,5
     1331511        Siatka ogrodzeniowa, ocynkowana, z drutu fi 2,8 mm                           m22             4,35                 6,69                6,08                                6,40                 7,90                 7,01                7,00              11,07                 8,96                                        15,2                 27,8                 47,3
     8040055        Kabel z ˝y∏ami Cu YKY-0,6/1kV, 5 x 10 mm22

Siatka ogrodzeniowa, ocynkowana, z drutu fi 2,8 mm
2

Siatka ogrodzeniowa, ocynkowana, z drutu fi 2,8 mm
                                        m            10,97               15,56              12,72                              11,50               19,48               15,67              15,47              19,50               17,96                           23,2                 14,6                 41,3

     7950806        Przewód YDY-750V 3 x 1,5 mm22
Kabel z ˝y∏ami Cu YKY-0,6/1kV, 5 x 10 mm

2
Kabel z ˝y∏ami Cu YKY-0,6/1kV, 5 x 10 mm

                                                          m              1,29                 1,82                1,53                                1,35                 2,53                 1,87                1,81                2,35                 2,12                                        22,4                 13,3                 38,7
     5710800        Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa Êcienna fi 15 mm                    szt.           45,00             146,00              95,59                              49,00             180,00             100,59              79,60            180,00             119,51                               5,2                 18,8                 25,0
     7530310        Gniazdo podwójne 2-biegunowe z uziemieniem                                     szt.             3,20                 7,35                5,58                                3,20                 9,80                 5,84                3,20                9,80                 6,97                                              4,5                 19,5                 24,9
     6351699        Umywalka prostokàtna lub trapezowa porcelanowa                               szt.           66,50             120,00              89,96                              67,00             188,00               97,26              70,00            188,00             104,93                               8,1                   7,9                 16,6
     1510809        Farba emulsyjna nawierzchniowa, wewn´trzna – bia∏a                          dm33            2,78                 5,65                4,22                                2,94                 5,65                 4,31                3,12                6,00                 4,84                                              2,3                 12,2                 14,8
     2712702        Drzwi p∏ycinowe zewn´trzne sosnowe, pe∏ne, szer. 90 cm                       szt.       1190,00           2295,00          1452,67                            998,00           2350,00           1657,00            998,00          2350,00           1657,00                           14,1                   0,0                 14,1
     1554204        Zaprawa klejowa do p∏ytek ceramicznych „Ceresit CM 11”                       kg              0,80                 1,59                1,04                                0,82                 1,64                 1,12                0,82                1,64                 1,18                                              7,8                   5,0                 13,2
     2311507        P∏yty z we∏ny mineralnej do izolacji Êcian dzia∏owych, grub. 100 mm     m22

kg
2

kg
             9,40               13,72              11,66                                9,30               15,10               12,17              10,70              15,10               12,95                               4,4                   6,4                 11,0

     6346101        Wanna kàpielowa blaszana L=1700 mm                                            szt.         195,00             398,00            271,64                            196,00             398,00             279,93            238,00            389,00             300,92                                              3,0                   7,5                 10,8
     3901010        Tapeta papierowa zwyk∏a g∏adka                                                          m22             1,98                 2,80                2,34                                2,00                 2,80                 2,38                2,31                2,80                 2,60                               1,4                   9,1                 10,7
     1121801        Blacha stalowa profilowa, dachówkowa powlekana poliestrem               m22           26,63               31,00              28,66                              26,65               33,40               30,44              26,63              35,60               30,91                                              6,2                   1,6                   7,9
     2633602        Tarcica pod∏ogowa strugana dwustronnie Tarcica pod∏ogowa strugana dwustronnie                                              m33       1050,00           1500,00          1301,09                          1100,00           1470,00           1306,76          1258,00          1470,00           1404,00                               0,4                   7,4                   7,9
593BUD0123     Kocio∏ olejowo-gazowy 150kWKocio∏ olejowo-gazowy 150kW                                                             szt.             -                       -              17129,0017129,00                                  -                       -              17129,0017129,00                  -                       -              18309,0018309,00                                                 0,00,0                   6,96,9                   6,96,9

     2222120        Kostka brukowa betonowa, szara, grub. 8 cm                                        m2           24,30               36,80              29,43                              24,59               36,40               29,35              24,80              35,20               31,30                             -0,3                   6,6                   6,4
     2530003        P∏ytki fajansowe szkliwione /glazura/                                                   m22           19,50               33,00              25,95                              19,80               33,00               26,97              21,15              32,50               27,58                                              4,0                   2,3                   6,3
  590KOS0101     Kocio∏ elektryczny 4-12kW                                                                   szt.             -                       -                2435,00                                  -                       -                2435,00                  -                       -                2581,00                                 0,0                   6,0                   6,0
     1800201        Ceg∏a dziurawka                                                                                  szt.             0,43                 0,57                0,51                                0,45                 0,56                 0,51                0,45                0,58                 0,54                                              1,2                   4,6                   5,9
     2754518        Okna drewniane jednoramowe o wym. 88 x 145,5 cm                          szt.         456,00             577,00            524,43                            422,00             573,00             504,00            519,00            584,00             554,00                             -3,9                   9,9                   5,6
     2754571        Drzwi balkonowe drewniane jednoramowe o wym. 88 x 211,5 cm          szt.         600,00             806,00            687,20                            615,00             806,00             697,50            659,00            806,00             726,00                                              1,5                   4,1                   5,6
     1801511        Pustak MA X o wym. 18,8 x 28,8 x 22 cm                                            szt.             2,00                 2,67                2,34                                2,04                 2,60                 2,35                2,25                2,58                 2,47                               0,3                   5,3                   5,5
     2630826        Deszczu∏ki posadzkowe, d´bowe /parkiet/ Deszczu∏ki posadzkowe, d´bowe /parkiet/                                            m22           75,00             125,00              87,00                              75,00             115,00               89,48              75,00            115,00               91,70                                              2,9                   2,5                   5,4
     2600618        Deski iglaste obrzynane                                                                       m33         490,00             745,00            582,29                            498,00             745,00             594,50            518,00            689,00             612,50                               2,1                   3,0                   5,2
     1562604        P∏yty styropianowe odmiany 12P∏yty styropianowe odmiany 12                                                            m33           87,00             128,97            109,05                              91,20             150,00             115,38            105,50            124,00             113,15                                              5,8                 -1,9                   3,8
     2200155        Bloczek z betonu komórkowego o wym. 59 x 24 x 24 cmBloczek z betonu komórkowego o wym. 59 x 24 x 24 cm                       szt.             4,80                 6,38                5,56                                4,81                 6,30                 5,54                5,28                6,33                 5,76                             -0,2                   3,9                   3,6
     6354800        Urzàdzenie sanitarne „KOMPAKT” gat.IUrzàdzenie sanitarne „KOMPAKT” gat.I                                                 szt.         278,00278,00             495,00495,00            358,71  358,71                            282,00282,00             580,00580,00             370,04  370,04            136,00136,00            580,00580,00             371,75  371,75                                              3,23,2                   0,50,5                   3,63,6
     1820001        Dachówka karpiówka                                                                           szt.             1,12                 1,65                1,34                                1,24                 1,65                 1,38                1,22                1,51                 1,38                               2,8                   0,4                   3,2
     2700404        Skrzyd∏o p∏ytowe drzwi wewn´trznych, malowane, szer. 80 cm Skrzyd∏o p∏ytowe drzwi wewn´trznych, malowane, szer. 80 cm              szt.         135,00             200,00            155,77                            140,00             200,00             156,47            140,00            200,00             160,63                                              0,4                   2,7                   3,1
     6347101        Zlewozmywak 2-komorowy ze stali nierdzewnej                                     szt.         166,00             255,00            212,54                            168,00             255,00             218,34            168,00            255,00             218,34                               2,7                   0,0                   2,7
     6011124        Grzejnik z blachy stalowej 2-p∏ytowy, wys. 500, d∏.1000                       kpl.         215,00             370,00            311,48                            215,00             412,00             318,72            215,00            412,00             318,72                                              2,3                   0,0                   2,3
     7510300        ¸àcznik p/t 250V/6-10A, 1-klawiszowy¸àcznik p/t 250V/6-10A, 1-klawiszowy                                                szt.             2,702,70                 6,306,30                4,29  4,29                                3,303,30                 5,325,32                 4,31  4,31                3,303,30                5,205,20                 4,38  4,38                               0,60,6                   1,61,6                   2,32,3
     1720202        Wapno hydratyzowaneWapno hydratyzowane                                                                           t           295,00295,00             356,00356,00            315,63  315,63                            302,00302,00             350,52350,52             323,44  323,44            302,00302,00            350,52350,52             321,69  321,69                                              2,52,5                 -0,5-0,5                   1,91,9
     1750803        P∏yta gipsowo-kartonowa grub.12,5 mmP∏yta gipsowo-kartonowa grub.12,5 mm                                              m2             5,16                 9,00                6,42                                5,22                 8,60                 6,45                5,33                8,20                 6,55                               0,4                   1,5                   1,9
     1810001        Ceg∏a wapienno-piaskowa o wym. 25 x 12 x 6,5 cm Ceg∏a wapienno-piaskowa o wym. 25 x 12 x 6,5 cm                             szt.             0,400,40                 0,680,68                0,45  0,45                                0,420,42                 0,500,50                 0,46  0,46                0,420,42                0,490,49                 0,46  0,46                                              1,11,1                   0,50,5                   1,61,6
     2520607        P∏ytki „Gres”                                                                                      m3           31,00               55,60              41,30                              31,50               55,00               41,94              31,50              55,00               41,94                               1,6                   0,0                   1,6
     1700305        Cement portlandzki CEM I 32,5Cement portlandzki CEM I 32,5                                                              t           275,00             330,00            301,98                            283,00             335,00             306,71            288,00            317,00             304,99                                              1,6                 -0,6                   1,0
     6040105        Konwektor, temp.90/70/20, moc c.1400-1800WKonwektor, temp.90/70/20, moc c.1400-1800W                                 szt.         277,00277,00             560,30560,30            496,49  496,49                            295,00295,00             560,30560,30             500,49  500,49            295,00295,00            560,30560,30             500,49  500,49                               0,80,8                   0,00,0                   0,80,8
     2520215        P∏ytki kamionkowe szkliwione /terakota/ P∏ytki kamionkowe szkliwione /terakota/                                              m2           30,0030,00               39,0039,00              35,17  35,17                              31,8031,80               39,0039,00               35,37  35,37              31,8031,80              39,0039,00               35,37  35,37                                              0,60,6                   0,00,0                   0,60,6
     1581813        Okna z PCW typu Panorama o wym. 116,5 x 113,5 cm Okna z PCW typu Panorama o wym. 116,5 x 113,5 cm                        szt.         405,00405,00             614,00614,00            495,61  495,61                            422,00422,00             614,00614,00             508,85  508,85            430,00430,00            585,00585,00             497,17  497,17                               2,72,7                 -2,3-2,3                   0,30,3
     5630405        Rura z PCW kanalizacyjna kielichowa fi 110 mmRura z PCW kanalizacyjna kielichowa fi 110 mm                                    m              7,907,90               12,4412,44                9,94  9,94                                7,507,50               12,6012,60               10,23  10,23                7,507,50              11,7211,72                 9,97  9,97                                              2,92,9                 -2,5-2,5                   0,30,3
     2631909        Panele drewniane, d´bowePanele drewniane, d´bowe                                                                   m2           98,00             116,00            107,15                              98,70             113,40             107,60              96,50            115,00             106,19                               0,4                 -1,3                 -0,9
     1565911        Rynna dachowa „Wavin” z PCW, fi 125 mmRynna dachowa „Wavin” z PCW, fi 125 mm                                          m              7,577,57                 9,649,64                8,93  8,93                                7,577,57                 9,649,64                 8,85  8,85                7,577,57                9,649,64                 8,67  8,67                                           -0,9-0,9                 -2,1-2,1                 -2,9-2,9
     1581871        Drzwi balkonowe z PCW typu Panorama o wym. 86,5 x 209,5 cm Drzwi balkonowe z PCW typu Panorama o wym. 86,5 x 209,5 cm         szt.         471,00             611,00            541,90                            473,00             639,00             550,67            475,00            586,00             520,00                               1,6                 -5,6                 -4,0
     1602005        Piasek do zapraw budowlanychPiasek do zapraw budowlanych                                                            m33           11,7011,70               25,0025,00              19,21  19,21                              13,6013,60               33,6033,60               20,39  20,39              13,6013,60              23,5023,50               18,28  18,28                                              6,26,2               -10,4-10,4                 -4,8-4,8
     7580030        Rura instalacyjna karbowana Êrednicy 16 mmRura instalacyjna karbowana Êrednicy 16 mm                                        m              0,23                 0,70                0,47                                0,23                 0,70                 0,47                0,23                0,68                 0,44                               0,2                 -6,9                 -6,7

TABELA 1. Ceny podstawowych materia∏ów budowlanych i ich zmiany w okresie od stycznia do maja 2004 r. (ceny podane w tabeli sà cenami netto, nie zawierajà podatku VAT)

Symbol Nazwa jm.
min max Êrednia

STYCZE¡ (ceny w z∏)
min max Êrednia

KWIECIE¡ (ceny w z∏)
min max Êrednia

MAJ (ceny w z∏)
styczeƒ/kwiecieƒ kwiecieƒ/maj styczeƒ/maj

WSKAèNIKI ZMIAN w proc.
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spad ków cen ich wzrost kszta∏ to wa∏ si´ naj cz´ Êciej od 1 do 16 
proc. Ta ki wzrost by∏ przede wszyst kim wy ni kiem zwi´k szo ne go 
po py tu na ma te ria ∏y bu dow la ne przed 1 ma ja br., zwià za ne go 
ze zmia nà staw ki po dat ku VAT z 7 proc. na 22 proc. 

Znacz ne zmia ny cen ma te ria ∏ów bu dow la nych, któ re wy stà pi ∏y od 
stycz nia do ma ja br., wp∏y n´ ∏y na ce ny obiek tów w tym okre sie. W ta-
be li 2 przed sta wia my ze sta wie nie zmian cen wy bra nych obiek tów 
w I pó∏ ro czu br. Nie wiel ki spa dek ce ny w gra ni cy 0,5 proc., wy stà pi∏ 
w obiek cie li nio wym: uli ca (dro ga), na to miast mak sy mal ny wzrost 
ce ny (14,4 proc.) za no to wa no dla wia duk tu dro go we go ˝el be to we go 
p∏y to we go. Ogó ∏em w obiek tach bu dow la nych dys per sja po mi´ dzy 
zmia na mi cen wy nio s∏a a˝ 15 punk tów pro cen to wych, przy czym do ty-
czy ∏a ona przede wszyst kim obiek tów in ̋ y nie ryj nych. 
W obiek tach ku ba tu ro wych nie za no to wa no spad ków cen, a wzro sty 
kszta∏ to wa ∏y si´ na po zio mie od 0,4 proc. do 8,5 proc. Naj wi´k sze 
wzro sty cen w tej gru pie obiek tów wy stà pi ∏y w bu dyn ku ma ga zy no-
wym o kon struk cji szkie le to wej sta lo wej (8,5 proc.), ha li w me ta lo wej 
lek kiej obu do wie (5,9 proc.) i bu dyn ku ad mi ni stra cyj no-biu ro wym 
(5,5 proc.). We wszyst kich tych bu dyn kach udzia∏ wy ro bów sta lo wych 
w war to Êci ma te ria ∏ów ogó ∏em jest zna czà cy. W innych obiek tach 
ku ba tu ro wych, w któ rych ten udzia∏ jest mniej szy, wzro sty cen ukszta∏-
to wa ∏y si´ na po zio mie od 0,4 do 3,4 proc..
Bu dow le in ̋ y nie ryj ne to nie jed no rod ny zbiór obiek tów, stàd du ̋ e zró˝ ni-
co wa nie zmian cen. I tak w gru pie obiek tów dro go wych li nio wych (uli-
ce, dro gi, ron da, par kin gi, chod ni ki, pla ce ma new ro we) od no to wa no 
nie znacz ne spad ki cen do 0,4 proc., na to miast ce ny mo stów, wia duk-
tów ˝el be to wych i prze pu stów wzro s∏y od 3,1 proc. do 14,4 proc. 

W sie ciach i przy ∏à czach (ga zo wych, cie p∏ow ni czych, wo do cià go wych) 
nie stwier dzo no istot ne go zró˝ ni co wa nia zmian cen. Nie wiel ki wzrost 
wy stà pi∏ w sie ci wo do cià go wej prze ciw po ̋ a ro wej (2,1 proc.). Na to-
miast zde cy do wa nie wi´k sze wzro sty cen wy stà pi ∏y w przy ∏à czach i sie-
ciach ka na li za cyj nych z rur ka mion ko wych (od 3,9 proc. do 12,8 proc.). 
Du ̋ y wzrost i zna czà cà dys per sj´ po mi´ dzy zmia na mi cen od no to-
wa no rów nie˝ w gru pie ogro dzeƒ, w któ rej bar dzo wy raê nie wi daç 
zwià zek po mi´ dzy wzro stem cen ma te ria ∏ów i obiek tów z nich re ali zo-
wa nych. Ce na ogro dze nia ze s∏up ka mi i co ko ∏em mu ro wa ny mi z ce g∏y 
pe∏ nej oraz prz´ s∏a mi o kon struk cji sta lo wej wy pe∏ nio nej szta che ta mi 
z drew na wzro s∏a tyl ko o 1,5 proc., na to miast ogro dze nia z siat ki 
sta lo wej w ra mach na s∏up kach sta lo wych ob sa dzo nych w co ko le 
be to no wym a˝ o 10 proc. W li niach i sie ciach elek tro ener ge tycz nych 
zmia ny cen by ∏y nie wiel kie i si´ga∏y do 3,5 proc. wzro stu w li nii ka blo-
wej S.N. 15 kV.
Przed sta wio na ana li za wy raê nie wska zu je, ˝e brak sta bi li za cji ce no-
wej w nie któ rych gru pach ma te ria ∏o wych w I pó∏ ro czu 2004 r. wy wo-
∏a∏ rów nie˝ znacz nà dys per sj´ zmian cen obiek tów w tym okre sie.
W cenach obiek tów re ali zo wa nych z ma te ria ∏ów niepod le ga jà cych tym 
wa ha niom ce no wym nie od no to wa no istot nych zmian.

ZESPÓ¸ REDAKCYJNY

Oce nia jàc obec nie ry nek bu dow la ny, prze wi du je my, ˝e w naj-
bli˝ szym okre sie po win na na stà piç sta bi li za cja cen ma te ria ∏ów, 
na wet z mo˝ li wo Êcià nie wiel kich ich spad ków.

Lp. Nazwa obiektu
Zmiana ceny 
w % do IV 
kw. 2003 r.

Jednostka 
odniesienia

Numer 
obiektu

01 02 03 04 05

    1         1112         Budynek mieszkalny wielorodzinny IV-kondygnacyjnyBudynek mieszkalny wielorodzinny IV-kondygnacyjny                                                                m2 p.u. p.u.                 2,32,3
    2         11311131         Budynek mieszkalny wielorodzinny XI-kondygnacyjnyBudynek mieszkalny wielorodzinny XI-kondygnacyjny                                                                 m2 p.u. p.u.                 3,43,4
    33         11541154         Dom jednorodzinny wolno stojàcy o podwy˝szonym standardzieDom jednorodzinny wolno stojàcy o podwy˝szonym standardzie                                                  m2 p.u. p.u.                 3,43,4
    4         11641164         Dom bliêniaczy pi´trowy bez podpiwniczeniaDom bliêniaczy pi´trowy bez podpiwniczenia                                                                              m2 p.u. p.u.                 0,90,9
    55         17511751         Budynek administracyjno-biurowyBudynek administracyjno-biurowy                                                                                              m2 p.u. p.u.                 5,55,5
    66        2210A2210A        Hala produkcyjna w metalowej lekkiej obudowieHala produkcyjna w metalowej lekkiej obudowie                                                                        m2 p.u. p.u.                 5,95,9
    7         23112311         Budynek magazynowyBudynek magazynowy                                                                                                               m2 p.u. p.u.                 8,58,5
    88         26632663         Gara˝ 3-boksowyGara˝ 3-boksowy                                                                                                                      m2 p.u. p.u.                 0,40,4
    9         53215321         Ulica (droga) miejska wojewódzkaUlica (droga) miejska wojewódzka                                                                                               1 km                  -0,4-0,4
  1010         54115411         Wiadukt drogowy ˝elbetowy p∏ytowyWiadukt drogowy ˝elbetowy p∏ytowy                                                                                            1 m                  14,414,4
  11         54625462         Przepust drogowy jednootworowy z rur ˝elbetowych ø 100 cmPrzepust drogowy jednootworowy z rur ˝elbetowych ø 100 cm                                                       1 m                    3,13,1
  12         55695569         Sieç wodociàgowa przeciwpo˝arowaSieç wodociàgowa przeciwpo˝arowa                                                                                             1 m                    2,12,1
  1313         55715571         Zewn´trzna sieç kanalizacyjna z rur kamionkowych ø 300 mmZewn´trzna sieç kanalizacyjna z rur kamionkowych ø 300 mm                                                      1 m                  12,812,8
  14         55765576         Przy∏àcze obiektu do sieci kanalizacyjnej z rur kamionkowych ø 150 mmPrzy∏àcze obiektu do sieci kanalizacyjnej z rur kamionkowych ø 150 mm                                       1 m                    3,93,9
  1515         7211         Linia kablowa S.N. 15 kVLinia kablowa S.N. 15 kV                                                                                                            1 m                    3,53,5
  1616        3831C3831C         Ogrodzenie nr 4Ogrodzenie nr 4                                                                                                                          1 m                    1,51,5
  17         38323832         Ogrodzenie nr 5Ogrodzenie nr 5                                                                                                                          1 m                  10,010,0

TABELA 2. Zmiany cen obiektów w I półroczu 2004 r.



Panie Prezesie, jak stawialiÊcie pierwsze kroki?
Firma INTERsoft powstała w 1997 roku. Wówczas to 
wróciłem do kraju, po 10 latach pobytu w Niemczech, 
gdzie pracowałem w mb-Software, jednej z najwi´kszych 
firm zajmujàcych si´ oprogramowaniem dla budownictwa.   
Poczàtki działalnoÊci były iÊcie pionierskie. Zacz´liÊmy
w kilka osób, które to uwierzyły w moje obietnice przyszłego 
sukcesu firmy. Dzi´ki ich zaanga˝owaniu i umiej´tnoÊciom 
INTERsoft w ciàgu tych kilku lat stał si´ firmà o najszerszej 
ofercie oprogramowania dla bran˝y budowlanej. Tu nale˝à 
si´ szczególne podzi´kowania Panu Jarosławowi Cisłakowi 
- dziÊ Dyrektorowi  Handlowemu Firmy za  wsparcie
w tamtych trudnych chwilach.

Tak naprawd´, rozpoczàł Pan działalnoÊç bez ˝ad-
nego kapitału. Jak to mo˝liwe?
Poniewa˝ w mb-Software pracowałem przy tworzeniu 
programu ArCon, a nast´pnie  jego dystrybucji na rynku 
mi´dzynarodowym, INTERsoft rozpoczàł działalnoÊç  
od sprzeda˝y programu ArCon w Polsce. Dzi´ki swojej 
innowacyjnoÊci, szerokim mo˝liwoÊciom, kilku wersjom 
dostosowanym do oczekiwaƒ projektantów, polskiej 
wersji j´zykowej i atrakcyjnej cenie, stał si´ sukcesem 
rynkowym. 
Dało nam to podstawy finansowe do uruchomienia prac 
nad stworzeniem własnej aplikacji dla konstruktorów, która 
z zało˝enia była kompleksowym i całoÊciowym systemem 
oprogramowania in˝ynierskiego. W ten sposób w roku 
2000 pojawił si´ w sprzeda˝y system KONSTRUKTOR.

KONSTRUKTOR opierał si´ na nieznanej dotychczas 
w Polsce filozofii działania. Czy nie obawiał si´ Pan 
pora˝ki?
Byłem zawsze przekonany o sukcesie. Sama idea pro-
gramu była sprawdzonym na Êwiecie rozwiàzaniem, zaÊ 
w połàczeniu z nowoczesnà technologià, fachowoÊcià
i solidnoÊcià naszych pracowników dała znakomity pro-
dukt, który do dziÊ znalazł ponad 2500 u˝ytkowników. 
KONSTRUKTOR to aplikacja o budowie modułowej, 
posiadajàca wspólny program zarzàdzajàcy. Poniewa˝ 
wszystkimi modułami rzàdzi ta sama logika wprowadzania 
danych, to obsługa jest intuicyjna, a wyniki sà automatycz-
nie przekazywane mi´dzy nimi. Dzi´ki takiej budowie ka˝dy 
projektant mo˝e kupiç i wykorzystywaç tylko niezb´dne 

Programy dla 
in˝ynierów
rozmowa z Jarosławem Chudzikiem Prezesem 
Zarzàdu INTERsoft Sp. z o.o.

mu narz´dzia, a wraz z rozwojem swojej firmy mo˝e 
rozbudowywaç swój program. KONSTRUKTOR ma dziÊ 
ju˝ 16 podstawowych modułów liczàcych oraz 6 modułów 
rysunkowych, słu˝àcych do wykonywania rysunków kon-
strukcyjnych w formacie dxf: Rama 2D, Belka ˝elbetowa  
z nakładkà DXF, Słup ˝elbetowy z nakładkà DXF, Schody 
płytowe z nakładkà DXF, Âciana oporowa z nakładkà DXF, 
Fundamenty bezpoÊrednie z nakładkà DXF, Belka stalowa, 
Słup stalowy, Płatew stalowa,  Blachownica stalowa, 
Połàczenia doczołowe z nakładkà DXF, Przenikanie ciepła, 
Zapotrzebowanie na ciepło,  Wiàzary drewniane, Osiadanie 
grupy fundamentów, StatecznoÊç skarp i zboczy.

Prosz´ o kilka słów na temat innych programów
z Paƒstwa oferty.
Oprócz programów, o których ju˝ wspomniałem, w naszej 
ofercie znajduje si´  INTERsoft-IntelliCAD, wspomagajàcy 
projektowanie 2D i 3D. Ze wzgl´du na ten sam format 
zapisu danych (dwg) i filozofi´ działania do złudzenia 
przypomina AutoCADa. Jako jedyna firma w Europie 
Ârodkowo-Wschodniej jesteÊmy członkami Intellicad 
Technology Consortium w USA, grupujàcego firmy z całego 
Êwiata współtworzàce ten program. Poza tym, sprzedaje-
my  program  PlaTo (projektowanie płyt ˝elbetowych) oraz 
MicroFe (analiza statyczna i dynamiczna). Sà to programy 
z zaprzyjaênionych z nami firm zagranicznych i dlatego 
mo˝emy je sprzedawaç w Polsce po specjalnej cenie, 
cz´sto wielokrotnie ni˝szej ni˝ za granicà.

Jakie plany ma firma na najbli˝szà przyszłoÊç?
Chciałbym zach´ciç czytelników In˝yniera Budownictwa do 
skorzystania z naszej OFERTY UNIJNEJ. Naszym Klientom, 
do ka˝dego zakupu dodajemy gratis jeden z dwóch  
renomowanych programów. Ka˝dy, kto dokona zakupu 
za kwot´ co najmniej 1050 zł netto, otrzyma program 
ArCon 5.0+PL. Je˝eli natomiast łàczna suma zakupu 
przekroczy 1400 zł netto, to wtedy do zamówienia dodamy 
gratis program PlaTo 4.0PL. Co do przyszłoÊci – od ponad 
roku pracujemy nad dwoma interesujàcymi projektami, 
które pojawià si´ w sprzeda˝y w drugiej połowie roku. 
Na koniec chciałbym goràco zach´ciç do kontaktów
z naszà firmà. Nasi konsultanci (pod numerem telefonu 
042 689 11 11)  zawsze sà do Paƒstwa dyspozycji i słu˝à 
pomocà w ka˝dej sprawie.

artykuł sponsorowany
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Czasopisma specjalistyczne
Kontynuujemy prezentacj´ najciekawszych propozycji z prasy 
specjalistycznej, do znanych ju˝ Paƒstwu tytułów, w tym numerze 
dołàczyły nast´pne.

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

WiadomoÊci IPB

Redakcja: ul. Âwi´tokrzyska 14a, pok. 409, 00-950 Warszawa
skr. poczt. 1004, tel./faks (0-22) 826-20-27, 827-52-55
tel. (0-22) 828-23-91 
e-mail: materialybudowlane@neostrada.pl

Miesi´cznik „Materiały Budowlane“ – techno-
logie – rynek – wykonawstwo to êródło wiedzy
o no wych wyrobach i technologiach budowlanych, 
ciekawych realizacjach, normalizacji i certyfi kacji, 
nowych uwarunkowaniach zwiàzanych z przy-
stàpieniem Polski do UE, aktualnych przepisach 
prawnych i ekonomicznych z dziedziny budow-
nictwa, rynku budowlanym. W ka˝dym wydaniu 
znajdà Paƒstwo wiele interesujàcych materiałów.
W wydaniu kwietniowym (nr 4/2004 r.) hitem jest 
blok tematyczny poÊwi´cony ochronie przed hała-
sem w budownictwie, a w nim, m.in. artykuły: 
V „Polskie wymagania akustyczne na tle przepisów UE”;
V „Wykorzystanie wyników badaƒ akustycznych
w procesie  projektowania, wykonania i modernizacji 
budynków”;
V „WłaÊciwoÊci akustyczne masywnych konstruk-
cji Êciennych”;
V „WłaÊciwoÊci akustyczne lekkich przegród szkie-
letowych”;
V „Ci´˝ki ruch komunikacyjny i jego wpływ na 
warunki wibroakustyczne w budynkach mieszkal-
nych”;

V „Ekranowanie akustyczne”.
W bloku tym znajduje si´ te˝ wykaz aktualnych 
norm dotyczàcych akustyki w budownictwie oraz 
wiele interesujàcych, nowoczesnych  rozwiàzaƒ  dos-
t´pnych na polskim rynku.
W kwietniowym wydaniu miesi´cznika „Materiały 
Budowlane“  znajdà  Paƒstwo  interesujàce artykuły  
tak˝e w  bloku tematycznym – „Âciany”, m.in.:
V „Wprowadzenie do obrotu i kontrola wyrobów 
budowlanych po 1 maja 2004 r.”;
V „Wyroby z oznakowaniem CE do budowy Êcian 
zewn´trznych”;
V „Rynek materiałów budowlanych do wznosze-
nia Êcian w  Polsce i UE”;
V „Ogólne zasady kalkulacji kosztorysowej w kra-
jach UE”.
Zach´camy te˝ do przeczytania artykułów 
poÊwi´conych wznoszeniu Êcian z ró˝nych materia-
łów, w tym z betonu komórkowego, ceramiki pory-
zowanej, silikatów oraz zawierajàcego porównanie  
kosztów wybudowania Êcian zewn´trznych.
W stałym dziale „Drogi, mosty” polecamy artykuł 
o nowoczesnej technologii budowy mostów – VFT, 
a w dziale „Budownictwo wodne” o wzmocnieniu 
Êcian i górnej głowy Êluzy w D´bowie na Kanale 
Augustowskim. W dziale „Rynek budowlany” 
znajdà Paƒstwo bie˝àce informacje dotyczàce 
produkcji wyrobów oraz usług budowlanych.
Zapraszamy do lektury, a członków Polskiej Izby 
In˝ynierów Budownictwa, którzy dotychczas nie sà 
stałymi Czytelnikami miesi´cznika „Materiały Bu-
dowlane” zach´camy do prenumeraty. Zaintereso-
wanych prosimy o kontakt z redakcjà. Dla członków 
PIIB mamy specjalnà ofert´.

Redakcja: ul. Âliska 52, 00-826 Warszawa
tel. (0-22) 620-13-99, faks (0-22) 654-57-39
e-mail:ipb@ipb.org.pl

Izba Projektowania Budowlanego, poczynajàc od 
1991 r., wydaje miesi´cznik fi rm projektowych 
i organizatorów inwestycji pt. „WiadomoÊci”. 
Do czerwca 2004 r. ukazało si´ 161 nume-
rów tego miesi´cznika. Praktyka wydawania 
„WiadomoÊci” potwierdza,  ˝e dobrze spełniajà 
one rol´ magazynu informacyjnego dla projek-

tantów i mened˝erów działajàcych w fi rmach 
projektowych. Liczni autorzy publikowanych 
artykułów to wybitni naukowcy, specjaliÊci i pra-
ktycy, uznawani w swoim Êrodowisku.
Aktualne teksty publikowane sà na łamach 
„WiadomoÊci” w pi´ciu działach: 
V Z ˝ycia Izby i jej członków
V Nauka i technika w projektowaniu
V Zarzàdzanie mened˝erskie
V Warsztat projektanta
V Opracowania stałe: felietony, z prasy… z prasy 
i nie tylko, nowe przepisy prawa, inne. 
Uwzgl´dniajàc zainteresowania i potrzeby za-
wodowe in˝ynierów budownictwa – członków 
Polskiej Izby In˝ynierów Budownictwa, wydaw-
ca „WiadomoÊci” Izba Projektowania Budow-
lanego ma zaszczyt zaoferowaç prenumerat´ 
tego miesi´cznika, na ulgowych warunkach, po 
zło˝eniu zamówienia prenumeraty.
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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

Czy nowelizacja ustawy – Prawo budowlane 
przyczyniła si´ do poprawy sytuacji osób nie-
pełnosprawnych w naszym kraju? Czy z punktu 
widzenia u˝ytkowników niepełnosprawnych, 
mo˝na b´dzie jà zaliczyç do przełomowych inicja-
tyw? W majowym wydaniu „Przeglàdu Budow-
lanego” próbujemy odpowiedzieç na te pytania i 
przyjrzeç si´ zmianom w ustawie uchwalonej w 

2003 roku, który przecie˝ był rokiem osób niepeł-
nosprawnych w Polsce. 
Docieplanie budynków w naszym klimacie to 
raczej koniecznoÊç ni˝ kaprys. W piàtym nu-
merze „Przeglàdu Budowlanego” prezentujemy 
obszerny artykuł o docieplaniu budynków, ze 
szczególnym naciskiem na najcz´stsze bł´dy, 
które popełniajà wykonawcy. W dziale Materia-
ły i Technologie przedstawiamy nowe produkty 
do izolacji Êcian zewn´trznych oraz nowà lini´ 
technologicznà do produkcji otulin z wełny ka-
miennej. 
W artykule „˚eliwo w architekturze” prezentuje-
my formy i zakres zastosowania w budownictwie 
detali architektonicznych i in˝ynierskich bu-
dowli z ˝eliwa. Niezwykłe cechy tego materiału 
i korzystne parametry techniczne dajà mo˝liwoÊç 
szerokiego zastosowania ˝eliwa i jego renesansu 
w budownictwie.

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 czytel-
nicy znajdà spisy treÊci oraz streszczenia artyku-
łów. Znajdà si´ tam równie˝ odnoÊniki do stron 

www reklamujàcych si´ u nas fi rm.
Autorzy artykułów publikowanych na łamach 
naszego czasopisma otrzymujà 4 punkty od 
Ministerstwa Nauki i Informatyzacji (dawniej 
Komitetu Badaƒ Naukowych).
W numerze majowym uka˝à si´, mi´dzy innym, 
referaty wygłoszone na Forum Termomoderniza-
cja 2004, którego nasze czasopismo było Patro-
nem Medialnym.
Referaty i dyskusja dotyczyły zarówno aktual-
nych problemów termomodernizacji budynków, 
jak i nowej sytuacji powstajàcej w zwiàzku
z integracjà europejskà, a zwłaszcza z wprowa-
dzeniem wymagaƒ Dyrektywy Unii Europejskiej 
w sprawie jakoÊci energetycznej budynków.
Zach´camy do prenumeraty czasopisma

Redakcja: al. Armii Ludowej 16, pok. 128
00-637 Warszawa, tel./faks (0-22) 629-69-86
e-mail: pzitbinzynieria@pro.onet.pl

Tematyka „In˝ynierii i Budownictwa” obejmu-
je ogólne problemy budownictwa i in˝ynierii 
làdowej, teori´ konstrukcji, kształtowanie, 
wspomaganie komputerowe, projektowanie, 
realizacj´, diagnostyk´ i utrzymanie obiektów 
budowlanych, in˝ynierskich i specjalnych, w 
tym mostów, budowli podziemnych i komu-
nalnych, badania materiałów, elementów i kon-
strukcji, fi zyk´ budowli, geotechnik´, normali-
zacj´, jakoÊç i certyfi kacj´ oraz kształcenie kadr.
Czasopismo jest adresowane do specjalistów
w dziedzinie budownictwa i in˝ynierii làdowej, 
w tym mostownictwa: projektantów, wykonaw-
ców, inwestorów i u˝ytkowników, nadzoru bu-

dowlanego, pracowników naukowych i technicz-
nych uczelni i instytutów naukowo–badawczych 
oraz nauczycieli i studentów.
Uwadze Czytelników polecamy wydane w 2004 
roku zeszyty: nr 1-2 – w całoÊci poÊwiecone 
problematyce budownictwa mostowego, nr 3
i 4 – dotyczàce ró˝nych, aktualnych problemów 
budownictwa, nr 5 – zawiera m.in. artykuł na te-
mat procedur wdra˝ania Eurokodów w zakresie 
konstrukcji, problemów realizacji wielokondy-
gnacyjnych cz´Êci podziemnych w budynkach 
wysokich, opracowanie na temat 70-letniej hi-
storii PZiTB oraz list´ nagród przyznanych przez 
ministra infrastruktury za prace dyplomowe, 
doktorskie, habilitacyjne. Zeszyt 6/2004 b´dzie 
dotyczył problematyki posadowienia obiektów 
budowlanych. 
Wszelkie informacje, dotyczàce prenumeraty 
czasopisma i innych spraw zwiàzanych z jego 
przygotowywaniem i wydawaniem, mo˝na 
uzyskaç pod adresem redakcji „In˝ynieria i Bu-
downictwo”: Mo˝na jeszcze zaprenumerowaç 
czasopismo na cały rok 2004. 
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ZW INPE i redakcja: ul. Kalinowa 5, 97-400 Bełchatów
tel. (centr.) (0-44) 635 02 00, red. nacz. 635 02 01
sekretariat 632 67 91, tel./faks 632 32 61
e-mail: redinpe@ld.onet.pl, www.sep.com.pl
Konto bankowe: PKO BP SA O/Bełchatów
86 1020 3958 0000 9402 0014 6969

Dotychczasowy dwumiesi´cznik Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich z dniem 1 lipca br. zostaje 
przekształcony w miesi´cznik. Do tego czasu w 
br. ukazały si´ 3 numery i do koƒca roku wyjdzie
6 nast´pnych, kolejnych numerów. Do numerów wy-
dawanych w miesiàcach nieparzystych, poczàwszy 
od numeru 58 (lipiec 2004), b´dà załàczane bezpłat-
ne   monotematyczne zeszyty „Podr´cznika INPE 
dla elektryków”. Czytelnicy zajmujàcy si´ projek-
towaniem, wykonawstwem i eksploatacjà sieci, 
instalacji i urzàdzeƒ elektrycznych znajdà w tych 
zeszytach potrzebne im dane i wskazówki zebrane
z obowiàzujàcych przepisów, aktualnych zasad 
wiedzy technicznej i Polskich Norm. Podr´cznik jest 
adresowany do osób pełniàcych samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, osób zatrudnionych na 
stanowisku dozoru i eksploatacji sieci, instalacji i 
urzàdzeƒ elektrycznych, osób i fi rm prowadzàcych 
usługi w zakresie elektryki oraz inwestorów
i u˝ytkowników obiektów budowlanych.  
W numerze 57 (maj-czerwiec 2004 r.) INPE  znajdà 
Czytelnicy artykuły: prof. Zdobysława Flisowskiego 
pt. Zasady stosowania urzàdzeƒ piorunochronnych, 

dr. in˝. Zbigniewa Nartowskiego pt. Minimalne 
odst´py w instalacjach wysokiego napi´cia i dr. in˝. 
Witolda Jabłoƒskiego pt. Uziemienia w sieciach 
rozdzielczych i instalacjach elektrycznych niskie-
go napi´cia pracujàcych w układach TN (b´dàcy
4 cz´Êcià z cyklu „Instalacje uziemiajàce”), oraz 
Tadeusza Malinowskiego pt. Jeszcze raz o do-
browolnoÊci stosowania Polskich Norm. W cz´Êci 
dotyczàcej przepisów prawnych zamieszczono
w tym numerze wybrane teksty ustawy z 16 kwiet-
nia 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane 
oraz wybrane teksty rozporzàdzenia ministra 
infrastruktury z 7 kwietnia 2004 r., zmieniajàce 
rozporzàdzenie w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadaç budynki i ich usytuowa-
nie. Publikowane w tym numerze INPE  wybrane 
teksty obydwu aktów prawnych  - dla wygody Czy-
telników – ujednolicono w zakresie artykułów czy 
te˝ paragrafów, ulegajàcych zmianie. Teksty zmian 
wprowadzone przez ww. akty prawne zostały wy-
drukowane pogrubionà czcionkà. Trzeci akt praw-
ny  (Ustawa z 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy 
– Prawo energetyczne oraz ustawy – Prawo ochrony 
Êrodowiska) wyra˝ajàcy postanowienia dyrektywy 
2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 
wrzeÊnia 2001 r. w sprawie wspierania produkcji na 
rynku wewn´trznym  energii elektrycznej wytwarza-
nej ze êródeł odnawialnych, zamieszczony został „in 
extenso”. Na uwag´ zasługujà wykazy norm z dzie-
dziny elektryki i odpowiedzi  na listy czytelników,
a tak˝e opis treÊci Zeszytu 1 „Podr´cznika INPE dla 
elektryków”. 

                                                    

Redakcja: ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa, 
tel./faks (0-22) 827 38 50

„WiadomoÊci…” poÊwi´cone sà budownictwu 
wodno-melioracyjnemu, gospodarce wodnej rol-
nictwa, in˝ynierii Êrodowiska wiejskiego, bran˝owej 
technice, ekonomii i ekologii. Publikowane sà 
artykuły naukowe, naukowo-techniczne i in˝y-
nierskie.
Komitet Badaƒ Naukowych zakwalifi kował 
„WiadomoÊci Melioracyjne i Łàkarskie” do listy 
polskich czasopism punktowanych i przyznał czaso-
pismu kategori´ „B”.
Oprócz artykułów podstawowych zamieszczane sà 
informacje dotyczàce:
V Stowarzyszenia i Polskiej Izby In˝ynierów Bu-
downictwa;
V Instytutów bran˝owych i uczelni, norm, nor-
matywów, katalogów, nowelizacji umów i rozliczeƒ
i inne z bran˝y wodnej i melioracyjnej.
W numerze 2/2004 r. zamieszczono mi´dzy innymi 
artykuły:

V Przedsi´biorstwa bran˝y na wolnym rynku Unii 
Europejskiej.
V Stan rozwoju infrastruktury obszarów wiejskich 
w dniu przystàpienia Polski do Unii Europejskiej.
V Zbiornik wodny Bromianów na rzece Radomie 
- likwidacja defi cytów wody w rolnictwie.
V Reakcja zbiorowisk łàkowych na długotrwałà 
susz´.
V Dobór wybranych parametrów reologicznych 
hydromieszanin w zastosowaniu do obsiewu po-
chyłych powierzchni gruntów i utworów antropo-
genicznych.
V Uwarunkowania działalnoÊci bran˝y wodno-me-
lioracyjnej w Êwietle ustawy Prawo wodne z dnia 18 
lipca 2001 r.
V Krajowe i unijne regulacje prawne produkcji su-
szu z zielonki.
V Tereny rezerw rozwojowych (TRR) jako element 
obszarów trwałej zieleni (OTZ).
V Dotacja na utrzymanie ekstensywnych łàk
i pastwisk jako szansa dla u˝ytków odłogowych
i opuszczonych.
V Informacje Mazowieckiej Okr´gowej Izby 
In˝ynierów Budownictwa.
V Z ˝ycia nauki i uczelni.
Zamówienia na prenumerat´ mo˝na składaç pod 
adresem:
ZG SITWM, ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa
nr konta 96 1160 2202 0000 0000 2921 0044
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Redakcja: ul.Czackiego 3/5, pok. 404
00-043 Warszawa, skr. poczt. 1004
tel./faks (0-22) 827-02-49, 336-14-07 
www.cieplogaz.sitk.com.pl
e-mail:gwits@poczta.onet.pl

VKwietniowy numer czasopisma „Gaz, Woda
i Technika Sanitarna” zawiera jeden obszerny 
artykuł dotyczàcy problemów gazownictwa oraz 
cztery artykuły dotyczàce szeroko poj´tej dziedziny 
wodociàgów i kanalizacji. Szczególnà uwag´ zwraca 
artykuł dotyczàcy dopuszczalnych warunków eksplo-
atacyjnych gazu ziemnego, doÊwiadczalnych metod 
pomiaru równowag fazowych oraz zawierajàcy 
model obliczeniowy równowag fazowych. 
Artykuł p. Andrzeja WiÊniowicza obejmuje zagad-
nienia sterownia przepływem w przewodach 

rurowych w układach regulacji przemysłowej
i rurociàgach.
Bardzo interesujàcy jest artykuł dotyczàcy 
hydraulicznych warunków działania kanalizacji 
podciÊnieniowej. Autor tego artykułu stworzył 
instalacj´ eksperymentalnà oraz przeprowadził 
unikatowe badania dotyczàce pomiarów ró˝nicy 
podciÊnienia poszczególnych przewodów. Jego treÊç 
powinna byç pomocna przy projektowaniu tego 
rodzaju kanalizacji. Kolejny artykuł ma charakter 
prekursorski, bowiem dotyczy  zastosowania czyste-
go tlenu przy oczyszczaniu Êcieków metodà osadu 
czynnego w reaktorach sekwencyjnych typu SBR. 
Informacje w nim zawarte wskazujà jednoznacznie 
na to, ˝e zastosowanie czystego tlenu mo˝e mieç 
bardzo istotny wpływ na przebieg procesu sedy-
mentacji, o czym Êwiadczà wartoÊci indeksu osadu. 
Zastosowanie czystego tlenu mo˝e mieç szczególnie 
szerokie zastosowanie przy oczyszczaniu specyficz-
nych Êcieków przemysłowych oraz w przypadku 
pojawienia si´ bakterii nitkowatych. W ostatnim 
artykule zwraca uwag´ analiza efektywnoÊci 
oczyszczania Êcieków w Êwietle obowiàzujàcych 
przepisów prawnych. 

VOddajàc do ràk Paƒstwa majowy numer czasopi-
sma „GWITS” pragniemy zwróciç szczególnà uwag´ 
na treÊci dotyczàce ustawy o zbiorowym zaopatrze-
niu w wod´ i zbiorowym odprowadzaniu Êcieków, 
która w najbli˝szym czasie ma byç zmieniona. 
Znajdà Paƒstwo w czasopiÊmie nie tylko treÊç pro-
jektu nowego brzmienia ustawy, ale równie˝ bardzo 
interesujàce wypowiedzi na jego temat.
Niewàtpliwie warto zapoznaç si´ z krytycznym 
spojrzeniem na wytycznà ATV A131P w aspekcie 
usuwania fosforu na drodze biologicznej. Autor 
artykułu udowadnia, ˝e obliczone według wytycz-
nej pojemnoÊci beztlenowych komór mieszania sà 
za małe dla osiàgni´cia zadowalajàcych efektów 
dotyczàcych st´˝enia fosforu w Êciekach oczysz-
czonych. 

W czasopiÊmie znajdziecie Paƒstwo równie˝ dalsze 
informacje dotyczàce zastosowania czystego tlenu 
w oczyszczalniach Êcieków z reaktorami SBR. Jest 
to niejako kontynuacja tego zagadnienia przedsta-
wionego w poprzednim numerze czasopisma. 
Zwracajà te˝ uwag´ dwa artykuły zwiàzane z eks-
ploatacja oczyszczalni Êcieków. Jeden z nich doty-
czy wdro˝enia wst´pnego chemicznego stràcania 
w oczyszczalni Êcieków dla Sanoka, a drugi z nich 
usuwania azotu ze Êcieków na tle zaostrzonych 
wymagaƒ dotyczàcych jakoÊci Êcieków oczyszczo-
nych odprowadzanych z oczyszczalni w Tczewie.

JG
T

J.G.Training 
szkolenia specjalistyczne

UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE W NOWYM STANIE PRAWNYM

ZNAKOWANIE CE I OBRÓT WYROBAMI BUDOWLANYMI PO 1 MAJA 2004

W czerwcu polecamy:

Warszawa, 21.06.2004

Warszawa, 22.06.2004

J.G.Training, szkolenia specjalistyczne
ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa, tel. / fax +48 22 845 52 53, www.jgt.pl

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona – na szkoleniach przewidziany jest czas na prowadzenie 
dyskusji i omawianie indywidualnych przypadków.

Programy i formularze zgłoszeń: www.jgt.pl lub 022/845 52 53

szkolenia specjalistyczne

Pomagamy zdobywać potrzebne informacje we 
właściwym czasie
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