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Wielkopolska Okrêgowa Izba
In¿ynierów Budownictwa (WOIIB)

61-712 Poznañ, ul. H. Wieniawskiego 5/9
tel./fax (0-61) 853-80-19,  (0-61) 853-80-38

wew. 101 sekretariat,
wew. 102 uprawnienia

wew. 104 zaœwiadczenia,
wew. 105 kierownik

wew. 107 ksiêgowy, wew. 108 faks
strona internetowa: www.wkp.piib.org.pl

e-mail: wkp@piib.org.pl,
Biuro Izby czynne:

poniedzia³ek  13.00-16.00
wtorek, œroda, czwartek  11.00-15.00

pi¹tek  9.00-13.00

Delegatury terenowe WOIIB

Kalisz, ul. Rumiñskiego 2 (pok.204),
tel. (0-62)757 11 58,

Kalisz.wkp@piib.org.pl
czynna: poniedzia³ek 8.00-13.00,

wtorek, czwartek 12.00-17.00
Konin, ul. Mickiewicza 17,

tel. (0-63)2428698,
Konin.wkp@piib.org.pl

czynna: poniedzia³ek, wtorek, pi¹tek
11.00-16.00

Leszno, ul. Sikorskiego 9a (pok.8),
tel. (0-65)520 70 75,

Leszno.wkp@piib.org.pl
czynna: poniedzia³ek, wtorek, czwartek

11.00-16.00
Pi³a, ul. Browarna 19 (pok.281),

tel (0-67)2131553 wew.14,
Pila.wkp@piib.org.pl

czynna: poniedzia³ek 13.00-17.00, wtorek
13.00-16.00, czwartek 11.00-17.00

Dy¿ury w siedzibie WOIIB, Dom
Technika, Wieniawskiego 5/9, parter

Wiceprzewodnicz¹cy Rady Wielkopolskiej
OIIB

dr in¿. Jacek Skar¿ewski
w ka¿dy czwartek w godz. 15.00-16.00

mgr in¿. Jerzy Stroñski
w ka¿dy poniedzia³ek, w godz. 14.30-16.30

 
Przewodnicz¹cy Okrêgowej Komisji

Kwalifikacyjnej
  mgr in¿. Jan F. Lemañski

lub jego zastêpca
we wtorki i œrody w godz. 13.00-14.00

Punkt Informacji Technicznej
61-712 Poznañ, ul. H. Wieniawskiego 5/9,

pok.304, tel.(0-61)8536805 w. 333
godziny otwarcia: wtorek, œroda, czwartek

11.00-14.00

Przewodnicz¹cy Wielkopolskiej
Okrêgowej Izby In¿ynierów Budownictwa
Doc. dr in¿. Marian Krzysztofiak

S³owo wstêpne...

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz¹dach zawodowych
architektów, in¿ynierów budownictwa oraz urbanistów wprowadzi³a
nowe obyczaje w dziedzinie budownictwa. Samodzielne funkcje tech-
niczne w zakresie projektowania, wykonawstwa i nadzoru mog¹ pe³-
niæ cz³onkowie izby posiadaj¹cy okreœlone uprawnienia budowla-
ne. Nowa ustawa wymaga, aby cz³onkowie izby niezale¿nie od sk³ad-
ki cz³onkowskiej, op³acali tak¿e sk³adki ubezpieczeniowe od odpo-
wiedzialnoœci cywilnej. Ustawa okreœla podstawowe zadania i upraw-
nienia samorz¹du zawodowego.

Siedzib¹ Polskiej Izby In¿ynierów Budownictwa jest Warsza-
wa, natomiast w miastach wojewódzkich przewidziano siedziby izb
okrêgowych. Siedziba Wielkopolskiej Okrêgowej Izby In¿ynierów
Budownictwa mieœci siê w poznañskim DOMU TECHNIKA przy ul.
Henryka Wieniawskiego 5/9.

Komisje izby wielkopolskiej podjê³y dzia³alnoœæ statutow¹.
Bie¿¹co wydawane s¹ zaœwiadczenia potwierdzaj¹ce przynale¿noœæ
do izby. Komisja kwalifikacyjna przeprowadzi³a pierwsze egzaminy
na uprawnienia budowlane, poprzedzone kursem przygotowawczym.
Utworzono delegatury Wielkopolskiej Okrêgowej Izby In¿ynierów
Budownictwa. S¹dzê, ¿e w ten sposób u³atwione zostan¹ robocze
kontakty cz³onków izby z komisjami i w³adzami izby wielkopolskiej.

Wybrano zespó³ redakcyjny INFORMATORA WIELKOPOLS-
KIEJ OKRÊGOWEJ IZBY IN¯YNIERÓW BUDOWNICTWA. Z wy-
dawnictwem tym pragniemy dotrzeæ do wszystkich cz³onków izby
oraz urzêdów i przedsiêbiorstw, informuj¹c o wszystkim co intere-
suje technika i in¿yniera budownictwa. Informator bêdzie przeka-
zywa³ informacje o bie¿¹cej dzia³alnoœci izby wielkopolskiej.

Zespo³owi redakcyjnemu INFORMATORA ¿yczê, aby wydaw-
nictwo spotka³o siê z przychyln¹ ocen¹ wszystkich cz³onków Wielko-
polskiej Okrêgowej Izby In¿ynierów Budownictwa.

Izba wielkopolska podjê³a tak¿e bardzo intensywn¹ dzia³al-
noœæ w skali ogólnopolskiej. W ramach Miêdzynarodowych Targów
Budownictwa BUDMA, w styczniu 2004 r. zorganizowany zostanie
DZIEÑ IN¯YNIERA BUDOWNICTWA z sesj¹ naukowo – tech-
niczn¹, na której wyg³oszone zostan¹ bardzo interesuj¹ce referaty z
wybranych dziedzin budownictwa. W trakcie wspomnianych targów
odbêdzie siê w Poznaniu robocze posiedzenie Rady Polskiej Izby
In¿ynierów Budownictwa oraz podpisane zostanie porozumienie o
wspó³pracy Polskiej Izby In¿ynierów Budownictwa oraz Izby Projek-
towania Budowlanego.

Myœlê, ¿e Wielkopolska Okrêgowa Izba In¿ynierów Budow-
nictwa cieszy siê dobr¹ opini¹ w kierownictwie Polskiej Izby In¿ynie-
rów Budownictwa. To zas³uga wszystkich pracowników administra-
cji wielkopolskiej izby oraz Kole¿anek i Kolegów zaanga¿owanych w
pracy Rady Wielkopolskiej Okrêgowej Izby In¿ynierów Budownic-
twa oraz komisjach problemowych.

Dziêkujê za zgodn¹ wspó³pracê w mijaj¹cym okresie.

Marian Krzysztofiak
Przewodnicz¹cy

Wielkopolskiej Okrêgowej Izby In¿ynierów Budownictwa.
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Biuletyn Wielkopolskiej Okrêgowej
Izby In¿ynierów Budownictwa
www.biuletyn-woiib.poznan.pl

Redaguje Rada Programowa w sk³adzie:

Przewodnicz¹cy
Dr Eur. Ing. Tomasz B³aszczyñski

Z-ca przewodnicz¹cego
Mgr in¿. Wojciech Bia³ek

Sekretarz
Mgr in¿. Miros³aw Lisowski

Z-ca sekretarza
Mgr in¿. Jerzy Adaszewski

Cz³onkowie
Mgr in¿. Przemys³aw Barczyñski
Mgr in¿. W³odzimierz Draber

Mgr in¿. Lech Grodzicki
Mgr in¿. Tadeusz £uka

Dr in¿. Jacek Skar¿ewski

      Wydawca:
Wielkopolska Okrêgowa Izba

In¿ynierów Budownictwa
61-712 Poznañ, ul. Wieniawskiego 5/9
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Przewodnicz¹cy Rady Programowej
Biuletynu WOIIB
Dr Eur Ing. Tomasz B³aszczyñski

Na posiedzeniu w dniu 23.09.2003 r. Rada WOIIB powo³a³a
Radê Programow¹ Biuletynu WOIIB, a na nastêpnym posiedzeniu
Rady WOIIB w dniu 16.12.2003 r. zosta³ zatwierdzony zapropono-
wany przez nasz zespó³ Regulamin, program dzia³ania oraz bud¿et
Rady Programowej Biuletynu, tym samym mogliœmy rozpocz¹æ
nasz¹ pracê. Jak widaæ czasu nie mieliœmy wiele, a do tego jeszcze
d³ugi okres œwi¹t.

Zgodnie ze zobowi¹zaniem Rady Programowej bêdziemy siê
staraæ, aby nasz BIULETYN nie by³ tylko zwyk³ym Informatorem,
lecz ¿eby by³ czasopismem o znacznie szerszym profilu. W zwi¹zku z
powy¿szym za³o¿yliœmy sobie, ¿e podstawowym celem naszego Biu-
letynu bêdzie promowanie w œrodowisku in¿yniersko-technicznym
roli Izby In¿ynierów Budownictwa, a tak¿e informowanie o najnow-
szych technologiach w realizacji i projektowaniu, rozpowszechnia-
nie wiedzy naukowej i praktycznej oraz wiedzy z zakresu prawa bu-
dowlanego, dla wszystkich specjalnoœci reprezentowanych w WO-
IIB. Uwa¿amy, ¿e jedn¹ z wa¿niejszych ról naszego Biuletynu bêdzie
podtrzymywanie ³¹cznoœci pomiêdzy cz³onkami i WOIIB, a tak¿e in-
formacja o dzia³alnoœci WOIIB, szkoleniach, egzaminach, spotka-
niach, wa¿niejszych konferencjach i sympozjach dla wszystkich
specjalnoœci reprezentowanych w WOIIB. To co ma byæ sol¹ naszego
Biuletynu i kreowaæ jego kierunki, to forum dyskusyjne cz³onków
WOIIB. W tym celu oprócz „Biuletynu WOIIB” drukowanego, równo-
legle uruchamiamy sta³y biuletyn internetowy „Biuletyn WOIIB on_li-
ne” (na stronie www.biuletyn-woiib.poznan.pl). W 2004 r. planujemy
wydaæ co najmniej 4 numery „Biuletynu WOIIB”. W ramach obu biule-
tynów chcemy prowadziæ nastêpuj¹ce dzia³y: tematyka wydania, prze-
pisy prawne zwi¹zane z budownictwem, dzia³y bran¿owe reprezentu-
j¹ce poszczególne specjalnoœci, ciekawostki inwestycyjne w regionie i
œwiecie, nasza Rada WOIIB, szkolenia, konferencje, egzaminy, g³os
naszych cz³onków, w kole¿eñskim krêgu i aktualnoœci.

Chcielibyœmy, aby nasza praca by³a jawna i aby ka¿dy cz³onek
naszej WOIIB mia³ dostêp do materia³ów, sprawozdañ, protoko³ów
i obrad wszystkich cia³ WOIIB (Rada, Prezydium, Komisje itd.). Temu
celowi bêd¹ s³u¿yæ linki do tych materia³ów, które znajdziecie dro-
dzy kole¿anki i koledzy w „Biuletynie WOIIB on_line”.

W ramach „Biuletynu WOIIB on_line” utworzyliœmy niezale¿n¹
interaktywn¹ podstronê, w celu naszego kontaktu z cz³onkami. Wi¹-
¿emy du¿¹ nadziejê z tym posuniêciem, gdy¿ chcielibyœmy, abyœcie
to WY wszyscy wp³ywali na ¿ycie NASZEGO BIULETYNU i ¿eby by³
on tworzony przez nas wszystkich dla nas wszystkich.

W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê naszym wejœciem do Unii Eu-
ropejskiej, chcielibyœmy tematykê wydania, zarówno nr 1 jak i 2,
poœwiêciæ zagadnieniom zwi¹zanym z miejscem in¿yniera i techni-
ka w przysz³ej UE oraz miejscu naszych przepisów formalno-praw-
nych po wejœciu do UE. Uwa¿amy bowiem, ¿e je¿eli my nie wy-
kreujemy relacji pomiêdzy nowymi kolegami z innych krajów cz³on-
kowskich, to mo¿emy znaleŸæ siê na marginesie przysz³ego budow-
lanego rynku unijnego. Rozumiemy, ¿e miêdzy innymi tej roli s³u-
¿y³o w ogóle powo³anie naszej Izby.

Mamy nadziejê, ¿e owoc pracy ca³ego naszego zespo³u spo-
tka siê z zainteresowaniem szanownych kole¿anek i kolegów oraz,
¿e podejmiecie has³o wspó³tworzenia NASZEGO BIULETYNU.
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OKRÊGOWA RADA IZBY

WIELKOPOLSKA
OKRÊGOWA IZBA IN¯YNIERÓW BUDOWNICTWA

W POZNANIU

Doc. dr in¿. Marian Krzysztofiak
Przewodnicz¹cy Okrêgowej Rady Izby

Poznañ

dr in¿. Jacek Skar¿ewski
zastêpca Przewodnicz¹cego

Poznañ

mgr in¿. Jerzy Stroñski
zastêpca Przewodnicz¹cego

Swarzêdz

mgr in¿. Wojciech Jêdraszak
Sekretarz - Poznañ

mgr in¿. Przemys³aw G. Barczyñski
zastêpca Sekretarza - Poznañ

mgr in¿. Kazimierz Ratajczak
Skarbnik - Poznañ

in¿. Jan Wicorek
zastêpca Skarbnika - Poznañ

dr in¿. Tomasz B³aszczyñski - Z³otniki,
mgr in¿. Jerzy Ceg³owski -Pobiedziska,
mgr in¿. Tomasz Ciekañski - Leszno,
mgr in¿. Ignacy Dymacz - Kêpno,
in¿. Marek Galasiñski - Poznañ,
in¿. Jadwiga Ga³ach - Kalisz,
in¿. Czes³aw Gruchot -  Ostrów Wlkp.,
mgr in¿. Klemens Janiak - Leszno,
prof. dr hab. in¿. Józef Jasiczak -Poznañ,
dr in¿. Janusz Kowalski - Poznañ,
in¿. Ryszard Kowalski - Jarocin,
mgr in¿. Zbigniew Miko³ajczyk - Ko³o,
techn. Bogdan Olejniczak - Poznañ,
mgr in¿. Marian Perczak - Pi³a,
mgr in¿. Marek Suchecki - Gniezno,
mgr in¿. Roman Walczak - Stare Miasto,
in¿. Jêdrzej Waldowski - Koœcian,
mgr in¿. Ryszard Zieliñski - Pi³a,
mgr in¿. Józef Grygorcewicz - Kalisz.

mgr in¿. Wojciech Bia³ek
cz³onek Prezydium - Poznañ

mgr in¿. Jerzy Franczyszyn
cz³onek Prezydium - Pi³a

mgr in¿. Tadeusz £uka
cz³onek Prezydium - Luboñ

mgr in¿. Zdzis³aw Piotrowski
cz³onek Prezydium - Konin

WIELKOPOLSKA
OKRÊGOWA IZBA IN¯YNIERÓW BUDOWNICTWA

W POZNANIU
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KOMISJA REWIZYJNA WIELKOPOLSKIEJ
OKRÊGOWEJ IZBY IN¯YNIERÓW BUDOWNICTWA

in¿. W³odzimierz Draber
Przewodnicz¹cy Okrêgowej Komisji

Rewizyjnej - Z³otniki

in¿. Micha³ Rakowski
zastêpca Przewodnicz¹cego

Poznañ

mgr in¿. Iwona D¹browska
sekretarz Okrêgowej Komisji Rewizyjnej

Konin

in¿. Andrzej Dajerski - Kalisz, mgr in¿. Rajmund Jakuszkowiak - Leszno, mgr in¿. Wiktor Liszczyñski - Gostyñ, in¿. Miros³awa Ogorzelec - Poznañ.

S¥D DYSCYPLINARNY
WIELKOPOLSKIEJ OKRÊGOWEJ IZBY IN¯YNIERÓW BUDOWNICTWA

    in¿. Jerzy Adaszewski
Przewodnicz¹cy Okrêgowego S¹du Dyscyplinarnego

Dopiewo

mgr in¿. Marian Walczak
zastêpca Przewodnicz¹cego

Kalisz

in¿. Jerzy Gawroniak
sekretarz Okrêgowego S¹du
Dyscyplinarnego - Poznañ

mgr in¿. Zbigniew Bary³ka - Konin, mgr in¿. Bogus³aw Gajewski - Poznañ, mgr in¿. Lech Grodzicki - Poznañ, mgr in¿. Mieczys³aw Kolecki - Poznañ,
mgr in¿. Zdzis³aw Kowalski - Poznañ, techn. Edward Krzysztof Marmur - Pi³a, mgr in¿. Janusz Szostak - Mosina, mgr in¿. Janusz Szymañski - Poznañ,

mgr in¿. Aleksander Szymkowiak-Rawicz, mgr in¿. Miros³aw Wêc³aœ - Rawicz, mgr in¿. Jerzy Wrzesiñski – Poznañ.

KOMISJA KWALIFIKACYJNA WIELKOPOLSKIEJ
OKRÊGOWEJ IZBY IN¯YNIERÓW BUDOWNICTWA

dr in¿. Andrzej Barczyñski - Poznañ, mgr in¿. Marek Bere¿ecki - Poznañ, mgr in¿. Sylwester Pasternak - Konin, mgr in¿. Szczepan Mikurenda - Kalisz,
dr in¿. Grzegorz Ratajczak - Poznañ.

 mgr in¿. Jan F. Lemañski
 Przewodnicz¹cy Okrêgowej Komisji

Kwalifikacyjnej - Poznañ

dr in¿. Daniel Pawlicki
zastêpca Przewodnicz¹cego

Poznañ

mgr in¿. Marian Karcz
zastêpca Przewodnicz¹cego

Swarzêdz

mgr in¿. Piotr ¯abierek
Sekretarz Okrêgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Poznañ

KOMISJA KWALIFIKACYJNA WIELKOPOLSKIEJ
OKRÊGOWEJ IZBY

IN¯YNIERÓW BUDOWNICTWA

Sk³ad pozosta³ych komisji WOIIB przedstawimy w nastêpnym numerze Biuletynu.
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I. Powstanie i pocz¹tki dzia³alnoœci
Izby In¿ynierów Budownictwa, Polska (PIIB)

oraz izby okrêgowe powsta³y z mocy Ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorz¹dach zawodowych ar-
chitektów, in¿ynierów budownictwa oraz urbanistów.
Wielkopolska Okrêgowa Izba In¿ynierów Budownic-
twa “powo³ana zosta³a do ¿ycia” formalnie 18 czerw-
ca 2001r. uchwa³¹ ogólnopolskiego Komitetu Orga-
nizacyjnego.

W Wielkopolsce organizowa³ j¹ Okrêgowy Ko-
mitet Organizacyjny, utworzony przez szeœæ, zwi¹za-
nych z budownictwem stowarzyszeñ naukowo - tech-
nicznych: Polski Zwi¹zek In¿ynierów i Techników Bu-
downictwa, Polskie Zrzeszenie In¿ynierów i Techni-
ków Sanitarnych, Stowarzyszenie Elektryków Polskich,
Stowarzyszenie In¿ynierów i Techników Komunika-
cji, Stowarzyszenie In¿ynierów i Techników Wodnych
i Melioracyjnych oraz Zwi¹zek Mostowców Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

Wstêpn¹ deklaracjê przyst¹pienia do Izby, do
dnia 15 grudnia 2001r. z³o¿y³o w Wielkopolsce 6.034
in¿ynierów, wykonuj¹cych samodzielne funkcje tech-
niczne w budownictwie. Wiosn¹ 2002 r., z bardzo licz-
nym udzia³em zainteresowanych, w siedmiu obwo-
dach wyborczych: w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile,
dwóch w Poznaniu oraz dla by³ego województwa po-
znañskiego, odby³y siê zebrania, na których wybrani
zostali delegaci na I Zjazd Wielkopolskiej Okrêgowej

Izby In¿ynierów
B u d o w n i c t w a .
Zjazd ten odby³ siê
w Poznaniu 18
maja 2002 r. i tê
datê nale¿y uznaæ
za faktyczny ter-
min utworzenia
Izby w Wielkopol-
sce.

W ZjeŸdzie
wziê³o udzia³ 216
delegatów - 87,8%
wybranych w ob-
wodach. G³ów-
nym celem Zjazdu
by³y wybory w³adz
(organów) WO-
IIB, tj: Rady Izby,
Komisji Rewizyj-
nej, Komisji Kwa-
lifikacyjnej, S¹du
Dyscyplinarnego i
Rzecznika Odpo-
wiedzialnoœci Za-
wodowej, a po-
nadto wybory de-

legatów z naszego okrêgu na I Krajowy Zjazd Polskiej
Izby In¿ynierów Budownictwa.

Przewodnicz¹cym Rady WOIIB zosta³ wybra-
ny Marian Krzysztofiak. Sk³ady osobowe poszczegól-
nych organów WOIIB oraz delegatów na Zjazd Kra-
jowy, wraz z informacj¹, które obwody i jakie bran¿e
budownictwa reprezentuj¹, mo¿na znaleŸæ na stro-
nie internetowej WOIIB: www.wkp.piib.org.pl Tam¿e
mo¿na uzyskaæ tak¿e wiele dalszych szczegó³owych
informacji o Wielkopolskiej OIIB.

II. Dzia³alnoœæ statutowa po I ZjeŸdzie WOIIB
To co wydarzy³o siê w dzia³alnoœci naszej Izby

po 18 maja 2002 r. przedstawione jest poni¿ej “w te-
legraficznym skrócie”, w formule kalendarium.

- do wrzeœnia 2002 r.
- organizacja siedziby Izby w budynku NOT oraz

obsady personalnej Biura Izby,
- opiniowanie i zg³aszanie propozycji zapisów sta-

tutowych i regulaminowych, do uchwalenia przez
I Krajowy Zjazd Izby,

- bie¿¹ce prowadzenie rejestru cz³onków WOIIB.
- 27-28 wrzeœnia 2002 r.

- I Krajowy Zjazd Polskiej Izby In¿ynierów Budow-
nictwa w Warszawie, z aktywnym    udzia³em de-
legatów z Wielkopolski,

Wielkopolskiej Okrêgowej Izby In¿ynierów Budownictwa

KALENDARIUM
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- do w³adz (organów) krajowych wybranych zosta-
³o z naszego okrêgu 7 osób, w tym trzy do Rady
Krajowej i jedna z nich do Prezydium Rady Kra-
jowej – na funkcjê z-cy skarbnika Izby Krajowej.

- do koñca 2002 r.
- zakoñczenie dzia³añ organizacyjnych Izby, które

zagwarantowa³y z dniem 1.01.2003 r. wszystkim
zrzeszonym w Izbie in¿ynierom, pe³ni¹cym samo-
dzielne funkcje techniczne w budownictwie, spe³-
nienie wymagañ ustawowych - w rozumieniu Pra-
wa budowlanego,

- wystawienie i przes³anie cz³onkom zaœwiadczeñ
o przynale¿noœci do Izby i op³aceniu ubezpie-
czenia OC,

- organizacja w³¹czenia WOIIB w sieæ mediów elek-
tronicznych poprzez za³o¿enie strony interneto-
wej. www.wkp.piib.org.pl

- opracowanie i przyjêcie bud¿etu WOIIB na rok
2003.

-  do kwietnia 2003 r.  - do II-ego Zjazdu WOIIB
- wspó³dzia³anie z Krajow¹ Rad¹ PIIB (miêdzy in-

nymi, poprzez swych przedstawicieli w tej Radzie)
w zadaniach programowych ogólnokrajowych,

- wspó³praca z organami lokalnej administracji rz¹-
dowej i samorz¹du terytorialnego w sprawach do-
tycz¹cych budownictwa,

- wspó³praca ze stowarzyszeniami naukowo-tech-
nicznymi, których cz³onkowie s¹ cz³onkami Izby,
zw³aszcza w zakresie szkoleñ bran¿owych,

- wspó³praca z Izb¹ Architektów oraz wielkopol-
skimi w³adzami Federacji NOT,

- uruchomienie Punktu Informacji Technicznej,
- dystrybucja wœród cz³onków Izby Biuletynu In-

formacyjnego PIIB,
- opracowanie materia³ów sprawozdawczych na II

Zjazd WOIIB.
C.d.n.

(w kolejnym Biuletynie Informacyjnym WOIIB)
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Idea zbudowania jednolitego obszaru gospo-
darczego w Europie, który mia³by znosiæ bariery w
handlu miêdzy gospodarkami narodowymi pojawi³a
siê w latach 50-tych XX wieku. Wprowadzenie w ¿ycie
tej koncepcji rozpoczê³o siê w momencie podpisania
Traktatu ustanawiaj¹cego Europejsk¹ Wspólnotê Gospo-
darcz¹ (EWG) w dniu 25 marca 1957 r. w Rzymie,
zwanym dalej Traktatem o Wspólnotach Europejskich
(TWE). Art. 3 TWE mówi o stworzeniu wspólnego
rynku i przewiduje koniecznoœæ zniesienia w tym celu
przeszkód istniej¹cych miêdzy Pañstwami Cz³onkow-
skimi w swobodnym przep³ywie towarów, osób, us³ug
i kapita³u. Z tego w³aœnie wzglêdu w literaturze fa-
chowej mowa jest o czterech swobodach (lub wolno-
œciach), na których oparty jest Wspólny Rynek obej-
muj¹cy wszystkie kraje nale¿¹ce do UE. W zwi¹zku z
tym wzajemne uznawanie kwalifikacji jest w Unii Eu-
ropejskiej zagadnieniem podstawowym z punktu wi-
dzenia mobilnoœci specjalistów z ró¿nych dziedzin.

W Europie wytworzy³y siê 3 podstawowe syste-
my nadawania uprawnieñ, pozwalaj¹cych na pe³nie-
nie samodzielnych funkcji w budownictwie:

- system francuski, w którym nie ma obowi¹zku
posiadania licencji zawodowej, a obowi¹zkowe
jest jedynie ubezpieczenie projektu i budowy,

- system niemiecki wprowadzony przez Bismarc-
ka ok. 1860 r., który oparto na izbach in¿ynier-
skich, bêd¹cych obligatoryjnymi jednostkami
prawnymi prawa publicznego,

- oraz najstarszy system anglosaski, który formal-
nie datuje siê od roku 1828, dla którego pod-
staw¹ jest szczegó³owa weryfikacja wiedzy teore-
tycznej i praktycznej, zakoñczona egzaminem
zawodowym i wpisem na listê jednej z Institutions,
która otrzyma³a uprawnienia „Royal Charter”, czyli
królewskiej uprawnionej.

Nale¿y stwierdziæ, ¿e pomimo i¿ nasze Izby za-
wodowe powsta³y na wzór systemu niemieckiego, to
jednak najwiêksz¹ iloœæ krajów œwiata obejmuje sys-
tem anglosaski i on te¿ jest najwy¿ej ceniony. Do tego
stopnia, ¿e w ostatnim numerze Biuletynu FEANI (Eu-
ropejskiej Federacji Stowarzyszeñ In¿ynierskich) z
23.12.2003 r., wprowadzone z dniem 01.12.2003 r.
Standardy Weryfikacji In¿ynierów i Techników w Wielkiej
Brytanii polecone zosta³y jako wzorcowe. A w³aœnie
FEANI powsta³a na bazie najstarszego porozumienia
stowarzyszeñ in¿ynierskich z 7 pañstw europejskich:
Austrii, Belgii, Francji, Luksemburga, Niemiec, Szwaj-
carii i W³och, we wrzeœniu 1957 r. w Luksemburgu.
Organizacja ta opracowa³a wymagania, które sta³y siê

Europejskie standardy weryfikacji in¿ynierów i techników
opracowane i obowi¹zuj¹ce od 1.12.2003 r.

w Wielkiej Brytanii

Postanowienia zawarte w art. 52 i 59 TWE na-
kazuj¹ zniesienie wszelkich ograniczeñ w zakresie
swobody zak³adania przedsiêbiorstw i œwiadczenia
us³ug, a art. 57 TWE nakazuje Radzie UE wydanie
dyrektyw odnoœnie wzajemnego uznawania dyplo-
mów, œwiadectw i innych dowodów posiadanych kwa-
lifikacji oraz odnoœnie harmonizacji prawa, regu³
administracyjnych i innych zasad podejmowania i
wykonywania dzia³alnoœci w zakresie samozatrudnie-
nia we wszystkich pañstwach cz³onkowskich.

Zgodnie z art. 57 TWE w latach 70-tych i 80-
tych Rada UE wyda³a dyrektywy harmonizuj¹ce zasa-
dy kszta³cenia i dostêpu do zawodu oraz dyrektywy har-
monizuj¹ce zasady uznawania kwalifikacji w zakresie
zawodów medycznych. W przypadku takich zawodów
jak adwokat, czy architekt, Rada UE wyda³a dyrektywy
harmonizuj¹ce zasady wzajemnego uznawania kwali-
fikacji (dla architektów Dyrektywa 85/384), nie wyda-

EUROPEJSKIE UPRAWNIENIA
BUDOWLANE

droga polskich in¿ynierów do ich uzyskania, czêœæ I

niew¹tpliwie wzorem dla wszystkich przysz³ych poro-
zumieñ i umów miêdzynarodowych.

Dr Eur Ing. Tomasz B³aszczyñski CEng MIStructE
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³a jednak dyrektyw dotycz¹cych podejmowania i wyko-
nywania zawodu. Takie uregulowanie nazwano harmo-
nizacj¹ sektorow¹. Poniewa¿ przebiega³a ona bardzo
powoli, od lat 80-tych zaczêto zastêpowaæ j¹ tzw. har-
monizacj¹ ca³oœciow¹, której celem jest objêcie jednym
systemem uznawania kwalifikacji wszystkich dzia³alno-
œci, które wczeœniej podlega³y dyrektywom sektorowym.
Uznano, i¿ systemy kszta³cenia przygotowuj¹ce do da-
nego zawodu w pañstwach cz³onkowskich s¹ na tyle
zbie¿ne, ¿e nie ma potrzeby ich ujednolicania. Wystar-
czy ustaliæ regu³y wzajemnego uznawania dyplomów.

W ramach harmonizacji ca³oœciowej w dniu
21.12.1988 r. Rada UE wyda³a Dyrektywê 89/48 doty-
cz¹c¹ ogólnego systemu uznawania dyplomów szkó³
wy¿szych uzyskanych po ukoñczeniu co najmniej trzy-
letniej nauki i praktyki. Celem tej dyrektywy jest ca-
³oœciowa harmonizacja zasad uznawania dyplomów i
kwalifikacji. Dokonano ni¹ generalnego ujednolice-
nia zasad uznawania dyplomów szkó³ wy¿szych w ra-
mach wszelkich zawodów.

Uzupe³nieniem Dyrektywy 89/48 jest Dyrekty-
wa 92/51 z dnia 18.06.1992 r., której celem jest u³at-
wienie dostêpu do tych zawodów, które nie zosta³y
objête poprzedni¹ dyrektyw¹, a których wykonywanie
jest uwarunkowane posiadaniem pewnego poziomu
wykszta³cenia lub praktyki. Zw³aszcza dotyczy to uzna-
wania dyplomów i œwiadectw uzyskanych po odbyciu
kszta³cenia policealnego i licealnego (œredniego).

Dyrektywy 89/48 i 92/51 tworz¹ system wzajem-
nego uznawania kwalifikacji obywateli Pañstw Cz³on-
kowskich, obejmuj¹cy kwalifikacje uzyskane w toku
kszta³cenia wy¿szego i œredniego, zawodowego oraz
praktyki zawodowej. Pañstwa Cz³onkowskie dysponuj¹
jednak swobod¹ wprowadzania znacznych odstêpstw
od powy¿szej zasady poprzez wymaganie dowodów
odpowiednio d³ugiej praktyki zawodowej, odbycia
praktyki adaptacyjnej lub egzaminu kwalifikacyjnego.
Obie dyrektywy stosuje siê wy³¹cznie w przypadku za-
wodów „regulowanych”, czyli takich, których podejmo-
wanie i wykonywanie jest regulowane, bezpoœrednio
lub poœrednio prawem wewnêtrznym Pañstwa Cz³on-
kowskiego, tzn. aktami prawnymi, rozporz¹dzeniami
lub postanowieniami administracyjnymi.

Najnowsza Dyrektywa 2002/0061 (COD) z
2002 r. ma równie¿ charakter ogólny, jednak¿e w p. 3
stwierdza, ¿e uprawnienia zawodowe s¹ bezpoœred-
nio zwi¹zane z krajowymi przepisami prawnymi i ad-
ministracyjnymi, a tak¿e s¹ gwarantowane przez or-
ganizacje zawodowe (stowarzyszenia, izby) i zapisy-
wane na odpowiedniej liœcie. W p. 49 natomiast stwier-
dza siê, ¿e in¿ynierowie korzystaj¹cy z wzajemnego
uznawania uprawnieñ powinni mieæ wystarczaj¹c¹
znajomoœæ jêzyka, który jest niezbêdny dla praktyki
zawodowej w innym kraju cz³onkowskim.

W zwi¹zku z tym system uznawania dyplomów
opiera siê na obowi¹zku wzajemnego uznawania ich
przez Pañstwa Cz³onkowskie, pod warunkiem, ¿e do-

kumenty te zosta³y wystawione przez szko³y wy¿sze dzia-
³aj¹ce na terytorium jednego z cz³onków Unii. Jedyn¹
furtk¹ pozostawion¹ administracjom narodowym do
stosowania ograniczeñ, jest mo¿liwoœæ ¿¹dania odpo-
wiednio d³ugiego doœwiadczenia zawodowego albo
odbycia praktyki adaptacyjnej lub zdania egzaminu,
przy czym Pañstwo Cz³onkowskie zamierzaj¹ce zasto-
sowaæ takie œrodki musi wykazaæ, ¿e zachodz¹ istotne
ró¿nice w czasie kszta³cenia lub jego zakresie pomiê-
dzy systemami edukacyjnymi wskazanych krajów.

Wynika z tego poszukiwanie jednolitego systemu
weryfikacji. W zwi¹zku z tym w Official Journal of Europe-
an Communities, vol. 37, No. C 268/38, z 1994 r. Komisja
Europejska zaleci³a uznanie tytu³u EUR ING w miejsce
koniecznoœci nostryfikacji narodowych dyplomów in¿y-
nierów, zgodnie z Art. 4 Dyrektywy 89/48.

Dlatego w celu znalezienia naszej przysz³ej dro-
gi i wspó³uczestniczeniu w tworzeniu unijnej drogi
wzajemnego uznawania kwalifikacji, chcia³bym przy-
bli¿yæ zasady weryfikacji zawodowej in¿ynierów bu-
downictwa (asystentów in¿ynierów, techników) w
Wielkiej Brytanii, a tak¿e miejsce i rolê FEANI oraz
drog¹ jak¹ trzeba odbyæ, aby otrzymaæ tytu³ EUR ING.

WERYFIKACJA ZAWODOWA
IN¯YNIERÓW BUDOWNICTWA

W WIELKIEJ BRYTANII

Tradycje zorganizowanej weryfikacji in¿ynie-
rów budownictwa w Wielkiej Brytanii datuj¹ siê od
1828 roku, kiedy to Institution of Civil Engineers
sta³a siê "królewsk¹ uprawnion¹", czyli Royal Char-
ter. Od tego czasu proces ten jest nierozerwalnie
zwi¹zany z profesjonalnymi zawodowymi instytucja-
mi jakimi s¹ Institutions. Institution to wysoce pro-
fesjonalne cia³o zajmuj¹ce siê kszta³ceniem, samo-
kszta³ceniem i weryfikacj¹ wszystkich in¿ynierów. W
takiej sytuacji proces kszta³cenia akademickiego
ograniczono do 3 lat, przekazuj¹c jedynie podsta-
wow¹ wiedzê teoretyczn¹, równie¿ z umiejscowie-
niem jej w praktyce. Ca³oœæ kszta³cenia zawodowe-
go (praktycznego) przeniesiono do firm projekto-
wych, doradczych i wykonawczych oraz do Institu-
tions, które to nadzoruj¹. Institution równie¿ nad-
zoruj¹ ca³y proces kszta³cenia akademickiego, gdy¿
weryfikuj¹ i zatwierdzaj¹ program studiów wszystkich
uczelni technicznych. W interesie uczelni jest taka
weryfikacja, gdy¿ bez niej absolwent staraj¹cy siê o
uprawnienia nie mo¿e mieæ zaakceptowanych swo-
ich kwalifikacji akademickich. W procesie weryfika-
cji brani s¹ pod uwagê przede wszystkim absolwenci
szkó³ wy¿szych z programami zweryfikowanymi przez
dan¹ Institution. Nie oznacza to, ¿e studenci z in-
nych uczelni nie mog¹ przejœæ drogi weryfikacji, ale
w ich przypadku niezbêdna jest równie¿ weryfikacja
ich przygotowania akademickiego.
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INSTIUTIONS
(Stowarzyszenia zawodowe)

W bran¿y budowlanej s¹ dwie znacz¹ce insty-
tucje: Institution of Civil Engineers (ICE) i Institu-
tion of Structural Engineers (IStructE), maj¹ce pra-
wo weryfikacji in¿ynierów pod wzglêdem uprawnieñ
projektowych i wykonawczych. Nadaj¹ one jeden typ
uprawnieñ projektowo-wykonawczych. Nadawaniem
tylko uprawnieñ wykonawczych (Chartered Builder -
Uprawniony Budowniczy) zajmuje siê Chartered In-
stitution of Building (CIOB), czyli Uprawniona In-
stytucja Budownictwa. Institution of Civil Engineers
(Instytucja Uprawnionych In¿ynierów L¹dowych)
zrzesza w swoich szeregach prawie wszystkie bran¿e
in¿ynierów budowlanych. ICE jest najstarsz¹ Institu-
tion, utworzon¹ w 1818 roku. Posiada ok. 78 000
cz³onków w ró¿nych klasach. Cz³onkowie ICE pracuj¹
w ró¿nych dziedzinach od projektowania i doradz-
twa do wykonawstwa, w ramach firm prywatnych, rz¹-
dowych czy podleg³ych w³adzom lokalnym. ICE po-
siada przedstawicielstwa w ró¿nych krajach œwiata.
Institution of Structural Engineers (Instytucja Upraw-
nionych Konstruktorów Budowlanych) zrzesza w swo-
ich szeregach konstruktorów budowlanych zajmuj¹-
cych siê projektowaniem/doradztwem wszystkich
obiektów budowlanych i in¿ynierskich. IStructE de-
finiuje konstrukcje budowlane jako "dziedzinê wie-

dzy i sztuki in¿ynierskiej, wykorzystywanej do projek-
towania i wykonywania, zgodnie z zasadami ekono-
mii i elegancji, budynków, mostów i innych konstruk-
cji, tak ¿eby bezpiecznie mog³y przenieœæ si³y do ja-
kich zosta³y przeznaczone". IStrustE zosta³a za³o¿o-
na w 1908 roku jako Concrete Institute (Instytut Be-
tonu), a przybra³a swoj¹ wspó³czesn¹ nazwê w 1923
roku. W 1934 zosta³a uznana Statutem Królewskim
Royal Charter. Posiada ok. 23 000 cz³onków wszyst-
kich klas, z czego ok. 12 000 to cz³onkowie in¿yniero-
wie uprawnieni. Ponad 30% cz³onków IStructE ¿yje i
pracuje poza Wielk¹ Brytani¹. IStructE posiada 18
oddzia³ów w Wielkiej Brytanii i Republice Irlandii
oraz 24 oddzia³y lub przedstawicielstwa na ca³ym œwie-
cie. Podstawowymi zadaniami IStructE s¹:

- promocja nauki i sztuki wszystkich form konstruk-
cji budowlanych, a poprzez aktywnoœæ jej cz³on-
ków, dzia³anie w celu osi¹gniêcia perfekcji w ich
wykonawstwie,

- dalsze kszta³cenie i trening fachowoœci wszystkich,
którzy staraj¹ siê byæ jej cz³onkami.

W zwi¹zku z tym ISrtuctE zajmuje siê wydawa-
niem poradników i wytycznych projektowych, które
s¹ podstawow¹ literatur¹ fachow¹ z dziedziny projek-
towania konstrukcji budowlanych.

Przyk³adowe poradniki wydane przez IStructE
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Oba Institutions wydaj¹ swoje biuletyny, które
s¹ traktowane jako czasopisma o œwiatowej randze.
Posiadaj¹ tak¿e swoje strony internetowe oraz dostêp
do biuletynów na stronie www.

Biuletyn oraz strona www.
Institution

of Structural Engineers

Wszystkie uprawnio-
ne Institution s¹ zrzeszone
w Engineering Council
EC), czyli Radzie In¿ynie-
rów, która na wniosek odpo-
wiedniego Institution, po
spe³nieniu wszystkich nie-
zbêdnych wymagañ, wpisu-
je in¿ynierow na listê Kró-
lewskich In¿ynierów Upraw-
nionych. Oprócz uprawnieñ typu Chartered Engi-
neer (CEng), czyli In¿yniera Uprawnionego, En-
gineering Council nadaje równie¿ uprawnienia dla
Uprawnionych Asystentów In¿yniera (Incorporate
Enginieer - IEng) i Uprawnionych Techników (En-
gineering Technician - EngTech). Dowodem na
uzyskanie tych uprawnieñ jest specjalny dyplom.

Engineering Council organizuje tak¿e egzami-
ny dla osób pracuj¹cych w budownictwie, które nie
ukoñczy³y studiów technicznych, a uczêszcza³y i ukoñ-

czy³y technical college,
tzn. techniczn¹ szko³ê
typu pomaturalnego. S¹
to egzaminy dwustop-
niowe, które odbywaj¹
siê raz do roku. Pierw-
szy stopieñ (EC czêœæ 1)
jest egzaminem spraw-
dzaj¹cym wiedzê na po-
ziomie pierwszego roku
uniwersyteckich stu-
diów in¿ynierskich w
Wielkiej Brytanii. Zdaje
siê czêœæ przedmiotów
po trzy godziny ka¿dy, w
tym dwa do wyboru. Drugi stopieñ (EC czêœæ 2) jest
egzaminem sprawdzaj¹cym wiedzê na poziomie ostat-
niego roku uniwersyteckich studiów in¿ynierskich w
Wielkiej Brytanii. Sk³ada siê on z trzech czêœci. Pierw-
sza to piêæ przedmiotów po trzy godziny, druga to
trzygodzinny egzamin na temat "In¿ynier w spo³eczeñ-
stwie" i trzecia to projekt konstrukcyjno-budowlany
odpowiedniego obiektu in¿ynierskiego lub budynku.
W ICE i STructE s¹ dwie grupy cz³onków. Pierwsza to
cz³onkowie stowarzyszeni, czyli tzw. corporate mem-
ber, do której nale¿¹ Member i Fellow, czyli cz³onko-

wie i cz³onkowie zas³u¿eni (pod wzglê-
dem osi¹gniêæ zawodowych). Druga to
cz³onkowie niestowarzyszeni, czyli non-
corporate member, do której nale¿¹ Stu-
dent, Graduate, i Associate-Member,
czyli student, absolwent i asystent cz³on-
ka. Do grupy cz³onków niestowarzyszo-
nych w ICE dodatkowo nale¿y Techni-
cian Member, czyli technik. Zrzeszonym
cz³onkiem Institution oraz Associate-
Member i Technician Member mo¿na
zostaæ tylko przez odpowiedni egzamin
zawodowy. Drogê do zostania zrzeszo-
nym cz³onkiem Institution mo¿na zo-
brazowaæ na przyk³adzie IStructE. Jest
ona d³uga i zacz¹æ siê mo¿e ju¿ po ma-
turze, kiedy to mo¿na ubiegaæ siê o sta-
tut cz³onka studenta (wprowadzenie po-
przez trzech cz³onków stowarzyszo-
nych), jednak nie wczeœniej ni¿ po
ukoñczeniu 17 lat.

Po zdaniu egzaminu dyplomowego uniwersy-
teckich studiów in¿ynierskich lub po zdaniu egzami-
nów EC-1 i EC-2, cz³onek mo¿e wyst¹piæ o przejœcie do
klasy absolwenta (wprowadzenie przez trzech cz³on-
ków stowarzyszonych, z których jeden musi byæ klasy
Fellow), jednak nie wczeœniej ni¿ po ukoñczeniu 21
lat. Absolwenci technicznych uczelni brytyjskich, któ-
rych programy nie zosta³y zweryfikowane i zatwierdzo-
ne przez dane Institution oraz absolwenci uczelni za-
granicznych musz¹ zdawaæ egzamin EC czêœæ 2.

Dyplom wydawany przez
Engineering Council
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Aby móc ubiegaæ siê o zdawanie egzaminu za-
wodowego cz³onek Institution musi spe³niæ okreœlone
kryteria akademickie i zawodowe oraz musi mieæ ukoñ-
czone 25 lat. Niezbêdne kryteria przedstawia za³¹czo-
na tabela. Po zdaniu egzaminu, który w Institution of
Structural Engineers nazywa siê Membership Exami-
nation Pert 3, a w Institution of Civil Engineers CPR
(Chartered Profesional Review), cz³onek mo¿e ubie-
gaæ siê o przejœcie do klasy czlonków stowarzyszonych
i otrzymaæ tytu³ MIStructE (Member of Institution of
structural Engineers) lub MICE (Member of Institu-
tion of Civil Engineers). Wprowadzenia dokonuj¹ trzej
cz³onkowie stowarzyszeni, z których dwóch musi byæ
w klasie Fellow. Cz³onkiem zas³u¿onym, czyli FIStruc-
tE (Fellow of Institution of Structural Engineers) lub
FICE (Fellow of Institutions of Civil Engineers) mo¿-
na zostaæ tylko za wybitne osi¹gniêcia w samodzielnym
projektowaniu, po okresie 5 lat od zostania cz³onkiem
stowarzyszonym. W IStructE trzeba mieæ ukoñczone
35 lat, a w ICE 40 lat. Wprowadzenia dokonuj¹ trzej

cz³onkowie w klasie Fellow. Zarówno cz³onkostwa w
Institution jak i egzaminy oraz przejœcia cz³onków w
klasach s¹ p³atne. Uprawnienia powy¿sze s¹ uprawnie-
niami miêdzynarodowymi, uznawanymi na terenie
ca³ego œwiata (w USA po wykupieniu licencji na dany
stan). Uprawnienia IStructE i ICE s¹ uznawane za pe³-
noprawne profesjonalne uprawnienia zawodowe tak-
¿e w ca³ej Zjednoczonej Europie, od 28.10.1987 r. przez
FEANI (Europejsk¹ Federacjê Narodowych Stowarzy-
szeñ In¿ynierskich) i od 1989 r. przez European Com-
munity aktem nr 89/48/EEC.

TRENING ZAWODOWY

Decyzja zostania cz³onkiem Institution wi¹¿e
siê z akceptacj¹ podjêcia treningu zawodowego. Tre-
ning ten w swym za³o¿eniu ma byæ przejœciem z ab-
solwenta do doœwiadczonego in¿yniera. Jego program
musi byæ zaakceptowany przez dane Institution i z
regu³y jest za to odpowiedzialny jeden z dyrektorów
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firmy i wyznaczony przez niego asystent (zawsze w
dobrej firmie). Ka¿dy sta¿ysta posiada odpowiedzial-
nego za niego uprawnionego in¿yniera, pod którego
okiem odbywa swój trening. Sta¿ zawodowy prowa-
dzony jest w czterech nastêpuj¹cych grupach tema-
tycznych:
- podstawy projektowania, nadzoru i wykonawstwa,
- praca w biurze projektów,
- praca na budowie,
- organizacja pracy w biurze projektów i na budowie.

Minimalny okres treningu zawodowego to 3
lata. Ca³y okres treningu zapisywany jest (tydzieñ po
tygodniu) w Dzienniku Praktyki Zawodowej (Record
of Practical Training lub Continuing Professional Re-
cord), gdzie ka¿de trzy miesi¹ce s¹ potwierdzane i opi-
niowane przez odpowiedzialnego za sta¿ystê uprawnio-
nego in¿yniera. Równowa¿ny z trzyletnim kontrolowa-
nym treningiem mo¿e byæ piêcioletni okres udoku-
mentowanego sta¿u w biurze projektów i na budowie,
który musi byæ jeszcze zaakceptowany przez dane In-
stitution. Oprócz tego cz³onkowie s¹ zobowi¹zani do
uczestnictwa w sta³ych seminariach i wyk³adach, które
odbywaj¹ siê raz w tygodniu w siedzibie g³ównej Insti-
tution oraz w seminariach oddzia³owych odbywaj¹cych
siê raz do dwóch razy w miesi¹cu.

EGZAMIN ZAWODOWY

W obu Institution jest on prowadzony inaczej.
W ICE jest to indywidualny egzamin ustny i pisemny
(CPR), w IStructE jest to indywidualny egzamin ust-

ny i zbiorowy egzamin pisemny (Part 3 Examination).
Na czêœæ ustn¹ Chartered Professional Review

(CPR) trzeba przygotowaæ:
- pracê pisemn¹ o wielkoœci 2000 s³ów na temat

treningu i doœwiadczeñ zawodowych, potwier-
dzony przez prowadz¹cego uprawnionego in¿y-
niera,

- pracê pisemn¹ o wielkoœci 4000 s³ów, równie¿
potwierdzon¹ przez prowadz¹cego uprawnione-
go in¿yniera, na temat samodzielnie wykonanych
projektów lub czêœci projektów, z za³¹czeniem
niezbêdnych obliczeñ i rysunków, wraz z analiz¹
kosztów,

- swój CPD (Continuing Professional Record) do
daty egzaminu.

Egzamin ustny odbywa siê w obecnoœci
dwóch cz³onków komisji egzaminacyjnej i trwa od
45 do 60 minut. Czêœæ pisemna CPR odbywa siê
tego samego dnia co egzamin ustny i polega na
napisaniu dwóch prac:

- pierwsza o tematyce wyznaczonej przez egzami-
natorów, w celu rozwiniêcia prezentacji wiedzy i
doœwiadczenia kandydata,

- druga o tematyce wyznaczonej przez egzamina-
torów z publikowanej listy tematów ICE.

Na ka¿d¹ z prac kandydaci maj¹ po 1.5 godziny.
Indywidualny ustny egzamin w IStructE jest wy-

konywany w okresie 3 do 6 miesiêcy przed egzaminem
pisemnym i jest równoczeœnie dopuszczeniem do nie-

Przyk³adowe tematy egzaminacyjne egzaminu
pisemnego w IStructE
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go. Polega on na rozmowie z dwoma lub
trzema cz³onkami komisji, w trakcie któ-
rej nale¿y zaprezentowaæ i przedstawiæ
swój dorobek zawodowy, ze szczególnym
uwypukleniem swojego udzia³u w po-
szczególnych projektach. Trzeba uprzed-
nio dostarczyæ Dziennik Praktyki Zawo-
dowej i nale¿y swoje wypowiedzi popie-
raæ samodzielnie wykonanymi obliczenia-
mi, rysunkami czy analizami. Egzamin pi-
semny w IStructE odbywa siê raz do roku,
w pierwszym tygodniu kwietnia, tego sa-
mego dnia i o tej samej godzinie na ca-
³ym œwiecie. Polega na zaprojektowaniu
odpowiedzialnego obiektu budowlanego
lub in¿ynierskiego, wybranego z 6 przy-
gotowanych tematów. Trwa 7 godzin i
sk³ada siê z dwóch czêœci:

- Czêœæ 1: Polega na przygotowaniu
rozwi¹zania koncepcyjnego w
dwóch ró¿nych wariantach i wybo-
rze jednego z nich do dalszej reali-
zacji, wraz z przedstawieniem jego
przewagi nad pozosta³ym. Nastêp-
nie nale¿y napisaæ list do klienta,
odpowiadaj¹cy na jego problemy
lub zapytania, ze szczególnym
uwzglêdnieniem ich wp³ywu na wy-
brane rozwi¹zanie.
- Czêœæ 2: Polega na wykonaniu
obliczeñ podstawowych elemen-
tów konstrukcyjnych i dobraniu
odpowiednich przekrojów. Nale-
¿y równie¿ wykonaæ wszystkie rzu-
ty, przekroje i elewacje obiektu.
Nastêpnie nale¿y rozwi¹zaæ trzy
zadane szczegó³y konstrukcyjno-
budowlane i odpowiedzieæ na do-
datkowe zwi¹zane z projektem
pytanie ogólne.

Ca³oœæ musi byæ wykonana z u¿y-
ciem aktualnych norm i przepisów (bry-
tyjskich, europejskich lub miêdzynaro-
dowych) oraz napisania w Queen's En-
glish. Egzamin uwa¿a siê za zdany je¿eli
kandydat uzyska powy¿ej 60% punktów
w ramach ka¿dej z czêœci. W 2003 roku
w Membership Examination Part 3 bra-
³o udzia³ 1015 kandydatów na ca³ym
œwiecie. Œredni procent zdania egzami-
nu wynosi³ 35,9% w tym 41,4% w Wiel-
kiej Brytanii i 29,5% w reszcie œwiata. W
efekcie zdania egzaminu zawodowego
in¿ynier lub technik otrzymuje dyplom
nadaj¹cy mu tytu³ cz³onka stowarzyszo-
nego (MIStructE) lub cz³onków niesto-
warzyszonych (AMIStructE).

Rosja i Bia³oruœ
– kraje partnerskie BUDMY 2004

Rzeczpospolita Polska jest jednym z wiêkszych partnerów
handlowych Federacji Rosyjskiej. Osi¹gniête w roku 2002 wza-
jemne obroty handlowe w wysokoœci 5,7 mld USD pozwoli³y
Polsce pozostaæ w pierwszej dziesi¹tce czo³owych partnerów
handlowych Rosji; z kolei Rosja zapewni³a sobie jedno z pierw-
szych miejsc w polskim handlu zagranicznym.

Dziêki utrzymuj¹cej siê drugi rok z rzêdu wysokiej dynamice
polskiego eksportu do Rosji, przy jednoczesnym pewnym zahamo-
waniu dostaw rosyjskich do Polski, wzrós³ stopieñ zrównowa¿enia
handlu wzajemnego.

Polski eksport do Rosji znajduje siê w fazie odzyskiwania
pozycji, co ma szczególne znaczenie zarówno dla niwelowania
wysokiego ujemnego salda w handlu z FR, jak i poprawy kondy-
cji wielu polskich przedsiêbiorstw, które wi¹¿¹ przysz³oœæ swoje-
go rozwoju z rynkiem rosyjskim.

Obiecuj¹co wygl¹da wspó³praca w bran¿y budowlanej. Trwa-
j¹cemu wzrostowi w Rosji (7,2% w I pó³roczu 2003 r.) towarzy-
szy³o zwiêkszenie aktywnoœci biznesowej w budownictwie, co z
kolei pobudza wzrost importu materia³ów budowlanych, w tym
równie¿ z Polski. Z drugiej strony szerokie mo¿liwoœci wspó³pra-
cy wzmacnia równie¿ zauwa¿alny potencja³ polskiej bran¿y us³ug
budowlanych, jak równie¿ zwiêkszone zainteresowanie przedsta-
wicieli polskiego budownictwa rynkiem rosyjskim. Dotyczy to w
szczególnoœci udzia³u polskich przedsiêbiorstw w projektach
budownictwa, rekonstrukcji i modernizacji obiektów mieszkal-
nych, handlowych i terminali logistycznych.

O zainteresowaniu rynkiem rosyjskim œwiadczy równie¿ dzia-
³alnoœæ Polskiej Izby Handlowo-Przemys³owej Budownictwa w kie-
runku aktywizacji kontaktów polsko-rosyjskich w zakresie us³ug
budowlanych, wiêkszej obecnoœci polskich firm budowlanych na
rynku rosyjskim, uruchomienia wspólnej produkcji materia³ów bu-
dowlanych, wymiany informacji i technologii.

Ch³onnoœæ rynku rosyjskiego jest ogromna, a koszty s¹ ni¿-
sze ni¿ w Polsce, dlatego coraz wiêcej polskich firm decyduje siê
na inwestowanie w Rosji. Wartoœæ polskich inwestycji w Rosji
kszta³tuje siê – w zale¿noœci od Ÿróde³ – od 17,3 mln USD (stan
na koniec wrzeœnia 2002 r., wg Pañstwowego Komitetu Statystyki
FR) do ok. 90 mln USD (wg Ministerstwa Rozwoju Gospodar-
czego i Handlu FR).

W 2003 roku obrót gospodarczy Polski z Bia³orusi¹ by³ re-
kordowy – znacznie przekroczy³ 0,5 mld USD. Wed³ug danych
Krajowej Izby Gospodarczej na terenie Bia³orusi dzia³a obecnie
ok. 250 firm z udzia³em polskiego kapita³u, 150 firm kontrolo-
wanych wy³¹cznie przez polskich przedsiêbiorców i 28 przedsta-
wicielstw polskich przedsiêbiorstw i spó³ek.

Dynamika polskiego eksportu to ponad 50-procentowy
wzrost w stosunku do 2002 r., w którym eksport na Bia³oruœ wy-
niós³ 260 mln USD. Polskie firmy budowlane na Bia³orusi wygry-
waj¹ przede wszystkim przetargi na inwestycje specjalistyczne. Za
kilkanaœcie milionów dolarów zbuduj¹ nowoczesn¹ gazow¹ cie-
p³owniê dla Brzeœcia, buduj¹ mosty, gmachy u¿ytecznoœci publicz-
nej, siedziby firm, a wiêc obiekty wymagaj¹ce zastosowania naj-
bardziej wyszukanych technologii. Dobrze te¿ na Bia³orusi sprze-
daj¹ siê polskie materia³y wykoñczeniowe dla budownictwa.
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Obwodnica Poznania w ci¹gu autostrady
A2, która zosta³a uroczyœcie oddana do ruchu
12 wrzeœnia 2003 r., to odcinek o d³ugoœci 13,3
km, przebiegaj¹cy przez po³udniow¹ czêœæ aglo-
meracji poznañskiej: przez tereny gminy Komor-
niki, miasta Lubonia oraz miasta Poznania.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji autostrady
dotycz¹ca miêdzy innymi odcinka obwodnicy Po-
znania zosta³a wydana przez Wojewodê Poznañ-
skiego w dniu 28 paŸdziernika 1996 r., zosta³a ona
nastêpnie utrzymana w mocy decyzj¹ Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz
wyrokiem Naczelnego S¹du Administracyjnego.

W lutym 1997 r. Minister Transportu i Go-
spodarki Morskiej przyzna³ koncesje na budowê
i eksploatacjê autostrady A2 na odcinku od
Œwiecka do Strykowa pod £odzi¹ spó³ce Auto-
strada Wielkopolska S.A.

W zwi¹zku z finansowaniem budowy od-
cinka od km 158+300 do km 171+600 (obwod-
nica Poznania) przez Rz¹d Polski, w dniu 7 lipca
1998 roku podpisano stosowny aneks wy³¹czaj¹-
cy ten odcinek autostrady z wczeœniej udzielo-
nej spó³ce koncesji.

Budowa Obwodnicy Poznania finansowa-
na by³a z trzech Ÿróde³: grantu Phare w wysoko-
œci 45 mln euro, po¿yczki udzielonej przez Eu-
ropejski Bank Inwestycyjny z Luksemburga w wy-
sokoœci 130 mln euro oraz œrodków bud¿etu pañ-
stwa – 85 mln euro.

Odcinek autostradowej obwodnicy Po-
znania, pomimo i¿ jest czêœci¹ p³atnej autostra-
dy A2, dostêpny jest dla u¿ytkowników - poprzez
wêz³y Komorniki, Dêbina i Krzesiny -  bez wno-
szenia op³at.

OBWODNICA
POZNANIA
W CI¥GU AUTOSTRADY A-2
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Decyzj¹ MTiGM z dnia 29 wrzeœnia 1998 r.
zadania zwi¹zane z przygotowaniem i realizacj¹
budowy obwodnicy Poznania zosta³y podzielone
pomiêdzy Agencjê Budowy i Eksploatacji Auto-
strad, a Generaln¹ Dyrekcjê Dróg Publicznych.

Do g³ównych zadañ Agencji Budowy i Eks-
ploatacji Autostrad, wykonywanych przez jej Od-
dzia³ Terenowy w Poznaniu, nale¿a³y czynnoœci
poprzedzaj¹ce rozpoczêcie budowy, tj. miêdzy in-
nymi wykup nieruchomoœci przeznaczonych pod
budowê autostrady oraz zlecanie wykonania do-
kumentacji technicznej.  ABiEA OT Poznañ  uzy-
ska³a tak¿e w 1998 r. pozwolenia na budowê dla
pierwszych obiektów in¿ynierskich.

Rolê Inwestora - Zamawiaj¹cego na budo-
wê obwodnicy Poznania pe³ni³ Generalny Dyrek-
tor Dróg Krajowych i Autostrad.  Za budowê ob-
wodnicy Poznania odpowiedzialny by³ Oddzia³
GDDKiA w Poznaniu, który rolê In¿yniera pe³-
ni³ wed³ug zasad FIDIC. Nadzór nad realizacj¹
kontraktów prowadzi³a brytyjska firma Scott
Wilson Kirkpatrick we wspó³pracy z polskim part-
nerem JPP Consult; pe³ni¹c funkcjê Przedstawi-
ciela In¿yniera.

Wykonawcami autostradowej
obwodnicy Poznania byli:

- Fougerolle International / Mostostal Warszawa J.V.
Sp. z o.o., która rozpoczê³a pracê 01.10.1998 r. i
zakoñczy³a 02.07.2002 r. (w ramach tego kon-
traktu przebudowano ujêcie wody Dêbina oraz
wybudowano 16 obiektów mostowych)

- Hermann Kirchner / Mosty £ódŸ J.V. Sp. z o.o.,
która rozpoczê³a pracê 25.10.2000 r. i zasadni-
czy kontrakt zakoñczy³a we wrzeœniu br. (kon-
trakt obejmowa³ budowê 13,3 km autostrady,
6 obiektów mostowych, drogi zbiorcze)

- 74 podwykonawców zatrudnionych przez w/w fir-
my; g³ównie z Poznania i terenu Wielkopolski.

Zakres robót

Ze wzglêdu na przebieg autostrady przez tere-
ny zurbanizowane, zakres robót by³ z³o¿ony i wielo-
zadaniowy.  Roboty objê³y miêdzy innymi:

- wykonanie 2,8 miliona m3 wykopów (autostrada
A2 na odcinku obwodnicy Poznania przebiega
g³ównie w wykopie);

- wykonanie 1,3 miliona m3 nasypu;
- produkcjê i wbudowanie 385 000 ton mieszanek

mineralno-bitumicznych;
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- ustawienie 4 km ekranów akustycznych;
- budowê 22 obiektów mostowych (w 17 miej-

scach), w tym:
- budowê 4 obiektów autostradowych o

konstrukcji stalowej z p³yt¹ wspó³pracuj¹c¹
(mosty przez rzekê Wartê i wiadukty nad
lini¹ kolejow¹ Poznañ - Kluczbork);

- budowê 1 obiektu mostowego w ci¹gu linii
kolejowych Poznañ - Wroc³aw i Staro³êka -
Luboñ, realizowana now¹ technologi¹
„JMB” (poprzeczne przesuniêcie wczeœniej
wybudowanych elementów wiaduktu);

- budowê 2 k³adek technologicznych o kon-
strukcji stalowej, przenosz¹cych nad auto-
stradê magistrale wodne o œrednicy 1000
mm i 1200 mm;

- budowê 1 wiaduktu nad ul. G³ogowsk¹ w
Poznaniu;

Obiekty mostowe w ci¹gu autostrady
oraz k³adki technologiczne s¹ obiektami o
konstrukcji stalowej, a pozosta³e obiekty to
konstrukcje ¿elbetowe lub sprê¿one wyko-
nywane „na mokro”.  Wyj¹tek stanowi wia-
dukt nad ul. G³ogowsk¹, gdzie Wykonawca
zmieni³ technologiê wykonania konstruk-
cji na belki typu Kujan;

- przejœcie przez ujêcie wody „Dêbina”. Tra-
sa autostrady biegnie przez tereny ujêcia

wody, dziel¹c je na dwie czêœci.  W zwi¹z-
ku z tym modernizacja urz¹dzeñ ujêcia
wody mia³a na celu umo¿liwienie zintegro-
wanej pracy podzielonego ujêcia.  Polega-
³a ona na przeniesieniu poza trasê auto-
strady miejsca poboru wody i budynku
energetycznego, przebudowaniu stawów
filtracyjnych wraz z systemem studni i le-
warów oraz na rozbudowie dróg.  Wyko-
nanie przebudowy ujêcia warunkowa³o
rozpoczêcie prac przy budowie mostu
przez rzekê Wartê. W ramach robót na Dê-
binie utworzona zosta³a tak¿e strefa
ochronna dla ujêcia wody, której celem
jest ochrona ujêcia przed szkodliwym wp³y-
wem autostrady.  Strefa obejmuje teren o
szerokoœci 260 m z ka¿dej strony autostra-
dy, koñcz¹c siê stawami ochronnymi;

- przejœcie przez 2 wysypiska œmieci wraz z
ich rekultywacj¹ poza liniami rozgranicza-
j¹cymi autostradê;

- prze³o¿enie urz¹dzeñ obcych (telekomuni-
kacyjnych, energetycznych, wodoci¹go-
wych, kanalizacyjnych i gazowych) o ³¹cznej
d³ugoœci ponad 160 km;

- wykonanie oœwietlenia na wszystkich wê-
z³ach i sygnalizacji œwietlnej na wêŸle Dêbi-
na, i na ul. Poznañskiej w Komornikach.
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Ponadto w ramach rekompensaty za utracone
zasoby ujêcia wody Dêbina rozpoczê³a siê w tym roku
rozbudowa ujêcia wody Sowiniec - Krajkowo, moderni-
zacja stacji uzdatniania wody Mosina i budowa magi-
strali wodoci¹gowej DN 1000 mm Koronna - Morasko.

Ochrona klimatu akustycznego wokó³ autostra-
dy zapewniona jest poprzez zieleñ izolacyjn¹ (ok. 150
tys. drzew i krzewów), wa³y przeciwha³asowe, 4 km
ekranów akustycznych oraz wymianê ok. 520 m2 okien
na dŸwiêkoizolacyjne. Naturalne odbiorniki wód
chronione s¹ poprzez 3 zbiorniki retencyjne i 10
zbiorników ekologicznych zaopatrzonych w separa-
tory.  Obwodnica ogrodzona jest 27 km p³otów wyso-
koœci 2,25 m. Po uruchomieniu autostrady prowadzo-
ny jest monitoring powietrza i ha³asu.

Ca³kowity koszt robót znany bêdzie dopiero po
ostatecznym rozliczeniu ca³ego zadania, co musi na-
st¹piæ do lipca 2004 roku. Zgodnie z zasadami FIDIC
wartoœæ kontraktu oparta jest o obmiar wykonanych
robót, a nie  ustalon¹ przy podpisywaniu umowy war-
toœæ rycza³tow¹.

Ju¿ dzisiaj mo¿na powiedzieæ, i¿ pomimo wpro-
wadzenia do tego zadania budowy przy wêŸle Krzesi-
ny wiaduktu w ci¹gu ulicy Tarnowskiej nad drog¹ kra-
jow¹ nr 11 oraz przed³u¿enie wylotu z wêz³a Komor-

niki w kierunku Wroc³awia o 2,7 km, koszt ca³kowity
robót bêdzie ni¿szy ni¿ planowano o ok. 14 mln z³ i
wyniesie prawie 904 mln z³.

Z momentem wydania w 1996 r. decyzji o usta-
leniu lokalizacji autostrady na terenie województwa
poznañskiego wiadomo by³o, ¿e realizacja odcinka
przebiegaj¹cego przez tereny aglomeracji poznañ-
skiej bêdzie najtrudniejsza i najkosztowniejsza.
G³ówn¹ przyczyn¹ maj¹c¹ wp³yw na koszty robót jest
lokalizacja autostrady, z której wynika³a koniecznoœæ
przejœcia przez teren ujêcia wody „Dêbina”,  budowy
du¿ej liczby obiektów in¿ynierskich,  budowy auto-
strady w g³êbokim wykopie oraz przebudowy du¿ej
iloœci urz¹dzeñ obcych.

Most autostradowy przez rzekê Wartê otrzyma³
imiê Profesora Lucjana Ballenstedta, zas³u¿onego dla
rozwoju komunikacji w Wielkopolsce profesora Me-
chaniki Budowli i Budowy Mostów na Politechnice
Poznañskiej.

Autostradowa obwodnica Poznania zosta³a
przekazana koncesjonariuszowi tj. Autostradzie Wiel-
kopolskiej S.A. i udostêpniona do ruchu 13 wrzeœnia
2003 roku.

W koñcu listopada tego roku, poprzez odda-
ny do ruchu 38 kilometrowy odcinek autostrady po-
miêdzy Poznaniem (wêze³ Krzesiny) a Wrzeœni¹, po-
³¹czona zosta³a z funkcjonuj¹cym ju¿ p³atnym odcin-
kiem autostrady Wrzeœnia – Konin. Wg zapowiedzi
Autostrady Wielkopolskiej S.A. (obserwuj¹c postêp
robót jest to w pe³ni mo¿liwe) jesieni¹ 2004 roku au-
tostrada A2 na terenie Wielkopolski powinna wyd³u-
¿yæ siê o nastêpny 50-cio kilometrowy odcinek w kie-
runku zachodnim do Nowego Tomyœla.

Piotr Chodorowski1

1 Autor jest zastêpc¹ dyrektora poznañskiego Oddzia³u Generalnej
  Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
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1. Wprowadzenie
Zasadniczym aktem prawnym reguluj¹cym bezpo-

œrednio proces budowlany jest ustawa – Prawo budowla-
ne z 7 lipca 1994 r.1 , która wesz³a w ¿ycie z dniem 1 stycz-
nia 1995 r. w miejsce dotychczasowej ustawy z 1974 r.

Normuje ona dzia³alnoœæ obejmuj¹c¹ projek-
towanie, budowê, utrzymanie i rozbiórkê obiektów
budowlanych oraz okreœla zasady dzia³ania organów
administracji pañstwowej w tych dziedzinach.

W okresie ponad 8-letniego funkcjonowania,
ustawa ta by³a 20-krotnie nowelizowana, g³ównie z
uwagi na koniecznoœæ dostosowania przepisów pra-
wa budowlanego do zmian w polskim systemie praw-
nym w zwi¹zku z reform¹ ustrojow¹ pañstwa, plano-
wanym wejœciem Polski do Unii Europejskiej, wpro-
wadzeniem instytucji samorz¹du zawodowego archi-
tektów i in¿ynierów budownictwa oraz w celu uprosz-
czenia trybu postêpowania we wszystkich  fazach pro-
cesu budowlanego, zapewnienia wzmo¿enia ochro-
ny interesu spo³ecznego i indywidualnego w proce-
sie budowlanym poprzez zaostrzenie odpowiedzial-
noœci uczestników tego procesu i wprowadzenie wa-
runków skuteczniejszego dzia³ania organów nadzo-
ru budowlanego i organów administracji architekto-
niczno-budowlanej.

Ostatnia najbardziej obszerna nowelizacja prze-
pisów prawa budowlanego zosta³a wprowadzona z
dniem 11 lipca 2003 r. ustaw¹ z 27 marca 2003 r.2

oraz nowymi rozporz¹dzeniami Ministra Infrastruk-
tury3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8  wydanymi na podstawie delegacji z tej
ustawy, w miejsce dotychczasowych rozporz¹dzeñ.

Najwa¿niejszym aktem wykonawczym ustawy –
Prawo budowlane jest rozporz¹dzenie Ministra Infra-
struktury w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie9 ,
które wesz³o w ¿ycie z dniem 16 grudnia 2002 r. w
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miejsce rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki Prze-
strzennej i Budownictwa z 1994 r. W tym rozporz¹-
dzeniu przywo³ywane s¹ w tekstach warunków tech-
nicznych Polskie Normy, które okreœlane s¹ w spo-
sób ogólnikowy, bez podawania symboli i dos³owne-
go brzmienia ich tytu³ów, zgodnie z zasad¹ powszech-
nie przyjêt¹ w krajach Unii Europejskiej.

Natomiast obowi¹zuj¹ce wymagania podstawo-
we w/g Dyrektywy w sprawie wyrobów  budowlanych,
które dotycz¹ ochrony interesu publicznego oraz bez-
pieczeñstwa i zdrowia u¿ytkowników obiektów budow-
lanych, zosta³y wyra¿one w formie odpowiednich wa-
runków technicznych zgrupowanych w oddzielnych
dzia³ach od V do X.

Powy¿sze akty prawne uwzglêdniaj¹ ju¿ sytuacjê
formalno-prawn¹, jaka powsta³a po wejœciu w ¿ycie
nastêpuj¹cych ustaw i rozporz¹dzeñ:

- ustawa o normalizacji10 , która utrwali³a nieobo-
wi¹zkowy statut Polskich Norm, znosz¹c dotych-
czasowy przepis upowa¿niaj¹cy ministrów do
stworzenia w drodze odrêbnych rozporz¹dzeñ
wykazu Polskich Norm wprowadzonych do obo-
wi¹zkowego stosowania,

- ustawa o systemie oceny zgodnoœci11  wraz z roz-
porz¹dzeniem12 , która m. in. okreœli³a zasady funk-
cjonowania systemu oceny zgodnoœci z zasadni-
czymi (podstawowymi) wymaganiami okreœlony-
mi w dyrektywach „nowego podejœcia”, w tym w
Dyrektywie Rady nr 89/106/ECC (zmiana w Dy-
rektywie nr 93/68/ECC) dot. wyrobów budowla-
nych oraz ustali³a, ¿e organem sprawuj¹cym nad-
zór nad wyrobami wprowadzanymi do obrotu, jest
Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów, wykonuj¹cy swoje zadania przy pomocy
organów „wyspecjalizowanych”, do których zosta³

1 Ustawa z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. Nr 106 z 2000 r., poz.1126 z póŸn. zm.)
2 Ustawa z 27.03.2003 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 80, poz. 718)
3 Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotycz¹cej bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeñstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126)

4 Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie wzorów wniosku o pozwolenie na budowê, oœwiadczenie o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoœci¹ na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowê (Dz.U. Nr 120 poz. 1127)

5 Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2003 r. w sprawie warunków i trybu postêpowania dotycz¹cego rozbiórek oraz zmiany sposobu u¿ytkowa-
nia obiektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1131)

6 Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z 03.07.2003 r. w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych wykonywanych metod¹ wybuchow¹ (Dz.U. Nr 120
poz. 1135)

7 Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z 03.07.2003 r. w sprawie szczegó³owego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133)
8 Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z 03.07.2003 r. w sprawie ksi¹¿ki obiektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1134)
9 Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, poz. 690, Dz.U. Nr 33 z 2003 r. poz. 270)

10 Ustawa z 12.09.2002 r. o normalizacji (Dz.U. Nr 169, poz. 1386)
11 Ustawa z 30.08.2000 r. o systemie oceny zgodnoœci (Dz.U. Nr 166, poz. 1360)Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie systemów

oceny zgodnoœci wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznakowania znakowaniami CE (Dz.U. Nr 209, poz. 1779)
12 Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z 02.12.2002 r. w sprawie systemów oceny zgodnoœci wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znako-

waniem CE (Dz.U. Nr 209, poz. 1779).

PRZEPISY
PRAWA BUDOWLANEGO

W PROCESIE INWESTYCYJNYM
Z UWZGLÊDNIENIEM WYMAGAÑ UNII EUROPEJSKIEJ

mgr in¿. Przemys³aw G. Barczyñski



21



22

zaliczony G³ówny Inspektor Nadzoru Budowlane-
go (w odniesieniu do wyrobów budowlanych),

- ustawa o ogólnym bezpieczeñstwie produktów13

wraz z rozporz¹dzeniem wykonawczym14 , która
przyzna³a Wojewódzkiemu i G³ównemu Inspek-
torowi Nadzoru Budowlanego kompetencje do
wydawania opinii o wyrobach budowlanych mo-
g¹cych stanowiæ zagro¿enie dla zdrowia, ¿ycia lub
bezpieczeñstwa oraz podlegaj¹cych zatrzymaniu
podczas kontroli celnej ze wzglêdu na brak do-
kumentacji lub oznakowania wymaganego prze-
pisami art. 10 ustawy – Prawo budowlane1,

- ustawa o samorz¹dach zawodowych architektów,
in¿ynierów budownictwa oraz urbanistów15 , któ-
rej najwa¿niejsze przepisy wesz³y w ¿ycie z dniem
1 stycznia 2002 r. Zgodnie z przepisami tej ustawy
dotychczasowe kompetencje wojewodów jako or-
ganów administracji architektoniczno – budow-
lanej w zakresie nadawania uprawnieñ budowla-
nych i tytu³u rzeczoznawcy budowlanego oraz z
zakresu odpowiedzialnoœci zawodowej osób wyko-
nuj¹cych samodzielnie funkcje techniczne w bu-
downictwie, przesz³y do w³aœciwoœci nowych orga-
nów w postaci Komisji Izb Architektów i In¿ynie-
rów Budownictwa. Ustawa ta zwi¹zana jest z Roz-
porz¹dzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z 30.12.1994 r. w sprawie samodziel-
nych funkcji technicznych w budownictwie16 , któ-
re znajduje siê obecnie w trakcie procedury no-
welizuj¹cej to rozporz¹dzenie.
2. Inwestycyjny proces budowlany w rozumie-

niu przepisów prawa budowlanego
Przez inwestycje budowlane mo¿na rozumieæ w

znaczeniu ekonomicznym, nak³ady finansowe lub
rzeczowe przechodz¹ce przez budowlany proces in-
westycyjny, które dokonywane s¹ przez inwestora w
celu uzyskania zamierzonych przez niego efektów
materialnych.

Niestety w ¿adnych normach prawnych nie zo-
sta³y dotychczas zdefiniowane takie pojêcia jak „pro-
ces budowlany” i „proces budowy”.

Przepisy prawa budowlanego pos³uguj¹ siê tymi
pojêciami jedynie przy okreœlaniu podstawowych
obowi¹zków inwestora oraz przy ustalaniu uczestni-
ków procesu budowlanego, którymi s¹ wy³¹cznie in-
westor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant
i kierownik budowy (kierownik robót).

Pomimo, ¿e inwestor jest najwa¿niejszym uczest-
nikiem procesu budowlanego, zobowi¹zanym do
nale¿ytego zorganizowania ca³ego procesu budowy z

uwzglêdnieniem przepisów dotycz¹cych bezpieczeñ-
stwa i ochrony zdrowia17 , to prawo budowlane nie
zdefiniowa³o równie¿ tego pojêcia, oraz konsekwent-
nie nie zajmuje siê regulacj¹ zagadnieñ zwi¹zanych z
ró¿nymi formami organizacji prowadzenia inwesty-
cji budowlanych.

Nale¿y zatem uznaæ, ¿e przepisy dotycz¹ce obo-
wi¹zków inwestora bezpoœredniego maj¹ równie¿
odpowiednie zastosowanie w stosunku do inwestora
zastêpczego lub developpera.

Natomiast przepisy prawa budowlanego w dal-
szym ci¹gu nie s¹ adresowane do wykonawców robót
budowlanych oraz biur projektowych. Mo¿na wiêc z
du¿ym uproszczeniem przyj¹æ, ¿e procesem budow-
lanym jest ca³okszta³t dzia³añ zwi¹zanych z projekto-
waniem, budow¹, oddawaniem do u¿ytku, utrzyma-
niem i rozbiórk¹ obiektów budowlanych, które jed-
noczeœnie podlegaj¹ w razie potrzeby odpowiedniej
reglamentacji administracyjno-prawnej.

Przedmiotem procesu budowlanego mog¹ byæ
wiêc tylko inwestycje dotycz¹ce obiektów budowlanych,
do których zaliczone zosta³y budynki wraz z instalacja-
mi i urz¹dzeniami technicznymi lub budowle stano-
wi¹ce ca³oœæ techniczno-u¿ytkow¹ wraz z instalacjami i
urz¹dzeniami oraz obiekty ma³ej architektury.

Klasyfikacja inwestycji budowlanych dokonywa-
na jest w oparciu o ró¿ne kryteria. W zale¿noœci od
rodzaju tych inwestycji i od sposobu ich realizacji,
przepisy prawa budowlanego normuj¹ w okreœlony
sposób prawa i obowi¹zki uczestników procesu bu-
dowlanego, co ma istotny wp³yw na zastosowanie w
stosunku do poszczególnych robót i obiektów budow-
lanych odpowiednich czynnoœci administracyjno-
prawnych i procedur niezbêdnych dla ich realizacji.

W procesie budowlanym, którym zajmuje siê
prawo budowlane, wystêpuj¹ dwa etapy.

W pierwszym etapie przygotowania inwestycji do
realizacji w ramach postêpowania poprzedzaj¹cego
rozpoczêcie robót budowlanych, mo¿na wyodrêbniæ
fazê projektowania obejmuj¹c¹ sporz¹dzanie projek-
tów budowlanych oraz fazê administracyjno-prawn¹
obejmuj¹c¹ czynnoœci i procedury zwi¹zane z uzyska-
niem przez inwestora prawa upowa¿niaj¹cego do le-
galnego rozpoczêcia robót budowlanych.

Natomiast drugi etap dotycz¹cy realizacji inwe-
stycji budowlanych mo¿na podzieliæ na fazê obejmu-
j¹c¹ budowê oraz fazê zwi¹zan¹ z oddaniem do u¿yt-
kowania obiektów budowlanych.

Prawo budowlane nie zajmuje siê w ramach eta-
pu przygotowania inwestycji, fazami programowania

13 Ustawa z 22.01.2000 r. o ogólnym bezpieczeñstwie produktów (Dz.U. Nr 15, poz. 179)
14 Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 04.06.2002 r. w sprawie produktów podlegaj¹cych zatrzymaniu podczas kontroli celnej, trybu postêpowania organów

celnych przy ich zatrzymywaniu oraz w³aœciwoœci i zadañ organów wydaj¹cych opiniê o tych produktach (Dz.U. Nr 91, poz. 809)
15 Ustawa z 15.12.2000 r. o samorz¹dach zawodowych architektów, in¿ynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z póŸn. zm.)
16 Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30.12.1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.

z 1995 r. Nr 8, poz. 38 oraz z 2002 r. Nr 134, poz. 1130)
17 Patrz rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, które

wesz³o w ¿ycie z dniem 20.09.2003 r. (Dz.U. Nr 5, poz.25).
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i planowania inwestycji budowlanych, które poprze-
dzaj¹ powy¿sz¹ fazê projektowania, a na etapie reali-
zacji inwestycji faz¹ rozruchu dotycz¹c¹ inwestycji pro-
dukcyjnych i przemys³owych.

3. Nowelizacje przepisów prawa budowlanego
dotycz¹cych poszczególnych faz etapów procesu bu-
dowlanego

Dotychczasowe przepisy prawa budowlanego zo-
sta³y w istotny sposób znowelizowane ustaw¹ z dnia 27
marca 2003 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz
zmianie niektórych ustaw2, która wesz³a w ¿ycie z dniem
11 lipca 2003 r. Nowelizacja ta wprowadzi³a bardzo istot-
ne zmiany zmierzaj¹ce do likwidacji nadmiernie rozbu-
dowanych wymagañ formalnych zwi¹zanych z procesem
przygotowania inwestycji budowlanych do realizacji, przy
jednoczesnym zapewnieniu wzmo¿enia ochrony inte-
resu spo³ecznego i indywidualnego w procesie budow-
lanym poprzez dalsze zaostrzenie odpowiedzialnoœci
uczestników tego procesu i wiêksze zdyscyplinowanie
organów administracji publicznej. G³ównym celem tej
nowelizacji jest dalsze uproszczenie trybu postêpowa-
nia we wszystkich etapach procesu budowlanego i wy-
eliminowanie z nich rozwi¹zañ uznaniowych opartych
na dowolnej interpretacji niektórych przepisów.  Ponad-
to powy¿sza nowelizacja wprowadzi³a warunki skutecz-
niejszego dzia³ania organu nadzoru budowlanego po-
przez znaczne zwiêkszenie jego kompetencji. Obecnie
organy nadzoru budowlanego s¹ w³aœciwe do wydawa-
nia decyzji dotycz¹cych pozwoleñ na u¿ytkowanie obiek-
tów budowlanych oraz do zatwierdzania zamiennych
projektów budowlanych przy wydawaniu decyzji pozwa-
laj¹cych na wznowienie robót budowlanych i do zatwier-
dzania projektów budowlanych przy legalizacji samo-
woli budowlanych. Te zwiêkszone kompetencje umo¿-
liwi³y organom nadzoru budowlanego na szczeblu po-
wiatowym (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlane-
go) i na szczeblu wojewódzkim (Wojewódzki Inspektor
Nadzoru Budowlanego), przejêcie pe³nej kontroli nad
przebiegiem ca³ego procesu budowy, pocz¹wszy od przyj-
mowania od organów administracji architektoniczno-
budowlanej kopii ostatecznych decyzji pozwolenia na
budowê wraz z zatwierdzonymi projektami budowlany-
mi, a od inwestora zawiadomienia o zamierzonym ter-
minie rozpoczêcia robót budowlanych wraz z oœwiad-
czeniem kierownika budowy stwierdzaj¹cym sporz¹dze-
nie planu bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia oraz przy-
jêcie obowi¹zku kierowania budow¹, a¿ do udzielenia
przez ten sam organ pozwolenia na u¿ytkowanie obiek-
tu budowlanego. W celu skutecznego zdyscyplinowania
uczestników procesu budowlanego oraz zwiêkszenia
bezpieczeñstwa budowy i u¿ytkowania obiektów budow-
lanych, wprowadzono nowy system obowi¹zkowych bez-
p³atnych kontroli na etapie zakoñczenia budowy w sto-
sunku do okreœlonej grupy obiektów budowlanych wy-
magaj¹cych uzyskania pozwolenia na u¿ytkowanie. W
tym samym celu wprowadzono równie¿ zupe³nie nowy
system kar finansowych z tytu³u dokonania na budowie

istotnego odstêpstwa od zatwierdzonego projektu bu-
dowlanego lub innego istotnego naruszenia warun-
ków pozwolenia na budowê. Przy czym przepisy dot.
przeprowadzania obowi¹zkowych kontroli przez or-
gany nadzoru budowlanego zaczn¹ obowi¹zywaæ do-
piero od 1 stycznia 2004 r. Ponadto zwiêkszona zosta-
³a tak¿e skutecznoœæ dzia³ania organów administracji
architektoniczno-budowlanej poprzez ograniczenie
krêgu osób, które mog¹ byæ uznane za stronê w po-
stêpowaniu administracyjnym w sprawie pozwolenia
na budowê oraz w zwi¹zku z zaostrzeniem warunków
skutecznego zaskar¿enia tych decyzji do Naczelnego
S¹du Administracyjnego.

3.1. Etap przygotowania inwestycji do realizacji
Do najwa¿niejszych zmian przepisów prawa bu-

dowlanego zwi¹zanych z pierwsz¹ faz¹ projektowania
w ramach etapu przygotowania inwestycji do realiza-
cji mo¿na zaliczyæ:

- zwolnienie z obowi¹zku sporz¹dzania projektu
architektoniczno-budowlanego inwestycji pole-
gaj¹cych na budowie lub przebudowie niektó-
rych urz¹dzeñ budowlanych (np. place postojo-
we, ogrodzenia, urz¹dzenia instalacyjne s³u¿¹ce
do oczyszczania lub odprowadzania œcieków i
podziemne sieci uzbrojenia terenu) pod warun-
kiem, ¿e ca³oœæ problematyki zwi¹zanej z tymi
inwestycjami, mo¿na przedstawiæ w projekcie
zagospodarowania dzia³ki lub terenu,

- przy zg³oszeniu budowy przy³¹czy do budynku
(elektroenergetycznych, wodoci¹gowych, kana-
lizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomuni-
kacyjnych) oraz instalacji zbiornikowych na gaz
p³ynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemno-
œci do 7 m3 z zastosowaniem do budynków jed-
norodzinnych, inwestor powinien przedstawiæ
projekt zagospodarowania dzia³ki lub terenu,
uzgodniony z rzeczoznawc¹ d/s zabezpieczeñ
przeciwpo¿arowych wraz z opisem technicznym
instalacji, wykonanym przez projektanta posia-
daj¹cego wymagane uprawnienia budowlane w
odpowiedniej specjalnoœci instalacyjnej,

- projekt budowlany nale¿y wykonaæ w czterech eg-
zemplarzach ³¹cznie z opiniami, uzgodnieniami,
pozwoleniami i innymi dokumentami oraz zaœwiad-
czeniem potwierdzaj¹cym, ¿e projektant jest cz³on-
kiem w³aœciwej Izby samorz¹du zawodowego,

- projektant zobowi¹zany jest do sporz¹dzenia „In-
formacji” dotycz¹cej bezpieczeñstwa i ochrony
zdrowia dostosowanej do specyfiki projektowane-
go obiektu budowlanego, zgodnie z wytycznymi za-
wartymi w nowym rozporz¹dzeniu w sprawie infor-
macji dotycz¹cej bezpieczeñstwa i ochrony zdro-
wia oraz planu bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia3,

- podstawê do wykonywania przez osoby (w tym
projektantów i rzeczoznawców budowlanych) sa-
modzielnych funkcji technicznych w budownic-
twie, stanowi nie tylko wpis, w drodze decyzji, do
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centralnego rejestru GINB osób posiadaj¹cych
uprawnienia budowlane, ale równie¿ wpis na li-
stê cz³onków w³aœciwej Izby samorz¹du zawodo-
wego, potwierdzony obligatoryjnie „Zaœwiadcze-
niem” wydanym przez tê Izbê,

- z obowi¹zku sprawdzenia projektu architekto-
niczno-budowlanego przez osobê posiadaj¹c¹
uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczeñ w odpowiedniej specjalnoœci lub
przez rzeczoznawcê budowlanego, zwolnione s¹
jedynie projekty obiektów budowlanych o pro-
stej konstrukcji jak: budynki mieszkalne jedno-
rodzinne, niewielkie obiekty gospodarcze, in-
wentarskie i sk³adowe (poprzednio równie¿ nie-
wielkie budynki handlowe i us³ugowe),

- z wnioskiem do w³aœciwego Ministra o wydanie
odpowiedniego upowa¿nienia do udzielenia zgo-
dy na odstêpstwo od przepisów techniczno-bu-
dowlanych, w³aœciwy organ administracji architek-
toniczno-budowlanej mo¿e wyst¹piæ tylko w sto-
sunku do inwestycji budowlanych wymagaj¹cych
pozwolenia na budowê (poprzednio równie¿ w
stosunku do inwestycji dotycz¹cych zmiany spo-
sobu u¿ytkowania obiektów budowlanych).
Natomiast do najwa¿niejszych zmian przepisów

prawa budowlanego zwi¹zanych z faz¹ administracyj-
no-prawn¹ obejmuj¹c¹ czynnoœci i procedury doty-
cz¹ce uzyskania przez inwestora prawa upowa¿niaj¹-
cego do legalnego rozpoczêcia robót budowlanych,
mo¿na zaliczyæ:

- zwolnienie inwestora z obowi¹zku udokumento-
wania prawa do dysponowania nieruchomoœci¹
na cele budowlane (wystarczy obecnie z³o¿enie
przez inwestora pod rygorem odpowiedzialno-
œci karnej pisemnego oœwiadczenia o posiadaniu
takiego prawa),

- ograniczenie krêgu osób mog¹cych byæ strona-
mi w postêpowaniu w sprawie o pozwolenie na
budowê, wy³¹cznie do inwestora oraz w³aœcicie-
li, u¿ytkowników wieczystych, lub zarz¹dców nie-
ruchomoœci znajduj¹cych siê na obszarze oddzia-
³ywania obiektu, t.j. terenu wyznaczonego w oto-
czeniu projektowanego obiektu budowlanego na
podstawie przepisów odrêbnych wprowadzaj¹-
cych zwi¹zane z nim pewne ograniczenia w za-
gospodarowaniu tego terenu,

- pozbawienie organizacji spo³ecznych prawa
uczestniczenia w powy¿szym postêpowaniu na
prawach strony,

- ograniczenie stron w postêpowaniu o przenie-
sienie decyzji o pozwolenie na budowê lub o po-
zwolenie na wznowienie robót budowlanych,
wy³¹cznie do podmiotów miêdzy którymi ma byæ
dokonane przeniesienie tej decyzji,

- dopuszczenie mo¿liwoœci publicznego og³asza-
nia aktów administracyjnych i zawiadomieñ o
czynnoœciach organów w ramach postêpowañ w

sprawie pozwolenia na budowê dot. niektórych
obiektów liniowych, gdy liczba stron poza inwe-
storem przekracza 20,

- wprowadzenie w stosunku do organu admini-
stracji architektoniczno-budowlanej kar finan-
sowych w wysokoœci 500 z³ za ka¿dy dzieñ zw³o-
ki w wydaniu pozwolenia na budowê, je¿eli po
up³yniêciu 2 miesiêcy od dnia z³o¿enia przez
inwestora wniosku w tej sprawie, nie wyda³ on
odpowiedniej decyzji,

- wprowadzenie w stosunku do organów nadzoru
budowlanego powy¿szych kar za tak¹ sam¹ zw³o-
kê w wydaniu pozwolenia na wznowienie robót
budowlanych,

- Naczelny S¹d Administracyjny mo¿e uzale¿niæ
wstrzymanie wykonania zaskar¿onej decyzji o
pozwoleniu na budowê na wniosek skar¿¹cego,
od z³o¿enia przez niego odpowiedniej kaucji na
zabezpieczenie ewentualnych roszczeñ inwesto-
ra z powodu strat poniesionych wskutek zaka-
zu prowadzenia budowy do czasu wydania wy-
roku przez NSA,

- starosta nie mo¿e powierzaæ gminom w drodze
porozumienia w oparciu o art. 5 ust. 2 ustawy o
samorz¹dzie powiatowym18 , ¿adnych spraw z za-
kresu swojej w³aœciwoœci, jako organu admini-
stracji architektoniczno-budowlanej stopnia
podstawowego,

- wprowadzono obowi¹zek pod rygorem przepro-
wadzenia kontroli, przekazywania co miesi¹c
przez organy administracji architektoniczno-
budowlanej uwierzytelnionych rejestrów wnio-
sków i decyzji o pozwoleniu na budowê do orga-
nu wy¿szego stopnia.

18 Ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 z póŸn. zm.)
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Najnowsza nowelizacja ustawy Prawo budowla-
ne przynios³a, oprócz wielu innych, nowych uregulo-
wañ dawno oczekiwane przez drogowców i mostow-
ców zmiany.

Do wykazu specjalnoœci, w ramach których mo¿-
na pe³niæ samodzielne funkcje techniczne w budow-
nictwie, dopisano drogow¹ i mostow¹.

Dotychczasowe Prawo budowlane, obowi¹zuj¹-
ce od 1 stycznia 1995 roku, rozró¿nia³o, tak na dobr¹
sprawê, tylko cztery specjalnoœci:

- architektoniczn¹,
- konstrukcyjno-budowlan¹,
-  instalacyjn¹ w zakresie sieci, instalacji i urz¹dzeñ:

wodoci¹gowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych,

- instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urz¹-
dzeñ elektrycznych i elektroenergetycznych.
Specjaliœci  z zakresu budowy dróg i mostów

funkcjonowali w ramach specjalnoœci konstrukcyjno-
budowlanej. Takie te¿ otrzymywali uprawnienia.
Oznacza³o to ni mniej ni wiêcej, ¿e specjalista od
budowy dróg móg³ projektowaæ i budowaæ hale albo
wie¿owca, natomiast specjalista od budownictwa „ku-
baturowego” wybudowaæ most czy autostradê.

Stosownie do tak okreœlonej specjalnoœci, for-
mu³uj¹c zapis rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z 30 grudnia 1994 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w bu-
downictwie (Dz.U. z 1995 r. nr 8, poz. 38), nie prze-
widziano jednak, w wykazie kierunków wykszta³cenia
techników drogowych i mostowych.

Nios³o to oczywiste i niesprawiedliwe ograni-
czenia, bowiem absolwent np. technikum drogowe-
go nie móg³ siê ubiegaæ o nadanie mu uprawnieñ,
ale jego kolega po technikum budowlanym - móg³
ju¿ takie uprawnienia uzyskaæ. I zgodnie ze specjal-
noœci¹ jak¹ uzyskiwa³ mia³ prawo do pe³nienia sa-
modzielnych funkcji w budownictwie przy budowie
drogi lub mostu.

Drogowcy i mostowcy od samego pocz¹tku, w
ramach swoich stowarzyszeñ (SITK, ZMRP) podej-
mowali próby zmiany tych zapisów. Uda³o siê to do-
piero przy okazji ostatniej nowelizacji ustawy – wy-
korzystuj¹c do tego wsparcie Polskiej Izby In¿ynie-
rów Budownictwa.

Niebagatelny wp³yw na to mia³a te¿, rosn¹ca jesz-
cze ci¹gle, potrzeba realizacji w najbli¿szych latach
budowy wielu kilometrów autostrad i dróg ekspreso-
wych oraz modernizacji istniej¹cej sieci drogowej.

Dotychczas osoby, które chcia³y wykonywaæ samo-
dzielne funkcje techniczne w budownictwie drogowym
i mostowym, musia³y uzyskaæ uprawnienia budowlane
do projektowania lub kierowania robotami budowla-
nymi w specjalnoœci konstrukcyjno-budowlanej. Zgod-
nie z rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki Prze-
strzennej i Budownictwa z 30 grudnia 1994 r. w spra-
wie samodzielnych funkcji technicznych w budownic-
twie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz.38) – o uprawnienia do
projektowania lub kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoœci konstrukcyjno-budowlanej bez ograni-
czeñ mog³y siê ubiegaæ osoby maj¹ce wy¿sze wykszta³-
cenie o kierunku budownictwo, uzyskane na uczel-
niach technicznych, które odby³y dwuletni¹ praktykê
przy sporz¹dzaniu projektów i roczn¹ praktykê na bu-
dowie (projektowanie) lub dwuletni¹ praktykê na bu-
dowie (kierowanie robotami).

Uprawnienia do projektowania lub kierowania
robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
mogli uzyskaæ absolwenci kierunków: architektura i
in¿ynieria œrodowiska oraz technicy budownictwa.
Musieli oni tak¿e odbyæ piêcioletni¹ praktykê przy
sporz¹dzaniu projektów i roczn¹ praktykê na budo-
wie (projektowanie) lub piêcioletni¹ praktykê na
budowie (kierowanie robotami). Technicy drogowi i
mostowi nie mogli ubiegaæ siê o te uprawnienia. Uzy-
skanie uprawnieñ w specjalnoœci konstrukcyjno-bu-
dowlanej dawa³o mo¿liwoœæ projektowania i kierowa-
nia robotami w zakresie budownictwa drogowego i
mostowego równie¿ tym osobom, które praktykê za-
wodow¹ odby³y przy realizacji obiektów z innych dzie-
dzin budownictwa, np. kubaturowego.

w dziedzinie transportu drogowego
w zakresie dróg i mostówmgr in¿. Karol Dziadosz1

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
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Ostatnia nowelizacja Prawa budowlanego z 27
marca 2003 r. wprowadzi³a istotne zmiany w przepi-
sach reguluj¹cych nadawanie uprawnieñ budowla-
nych. Ustawa z 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Pra-
wo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.
Nr 80, poz.718) wprowadza w art. 14 m. in. dwie od-
rêbne specjalnoœci, tj. specjalnoœæ drogow¹ (pkt. 2a) i
specjalnoœæ mostow¹ (pkt. 2b). Poza tymi zmianami
ustawa ta wprowadzi³a pewne korekty w zakresie regu-
lacji dotycz¹cych samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie zawartych w rozdziale 2 ustawy – Pra-
wo budowlane. Wprowadzone zmiany ustawy wymusi-
³y koniecznoœæ dokonania odpowiednich zmian w roz-
porz¹dzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Bu-
downictwa z 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodziel-
nych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z
1995 r. Nr 8, poz. 38 ze zmianami z 2002 r.).

Zmiany odpowiednich przepisów rozporz¹dze-
nia zosta³y wprowadzone rozporz¹dzeniem Ministra
Infrastruktury zmieniaj¹cym rozporz¹dzenie w spra-
wie samodzielnych funkcji technicznych w budow-
nictwie z 19 wrzeœnia 2003 r. (Dz.U. Nr 175,
poz.1704). Rozporz¹dzenie to wesz³o w ¿ycie 15 paŸ-
dziernika 2003 r. Rozporz¹dzenie precyzuje szcze-
gó³owy zakres uprawnieñ budowlanych w specjalno-
œci drogowej i mostowej.

Powy¿sze zmiany rozporz¹dzenia nie obejmuj¹
uprawnieñ budowlanych w innych specjalnoœciach usta-
lonych w trybie art. 16 ust. 2 ustawy – Prawo budowla-
ne, w których nadawanie uprawnieñ nastêpuje w innym
trybie (chodzi tu m.in. o specjalnoœci w transporcie
kolejowym). W œwietle regulacji ustawy z 15 grudnia 2000
r. o samorz¹dach zawodowych architektów, in¿ynierów
budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. Nr 5, poz. 42 z
póŸn. zm.) nadawanie i pozbawianie uprawnieñ budow-
lanych nale¿y do w³aœciwoœci samorz¹dów zawodowych.
Jednak¿e w myœl tych przepisów, a zw³aszcza art. 5 ust. 2
pkt. 1 tej ustawy – in¿ynierowie i technicy, którzy uzy-
skuj¹ uprawnienia budowlane w specjalnoœciach okre-
œlonych w przepisach wydanych na podstawie art. 16
ust. 2 Prawa budowlanego, nie mog¹ siê zrzeszaæ w Izbie
In¿ynierów Budownictwa. Oznacza to, ¿e komisje kwa-
lifikacyjne Izby nie bêd¹ nadawa³y uprawnieñ tym spe-
cjalistom. W zwi¹zku z tym dla tych specjalnoœci koniecz-
ne bêdzie ustalenie organów w³aœciwych do nadawania
uprawnieñ budowlanych w tych specjalnoœciach.

Jeœli chodzi o nowe specjalnoœci, tj. drogow¹ i
mostow¹, to rozporz¹dzenie przewiduje równie¿ – tak
jak w przypadku innych specjalnoœci – nadawanie upraw-
nieñ do projektowania bez ograniczeñ oraz uprawnie-
nia w ograniczonym zakresie. Przy czym uprawnienia
bez ograniczeñ stanowi¹ tak¿e podstawê do sporz¹dza-
nia projektów zagospodarowania dzia³ki i terenu.

Uprawnienia budowlane bez ograniczeñ w spe-
cjalnoœci drogowej s¹ bardzo szerokie i upowa¿niaj¹
do projektowania lub kierowania robotami budowla-
nymi wszystkich dróg ko³owych oraz dróg przezna-

czonych do ruchu i postoju statków powietrznych,
³¹cznie z typowymi lub powtarzalnymi mostami o d³u-
goœci ca³kowitej do 10 m, a tak¿e przepustami. Nato-
miast uprawnienia budowlane w ograniczonym zakre-
sie odnosz¹ siê tylko do niektórych dróg okreœlonych
wed³ug klas przyjêtych w przepisach techniczno-bu-
dowlanych.

Uprawnienia w  ograniczonym zakresie w spe-
cjalnoœci drogi stanowi¹ podstawê do:

1) projektowania:
a) dróg wewnêtrznych,
b) dróg dojazdowych, dróg lokalnych, dróg

zbiorczych,
c) dróg nie przeznaczonych do ruchu naziem-

nego i  postoju statków powietrznych na te-
renie lotnisk,

d) dróg o nawierzchni gruntowej lub trawia-
stej przeznaczonych do ruchu naziemnego
i postoju statków powietrznych na terenie
lotnisk,

e) prac rozbiórkowych obiektów z zakresu spe-
cjalnoœci drogi,

2) kierowania robotami budowlanymi w zakresie tej
specjalnoœci.

Uprawnienia budowlane bez ograniczeñ w spe-
cjalnoœci mosty daj¹ zaœ podstawê do:

1) projektowania:
a) budowy, przebudowy i remontu jednoprzê-

s³owych mostów, wiaduktów, estakad i k³a-
dek o rozpiêtoœci przês³a do 20 m,

b) budowy mostów sk³adanych wed³ug stosow-
nych instrukcji,

c) budowy rusztowañ i k³adek roboczych, nie
wymagaj¹cych uwzglêdnienia wp³ywów eks-
ploatacji górniczej,

d) rozbiórek wymienionych obiektów budow-
lanych, niewymagaj¹cych uwzglêdnienia
wp³ywu eksploatacji górniczej.

2) kierowania wymienionymi robotami budowlany-
mi nie wymagaj¹cymi uwzglêdnienia wp³ywów
eksploatacji górniczej.

W rozporz¹dzeniu Ministra Infrastruktury
przyjêto równie¿ zasadê, ¿e uprawnienia budowla-
ne bez ograniczeñ w specjalnoœciach drogowej i
mostowej uprawniaj¹ tak¿e do projektowania i kie-
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rowania robotami budowlanymi w specjalnoœci
konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakre-
sie. I na odwrót, uprawnienia budowlane bez ogra-
niczeñ w specjalnoœci konstrukcyjno-budowlanej
uprawniaj¹ do projektowania i kierowania robota-
mi budowlanymi w specjalnoœciach drogowej i mo-
stowej w ograniczonym zakresie.

Oznacza to, ¿e osoby posiadaj¹ce uprawnie-
nia budowlane bez ograniczeñ w specjalnoœci kon-
strukcyjno-budowlanej mog¹ projektowaæ i kiero-
waæ robotami budowlanymi przy budowie i rozbiór-
ce niektórych dróg i mostów w ograniczonym za-
kresie. Równie¿ osoby posiadaj¹ce uprawnienia bez
ograniczeñ w specjalnoœci drogowej i mostowej
mog¹ wykonywaæ prace dotycz¹ce innych budowli
nie bêd¹cych drogami i mostami w zakresie ogra-
niczonym, przewidzianym dla uprawnieñ budow-
lanych w ograniczonym zakresie w specjalnoœci kon-
strukcyjno-budowlanej.

W rozporz¹dzeniu Ministra Infrastruktury do-
konano tak¿e odpowiedniej korekty zapisów w za³¹cz-
nikach nr 1 i 3 do rozporz¹dzenia, precyzuj¹cy wykaz
kierunków wykszta³cenia odpowiedniego i pokrewne-
go w poszczególnych specjalnoœciach  oraz wykaz spe-
cjalizacji techniczno-budowlanych wyodrêbnionych
w ramach specjalnoœci.

W za³¹czniku nr 1 do rozporz¹dzenia wyszcze-
gólniono kierunki studiów i specjalnoœci wykszta³ce-
nia odpowiedniego dla nowych specjalnoœci o kierun-
ku budownictwo oraz wykszta³cenia œredniego zawo-
dowego odpowiedniego w zawodach technicznych
wprowadzonych nowych specjalnoœci. Nazwy kierun-
ków wykszta³cenia przyjêto zgodnie z uchwa³¹ Rady
G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego z 28 listopada 1991 r.

w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowe-
go (Dz.U. z 1998 r. Nr 4, poz. 0 , z 1999 r. Nr 52, poz.
535 i z 2001 r. Nr 34, poz. 405).

S¹ to nastêpuj¹ce kierunki studiów i specjalno-
œci wykszta³cenia wy¿szego i œredniego zawodowego:

W specjalnoœci drogi:
1) wykszta³cenie wy¿sze odpowiednie, kierunek stu-

diów – budownictwo, w specjalnoœciach:
a) budowa dróg i mostów,
b) drogi i mosty,
c) drogi, ulice i autostrady,
d) budownictwo komunikacyjne,
e) in¿ynieria komunikacyjna,
f) drogi, ulice i lotniska,
g) budownictwo komunikacyjne,

2) wykszta³cenie wy¿sze pokrewne, kierunek studiów
– budownictwo, w specjalnoœciach:

a) in¿ynieria miejska,
b) in¿ynieria miejska i komunalna,
c) drogi kolejowe,
d) drogi ¿elazne,
e) in¿ynieria kolejowa;

3) wykszta³cenie œrednie odpowiednie w zawodzie
technika drogownictwa.

W specjalnoœci mosty:
1) wykszta³cenie wy¿sze odpowiednie, kierunek stu-

diów – budownictwo, w specjalnoœciach:
a) budowa dróg i mostów,
b) drogi i mosty,
c) konstrukcje budowlane i in¿ynierskie,
d) in¿ynieria mostowa;

2) wykszta³cenie wy¿sze pokrewne, kierunek studiów
– budownictwo:

a) in¿ynieria komunikacyjna,
b) budownictwo komunikacyjne,
c) drogi, ulice i lotniska,
d) drogi ¿elazne, drogi kolejowe,
e) in¿ynieria kolejowa,
f) drogi ulice i autostrady;

3)wykszta³cenie œrednie odpowiednie w zawodzie
technik drogownictwa,

Wprowadzone zmiany umo¿liwiaj¹ wiêc uzyski-
wanie uprawnieñ tak¿e przez osoby posiadaj¹ce œred-
nie wykszta³cenie w nowych specjalnoœciach, co m.in.
postulowano.

Inne postanowienia rozporz¹dzenia Ministra In-
frastruktury dotycz¹ce spe³nienia okreœlonych wyma-
gañ przez osoby ubiegaj¹ce siê o nadanie im upraw-
nieñ budowlanych (np. dotycz¹ce praktyki czy pro-
cedur w zakresie sk³adania wniosków i przeprowadza-
nia postêpowania kwalifikacyjnego) maj¹ charakter
korekt dostosowuj¹cych zapisy rozporz¹dzenia do
zmienionych przepisów ustawowych.

1 Autor jest G³ównym Specjalist¹ ds. legislacji w Ministerstwie Infrastruktury
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Rosja i Bia³oruœ krajami partnerskimi
Najwiêksze w Polsce przedsiêwziêcie promocyj-

ne poœwiêcone budownictwu, spotkanie ca³ego œro-
dowiska budowlanego, miejsce prezentacji rynkowych
nowoœci – to krótka charakterystyka Miêdzynarodo-
wych Targów Budownictwa. Najbli¿sza, trzynasta ju¿
edycja BUDMY odbêdzie siê w Poznaniu w dniach
od 20 do 23 stycznia 2004.

Krajami partnerskimi BUDMY 2004 – targów or-
ganizowanych pod has³em „Budujemy platformê wza-
jemnej wspó³pracy” - s¹ Rosja i Bia³oruœ.

Forum Budowlane Polska - Rosja - Bia³oruœ, nad
którym patronat sprawuje prezes Rady Ministrów Rze-
czypospolitej Polskiej, Leszek Miller, to najwiêksze
wydarzenie tegorocznych targów. W Poznaniu obec-
ni bêd¹ przedstawiciele resortów budownictwa pañstw
partnerskich; partnerstwo to ma te¿ swoje odzwier-
ciedlenie w programie wydarzeñ, m.in. wspomniane-
go Forum Budowlanego oraz Targowych Spotkañ z
Architektur¹.

Równolegle z targami BUDMA organizowane s¹
równie¿ Miêdzynarodowe Targi Maszyn, Narzêdzi i
Sprzêtu Budowlanego BUMASZ, a tak¿e Miêdzyna-
rodowa Wystawa Zabezpieczeñ SECUREX.

Du¿e zainteresowanie, wielkie mo¿liwoœci
BUDMA od lat cieszy siê ogromn¹ popularno-

œci¹ wœród wystawców i zwiedzaj¹cych. S¹ to najwiêk-
sze targi budowlane Europy Œrodkowo-Wschodniej.
W roku 2004 swoj¹ najnowsz¹ ofertê przedstawi oko-
³o tysi¹ca wystawców i firm reprezentowanych
z blisko 30 pañstw; targowe ekspozycje przy-
gotowane zostan¹ na powierzchni blisko 40 ty-
siêcy metrów kwadratowych. Zarówno pod
wzglêdem liczby wystawiaj¹cych siê firm, jak i
powierzchni ekspozycji, BUDMA 2004 porów-
nywalna jest z targami sprzed roku.

Do przyjazdu na targi i zapoznania siê z
ofert¹ tegorocznych wystawców zaproszono
liczn¹ grupê fachowców. Dla producentów,
dystrybutorów, dostawców, a tak¿e koñcowych
u¿ytkowników, targi bêd¹ okazj¹ nie tylko do
zaprezentowania i poznania najnowszych ma-
teria³ów i technologii, ale tak¿e do bezpoœred-
niego porównania dostêpnych na rynku ofert
oraz dokonania optymalnych wyborów.

3 x targi
W porównaniu z poprzedni¹ edycj¹, te-

matyka targów poszerzona zosta³a o produkty
zwi¹zane z wyposa¿eniem ³azienek. BUDMA
2004 obejmuje wiêc nastêpuj¹ce grupy towa-

rowe: materia³y budowlane, chemia budowlana, izo-
lacje, nawierzchnie, posadzki i pod³ogi, dachy, wyro-
by metalowe, elementy mocuj¹ce, elektronarzêdzia,
szk³o, systemy profili, okna, os³ony, drzwi, okucia,
bramy, komunikacja wewnêtrzna, p³ytki ceramiczne,
³azienka, a tak¿e oprogramowanie oraz us³ugi i do-
radztwo budowlane.

Razem z BUDM¥, odbêd¹ siê tak¿e targi BU-
MASZ, które gromadz¹ wystawców oferuj¹cych maszy-
ny i urz¹dzenia budowlane, szalunki i rusztowania,
dŸwigi i urz¹dzenia transportowe, maszyny i sprzêt do
robót ziemnych i budowy dróg, narzêdzia budowlane.

Pokrewna tematyka obu imprez sprawia, ¿e
oferta, któr¹ w styczniu 2004 r. przedstawi¹ uczest-
nicz¹ce w tych targach firmy, bêdzie mia³a komplek-
sowy charakter.

Ponadto zwiedzaj¹cy bêd¹ mogli zapoznaæ siê z
najnowszymi propozycjami firm uczestnicz¹cych w tar-
gach SECUREX. Ich oferta to m.in. mechaniczne
i elektroniczne systemy zabezpieczeñ, kontrola do-
stêpu i nadzoru, systemy antynapadowe i antyw³ama-
niowe, elektroniczne systemy zarz¹dzania budynkiem,
ochrona informacji i danych, us³ugi w zakresie ochro-
ny i nadzoru.

Kompleksowa oferta plus ...
Targowe ekspozycje BUDMY zawsze têtni¹

¿yciem, a wystawcy przeœcigaj¹ siê w pomys³ach jak
najlepiej zaprezentowaæ swoj¹ ofertê. Liczne spotka-
nia s³u¿¹ zdobywaniu aktualnych informacji o rynku

Europejskie Forum Budowlane - Wiêcej tematów, wiêcej wydarzeñ
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oraz wymianie doœwiadczeñ. Nie inaczej bêdzie pod-
czas najbli¿szych targów.

Dope³nieniem kompleksowej oferty wystawców
bêd¹ prezentacje i warsztaty, konferencje i seminaria,
a tak¿e wydarzenia z zakresu event marketing. Program
jest wyj¹tkowo bogaty – oto kilka przyk³adów.

Forum Budowlane Polska - Rosja - Bia³oruœ to
wspólne przedsiêwziêcia Polskiej Izby Przemys³owo-
Handlowej Budownictwa i Targów Poznañskich.
Wœród g³ównych celów Forum mo¿na wymieniæ po-
znanie mo¿liwoœci inwestycyjnych i ich finansowania
w Rosji i w innych krajach œrodkowo- i wschodnioeu-
ropejskich, przedstawienie organizacji systemu kom-
pleksowej dystrybucji, a tak¿e wymogów formalno-
prawnych handlu materia³ami budowlanymi i us³u-
gami budowlano-monta¿owymi w tych krajach. Inte-
resuj¹co zapowiada siê Dzieñ In¿yniera Budownictwa;
przygotowane przez Polsk¹ Izbê In¿ynierów Budow-
nictwa i MTP spotkanie pozwoli kadrze in¿ynierów,
techników i mistrzów budowlanych poznaæ warunki,
w jakich wkrótce – po przyst¹pieniu Polski do Unii
Europejskiej – znajdzie siê polskie budownictwo. Te-
matyce zwi¹zanej z naszym cz³onkostwem w Unii po-
œwiêcone bêdzie równie¿ seminarium przygotowywa-
ne przez Instytut Techniki Budowlanej. Coroczne
spotkanie architektów, projektantów i urbanistów
organizowane jest pod has³em Targowe Spotkania z
Architektur¹. Tematem tegorocznych spotkañ s¹ Ro-
sja, Bia³oruœ i Jugos³awia jako nowe rynki dla archi-
tektury. Polskie Stowarzyszenie Dekarzy jest organi-
zatorem III Ogólnopolskiego Kongresu Dekarzy Pol-
ski – kolejnego wydarzenia targów BUDMA 2004. W
ramach Rzemieœlniczego Forum Budowlanego – dziê-
ki fachowcom z poznañskiego Cechu Rzemios³ Bu-
dowlanych, który wraz z Wielkopolsk¹ Izb¹ Rzemieœl-
nicz¹ i MTP organizuj¹ to wydarzenie – nowe mate-
ria³y i technologie zaprezentowane zostan¹  „na
¿ywo”. Analizie rynku dystrybucji materia³ów budow-
lanych oraz kana³om dystrybucyjnym poœwiêcone
bêd¹ panele dyskusyjne organizowane podczas Dnia
Dystrybutora, przy organizacji którego MTP wspó³-
pracuj¹ z Centrum Badañ i Analiz Rynku ASM. Wraz
z ASM przygotowane zostanie tak¿e spotkanie nt. bu-
downictwa w regionach. Zamówienia publiczne oraz
budownictwo sportowe to tematy seminariów przy-
gotowanych przez Polskie Wydawnictwa Bran¿owe.
Nowoczesnym materia³om i technologiom poœwiêco-
na bêdzie konferencja organizowana przez Politech-
nikê Poznañsk¹. Polskie Centrum Badañ i Certyfika-
cji zaprasza na spotkanie dotycz¹ce ocen wyrobów bu-
dowlanych. Ponadto w programie znajduj¹ siê pre-
zentacje firm-wystawców.

Platforma wspó³pracy
Zbli¿aj¹ce siê cz³onkostwo Polski w Unii Euro-

pejskiej z pewnoœci¹ bêdzie mia³o wp³yw na sytuacjê
w polskiej gospodarce, a wiêc tak¿e na targi organi-
zowane w Poznaniu. Ju¿ obecnie wiêkszoœæ zagranicz-

nych wystawców MTP pochodzi z krajów Unii Euro-
pejskiej. Rok przysz³y, jak mo¿na przypuszczaæ, przy-
niesie dalsze przesuniêcie punktu ciê¿koœci unijnej
gospodarki na wschód. Dlatego te¿ Poznañ mo¿e staæ
siê doskona³ym miejscem kojarzenia interesów przed-
siêbiorców ze wschodu i z zachodu Europy. W ci¹gu
ostatnich dwóch, trzech lat na targach w Poznaniu

wyraŸnie zauwa¿alna jest rosn¹ca liczba zwiedzaj¹cych
z Niemiec. Wœród profesjonalnych zwiedzaj¹cych jesz-
cze liczniejsz¹ grupê stanowi¹ biznesmeni reprezen-
tuj¹cy dynamicznie rozwijaj¹ce siê rynki wschodnie –
Rosjê, Ukrainê czy kraje nadba³tyckie. To z myœl¹
o klientach z tamtych rynków, MTP organizuj¹ przy-
jazdy misji gospodarczych czy wydarzenia kierowane
do partnerów gospodarczych ze wschodu. Przyk³adem
niech bêdzie odbywaj¹ce siê na BUDMIE ju¿ po raz
drugi Forum Budowlane oraz misja przedsiêbiorców
ukraiñskich, która odwiedzi targi.

Warto wspomnieæ, ¿e Miêdzynarodowe Targi
Poznañskie dla firm polskich zainteresowanych ryn-
kami wschodnimi organizuj¹ tak¿e wyst¹pienia na tar-
gach w Rosji i na Ukrainie. Wœród obs³ugiwanych im-
prez s¹ czo³owe na tamtych rynkach targi budowlane.

Certyfikaty jakoœci
Targi to œwietna okazja, by nagradzaæ i promo-

waæ nowoczesne produkty i technologie oraz najlep-
sze firmy. Dlatego przyznanie Z³otego Medalu MTP
jest jednym z wa¿niejszych wydarzeñ targowych. Po-
nadto podczas BUDMY wrêczane s¹ nagrody laure-
atom konkursów organizowanych przez stowarzysze-
nia i prasê bran¿ow¹ oraz firmy. Przyznane wyró¿nie-
nia s¹ dla producentów potwierdzeniem jakoœci ich
oferty, certyfikatem, który dla klientów jest gwarancj¹
dobrego wyboru.

Wiêcej informacji:
http://www.budma.pl
http://www.bumasz.pl
http://securex.mtp.pl
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Zbli¿aj¹ca siê data przyst¹pienia Polski do Unii Eu-
ropejskiej stwarza potrzebê jak najlepszego poznania
warunków, w jakich wkrótce znajdzie siê polskie budow-
nictwo i pracuj¹ca w nim kadra in¿ynieryjno-technicz-
na. Od znajomoœci szeregu nowych uwarunkowañ praw-
nych bêdzie zale¿a³o, czy integracja z Uni¹ przyniesie
polskiemu budownictwu korzyœci, czy straty.

Pytañ jest wiele: Jak bêdzie siê przedstawia³o wza-
jemne uznawanie uprawnieñ zawodowych in¿ynierów
w krajach unijnych? Jakie certyfikaty i oznakowania
musz¹ posiadaæ wyroby budowlane, aby mog³y byæ
wprowadzane do obrotu na terenie Unii Europej-
skiej? Jak nale¿y rozumieæ dobrowolnoœæ stosowania
polskich norm, w tym norm zintegrowanych z nor-
mami europejskimi? Te i podobne im problemy bêd¹
przedmiotem wyk³adów i dyskusji panelowej podczas
Dnia In¿yniera Budownictwa organizowanego w ra-
mach targów BUDMA 2004 przez Wielkopolsk¹ Okrê-
gow¹ Izbê In¿ynierów Budownictwa i Miêdzynarodo-
we Targi Poznañskie.

Organizatorzy pragn¹ stworzyæ goœciom targów
BUDMA 2004 okazjê do g³êbszego poznania wa¿nych
problemów wi¹¿¹cych siê z funkcjonowaniem polskiej
bran¿y budowlanej w strukturach europejskich, do
przedyskutowania i wyjaœnienia istniej¹cych w tej dzie-
dzinie w¹tpliwoœci. Tematy, które zostan¹ poruszone
to m.in. sytuacja polskiego in¿yniera i technika po
uzyskaniu przez Polskê cz³onkostwa w Unii Europej-
skiej, zakres dobrowolnoœci i obowi¹zku stosowania
polskich norm w budownictwie, obowi¹zuj¹cy system
prawny w zakresie dopuszczania wyrobów budowla-
nych do obrotu i stosowania, a tak¿e jakoœæ energe-
tyczna budynków – wymagania Unii Europejskiej do
wprowadzenia w Polsce.

Intencj¹ organizatorów jest, aby zapocz¹tkowa-
ny w 2004 roku Dzieñ In¿yniera Budownictwa wszed³
na sta³e do programu BUDMY i sta³ siê wa¿nym, inte-
resuj¹cym wydarzeniem dla kadry in¿ynieryjno-tech-
nicznej odwiedzaj¹cej targi.

22 stycznia, godz. 11.00-14.00, paw. 14B I piêtro

Forum wspó³pracy budowlanej, wraz z gie³d¹ ro-
syjsko-bia³orusko-polskiego biznesu budowlanego,
odbêdzie siê w dniach 19 i 20 stycznia 2004, w ra-
mach Miêdzynarodowych Targów Budownictwa BUD-
MA 2004.

Na Forum obecni bêd¹ rosyjscy, bia³oruscy i pol-
scy przedsiêbiorcy budowlani, przedstawiciele admi-
nistracji pañstwowej i samorz¹dowej, reprezentanci
sfery bankowo-finansowej. Podczas obrad podniesio-
ne zostan¹ kwestie dotycz¹ce wspó³pracy finansowo-
ubezpieczeniowej, regulacji prawnych u³atwiaj¹cych
wzajemny dostêp do wyrobów budowlanych, maszyn,
sprzêtu i urz¹dzeñ na poszczególnych rynkach, wza-
jemnego dostêpu do rynku us³ug budowlano-monta-
¿owych, projektowych, geodezyjnych, kartograficz-
nych i konserwacji zabytków.

Patronat nad ca³ym wydarzeniem sprawuje pre-
zes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, Leszek
Miller. Organizatorami s¹ Polska Izba Przemys³owo-
Handlowa Budownictwa oraz Miêdzynarodowe Tar-
gi Poznañskie.

Forum Wspó³pracy Budowlanej Europy Œrodko-
wo-Wschodniej towarzyszy³o ju¿ targom BUDMA 2003
i by³o kontynuacj¹ Forum Gospodarczego Polska -
Rosja, zorganizowanego podczas BUDMY 2002. Wów-
czas targi odwiedzili Aleksander Kwaœniewski, prezy-

dent Rzeczypospolitej Polskiej i W³adimir Putin, pre-
zydent Federacji Rosyjskiej. Zainicjowano równie¿
wa¿ne kontakty handlowe – poza politykami i przed-
stawicielami resortów gospodarczych obu pañstw, po
raz pierwszy spotkali siê bowiem przedsiêbiorcy. Tar-
gi BUDMA w 2003 roku odwiedzi³o ponad tysi¹c go-
œci zza wschodniej granicy, g³ównie przedstawicieli
biznesu, zainteresowanych budowlan¹ wspó³prac¹ z
Polsk¹. Obie imprezy pozwoli³y przedsiêbiorcom
polskim zapoznaæ siê z prawnymi uwarunkowaniami
wymiany handlowej z krajami Europy Wschodniej,
przyczyni³y siê równie¿ do zwiêkszenia zainteresowa-
nia wspó³prac¹ po stronie partnerów wschodnich.

Ustalenia o rozwoju stosunków handlowych znaj-
duj¹ kontynuacjê w formule targów BUDMA 2004.
Forum Budowlane Polska - Rosja - Bia³oruœ, organi-
zowane przez PIPHB i MTP, przy wsparciu resortów
infrastruktury i gospodarki, jest realizacj¹ postano-
wieñ przyjêtych podczas warszawskiego spotkania
pierwszego zastêpcy przewodnicz¹cego Gosstroju
W³adimira Ponomariewa i podsekretarza stanu w
Ministerstwie Infrastruktury, prezesa UMiRM Marka
Bryxa. Zgodnie z umow¹, œrodowiska budowlane obu
stron bêd¹ prowadziæ rozmowy dwa razy w roku, na
przemian – w Polsce i w Rosji. Spotkanie na BUD-
MIE jest pierwszym w roku 2004.

Forum Budowlane
Polska - Rosja - Bia³oruœ

Dzieñ In¿yniera
Budownictwa
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Za³o¿eniem imprezy jest realizacja form szko-
leniowych, doradztwa oraz przekaz informacji dla
wszystkich rodzajów organizacji budowlanych
pañstw zainteresowanych. Uczestnikami i wspó³or-
ganizatorami Forum s¹ œrodowiska, podmioty go-
spodarcze, organizacje rz¹dowe i samorz¹dowe
oraz osoby fizyczne.

Przyjêto, ¿e celem Forum jest wymiana informa-
cji o wzajemnym dostêpie do rynku us³ug budowla-
no-monta¿owych, rynku wyrobów budowlanych,
us³ug projektowych, geodezyjnych i kartograficznych,
rynku konserwacji zabytków, us³ug sprzêtowych, ba-
dawczych, certyfikacyjnych i doradczych oraz mo¿li-
woœci wspó³pracy organizacji finansowych i ubezpie-
czeniowych pañstw uczestnicz¹cych. Strony uzyskuj¹
informacje o mo¿liwoœciach inwestycyjnych
w krajach partnerskich. Forum ma pomóc równie¿ w
ustaleniu barier rozwoju wspó³pracy tak by ka¿da ze
stron mog³a dzia³aæ na rzecz ich eliminacji.

Porozumienia w tych kwestiach musz¹ nastêpo-
waæ poprzez kontakty na szczeblu administracji rz¹-
dowej i samorz¹dowej. Efektywnoœæ podejmowanych
dzia³añ bêdzie wiêksza, gdy nast¹pi zbli¿enie œrodo-
wisk, które maj¹ ze sob¹ wspó³pracowaæ. W³aœnie lep-
szemu poznaniu siê budowlanych Europy Œrodkowej
i Wschodniej s³u¿yæ ma dyskusja podczas kolejnej
edycji Forum na BUDMIE 2004.

Program *
19 stycznia (poniedzia³ek)

14.00 - Oficjalne otwarcie Forum,
· Bogus³aw Zalewski, prezes Miêdzynarodowych

Targów Poznañskich,
· Stefan Nawrocki, prezes Polskiej Izby Przemy-

s³owo-Handlowej Budownictwa,
14.15 - Wyst¹pienie przedstawiciela Rady Ministrów RP,
14.25 - Janusz Piechociñski, pose³ na Sejm RP, prze-

wodnicz¹cy komisji infrastruktury,
14.35 - Wyst¹pienie przedstawiciela prezydenta RP,
14.45 - Wyst¹pienie Niko³aja Afanasjewskiego, am-

basadora Federacji  Rosyjskiej w Polsce,
14.55 - Wyst¹pienie Paw³a £atuszka, ambasadora

Republiki Bia³oruskiej,
15.05 - „Budownictwo w Polsce – wybrane fakty i licz-

by” – El¿bieta Syrda, prezes ASM Centrum
Badañ i Analiz Rynku,

15.20 - „Perspektywy rozwoju budownictwa miesz-
kaniowego w Polsce – wybrane problemy” –
Marek Bryx, podsekretarz stanu w Minister-
stwie Infrastruktury,

15.50 - Przerwa na kawê,
16.10 - „Perspektywy i kierunki rozwoju budownic-

twa mieszkaniowego w wybranych regionach Fe-
deracji Rosyjskiej” – Niko³aj Paw³owicz Kosz-
man, przewodnicz¹cy Gosstroj Federacji Rosyj-
skiej; prof. W³adimir Niko³ajewicz Ponomariew,
sekretarz stanu Gosstroj Federacji Rosyjskiej,

16.40 - „Perspektywy i kierunki rozwoju budownic-
twa mieszkaniowego na terenie Republiki Bia-
³oruœ” – Gennadin F. Kuroczkin, minister ar-
chitektury i budownictwa Republiki Bia³oruœ;
Leonid Soko³owski, zastêpca ministra architek-
tury i budownictwa Republiki Bia³oruœ,

17.10 - „Wp³yw przyst¹pienia Polski do Unii Euro-
pejskiej na rozwój polsko-rosyjskich i polsko-
bia³oruskich stosunków gospodarczych w
aspekcie budownictwa, jako ga³êzi gospodarki
narodowej” – Miros³aw Zieliñski, podsekretarz
stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Po-
lityki Spo³ecznej,

17.40 - „Polskie organizacje bankowe i finansowe
partnerem dla œrodowisk budowlanych w re-
alizacji eksportu budownictwa do krajów WNP”
– Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Zwi¹zku
Banków Polskich,

18.10 - „Bank Gospodarstwa Krajowego realizatorem
programu rz¹du pn. „Odzyskiwanie rynków
wschodnich” (w zakresie budownictwa) – Da-
nuta Chmielewska, p.o. prezesa Zarz¹du Ban-
ku Gospodarstwa Krajowego

18.40 - Zakoñczenie obrad.

20 stycznia (wtorek)
10.45 - Rozpoczêcie pracy w zespo³ach roboczych

(panelach tematycznych),
· Wspó³praca bankowo-finansowa, inwestycyjna,

kredytowa, ubezpieczeniowa,
· Budownictwo i przemys³ wyrobów budowlanych

(licencje, certyfikaty, dopuszczenia na rynek),
· Us³ugi projektowe, architektoniczne, urbani-

styczne, konserwacja zabytków, geodezja i kar-
tografia,

· Wspó³praca organizacji samorz¹du gospodar-
czego, zwi¹zków pracodawców, prasy bran¿o-
wej, organizatorów budowlanych i wyposa¿e-
nia wnêtrz,

13.00 - Lunch,
14.00 - Obrady plenarne,
· „Integracja ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw

szans¹ przy realizacji kontraktów eksportowych”
– Andrzej Koz³owski, prezes Zarz¹du Bauma,

· Wyst¹pienia wspó³przewodnicz¹cych zespo³ów
(paneli) roboczych,

· Prezentacja oferty ubezpieczenia kredytów
eksportowych przez Korporacjê Ubezpieczenia
Kredytów Eksportowych,

· Wyst¹pienia wspó³przewodnicz¹cych Forum ze
strony administracji pañstwowej i samorz¹do-
wej podsumowuj¹ce Forum,

16.30 - Zakoñczenie obrad plenarnych Forum; po-
danie miejsca i kraju oraz terminu nastêpne-
go spotkania. Wrêczenie nagród laureatom
konkursu „Lider Eksportu na Wschód”.

* organizatorzy zastrzegaj¹ sobie prawo zmiany programu
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