
Uwagi do ustawy o inżynierach budownictwa 

Lp. Podmiot 

zgłaszający 

Treść uwagi Uzasadnienie Proponowane rozwiązanie 

1 KRIA RP Art. 9 ust 1 pkt 2 wnosimy 

o wykreślenie pkt 2 

Kwestia regulowana w tym punkcie należy do zakresu 

ustawy o architektach.   

Dopuszczenie do wykonywania zawodu architekta 

przedstawicieli innych zawodów, w tym przypadku 

inżyniera budownictwa jest właściwością ustawy o 

architektach. Tej kwestii nie powinna regulować ustawa 

o inżynierach, bowiem wykracza to poza zakres tej 

ustawy. A zatem, uprawnienia samorządu zawodowego 

architektów do kontroli wykonywanych przez inżynierów 

budownictwa w tym ich odpowiedzialność dyscyplinarna 

powinna być uregulowana w ustawie o architektach.  

Przeniesienie do ustawy o architektach. 

Redakcja została przedstawiona w uwagach 

do ustawy o architektach.  

2 KRIA RP Art. 9 ust 1 pkt 3 

Proponuje się zastąpienie 

słów „oraz architektury 

obiektu budowlanego” 

pojęciem robót 

ogólnobudowlanych 

Nie ma możliwości wyznaczenia granicy między 

robotami budowlanymi w zakresie architektonicznym a 

pozostałymi robotami. Na architekturę obiektu składa się 

całość procesu budowlanego. W związku z tym, 

proponuje się zastąpienia pojęcia „robót w zakresie 

architektury” pojęciem robót „ogólnobudowlanych”. 

Przez roboty ogólnobudowlany należy rozumieć 

wszystkie te roboty które nie dotyczą specjalności 

budowlanych wymienionych w ustawie o inżynierach 

budownictwa (Art. 6). Takie zdefiniowanie robót 

pozwala zachować spójność pomiędzy zapisami art.8 

ust.2 ustawy o architektach z zapisami ustawy o 

inżynierach budownictwa. 

Art. 9 ust 1 

3) kierowania robotami 

ogólnobudowlanymi oraz robotami w 

odniesieniu do konstrukcji  

obiektu budowlanego 

3 KRIA RP Art. 36 pkt 6 

Propozycja wykreślenia 

zapisów „oraz zagadnień 

związanych z 

projektowaniem architektury 

obiektu 

budowlanego.” 

Zagadnienia związane z architekturą obiektów nie są 

zakresem związanym z zawodem inżyniera 

budownictwa. Nie ma więc uzasadnienia do 

przeprowadzania egzaminów w tym zakresie.  

 

Art. 36. 

6. Przy ubieganiu się o nadanie uprawnień 

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

bez ograniczeń egzamin obejmuje również 

znajomość przepisów dotyczących 

planowania przestrzennego.  

 



4 KRIA RP  Art. 90 ust 1 pkt 8 

Proponuje się albo 

wykreślenie możliwości 

opiniowania aktów 

normatywnych dotyczących 

wykonywania zawodu 

architekta, albo dopisania 

analogicznych uprawnień w 

ustawie o architektach 

dopuszczającą opiniowanie 

aktów normatywnych 

dotyczących wykonywania 

zawodu inżyniera. 

Zarówno ustawa o architektach jak i ustawa o 

inżynierach powinny zawierać symetryczne regulacje, 

dotyczące wzajemnego opiniowania aktów 

normatywnych dotyczących wykonywania zawodów. 

Niewłaściwym jest sytuacja, w której ustawa o 

inżynierach dopuszcza opiniowanie tych aktów w 

stosunku do zawodu architekta, a jednocześnie ustawa o 

architektach nie daje kompetencji opiniowania aktów 

normatywnych dotyczących wykonywania zawodu 

inżyniera budownictwa izbie architektów. Dlatego, albo 

w ustawie o inżynierach należy wykreślić taką 

możliwość w ustawie o inżynierach, albo dopisać 

analogiczną kompetencje w ustawie o architektach. Takie 

zapisy pozwolą zachować symetrię we wzajemnych 

kompetencjach w opiniowaniu lub braku możliwości 

opiniowania aktów normatywnych. 

 

Art. 90 ust 1 

8) opiniuje projekty aktów normatywnych, 

w szczególności dotyczących 

gospodarowania przestrzenią, edukacji oraz 

wykonywania zawodu architekta lub 

inżyniera budownictwa 

 


