
Z uwagi na trudną materię prawną zapisów zawartych w projektach ustaw o architektach i 

inżynierach budownictwa z dn.1 października 2018, prezentujemy w częściach tabele 

zawierające uwagi, które zgłosiła PIIB w ramach konsultacji publicznych tych projektów. 

Mamy nadzieję, że takie przedstawienie w pełni merytorycznych uwag PIIB pozwoli na ich 

lepsze zrozumienie przez obie strony. Materiał przygotował w oparciu o oficjalne dokumenty 

PIIB dr inż. Tomasz Piotrowski - Zastępca Sekretarza Rady Krajowej PIIB. 

Zaczynamy od Tabeli 1 (część 1), czyli porównania uprawnień architekta i inżyniera 

budownictwa w procesie budowlanym (w szczególności do kierowania budową). 

Tabela jest dostępna pod linkiem: 

http://inzynierbudownictwa.pl/ib_pdf/Tab.1_1.pdf 

Cały materiał będzie natomiast zamieszczony w grudniowym numerze Inżyniera 

Budownictwa, a także w wersji cyfrowej na stronie wydawnictwa.  

Zapraszamy do lektury. 

Analizując tekst należy mieć na uwadze definicje robót budowlanych i budowy oraz 

kierownika robót budowlanych i kierownika budowy. 

Rzeczywiście zgodnie z art.3 pkt.7) Prawa Budowlanego (PB) roboty budowlane jest 

pojęciem szerszym niż budowa, gdyż należy przez nie rozumieć budowę, a także prace 

polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

Budowa to z kolei zgodnie z art.3 pkt.6) (PB) wykonywanie obiektu budowlanego w 

określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.  

W przypadku definicji kierowników robót budowlanych i budowy sytuacja jest zgoła 

odmienna. Już w definicji w art.12 (PB) samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

wyróżnia się kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi. Potwierdza to art.17 pkt 

4) (PB), gdzie uczestnikami procesu budowlanego w rozumieniu ustawy są kierownik 

budowy lub kierownik robót. Spójnik „lub” świadczy o tym, iż może występować 

przynajmniej jedno z nich a niewykluczone, że oba. Budowa jest jednak wyłączona jako 

szczególny przypadek robót budowlanych, gdyż w jej przypadku zawsze musi być kierownik 

budowy. Wynika to z art.18 (PB), wedle którego inwestor jest zobowiązany do 

zorganizowania procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności do zapewnienia m.in. objęcia 

kierownictwa budowy przez kierownika budowy. 

Tak wiec prawnie, kierownik robót jako osoba zobowiązana i uprawniona zgodnie z art.22 i 

23 (PB) występuje jedynie w przypadku przebudowy, montażu, remontu lub rozbiórki obiektu 

budowlanego. W przypadku budowy tą osobą jest zawsze kierownik budowy, który może 

mieć do szczególnych zakresów robót kierowników robót budowlanych. Zatem prawne 

zrównanie kierownika budowy i kierownika robót ma miejsce jedynie w zastosowaniu art. 22 

i 23 (PB), czyli zdefiniowania obowiązków i praw, które jednak odnoszą sią do innych 

zakresów w budowlanych procesach inwestycyjnych – budowy lub innych robót 

budowlanych (tak naprawdę z wyłączeniem "budowy", czyli większości procesów 

inwestycyjnych w budownictwie). 

Ta krótka analiza przepisów stawia wątpliwość wobec twierdzenia Pana Wojciecha 

Gwizdaka, sekretarza Rady Krajowej Izby Architektów, który na na sformułowanie pani 

redaktor: 

http://inzynierbudownictwa.pl/ib_pdf/Tab.1_1.pdf?fbclid=IwAR18_TN8j6H_EqxCk_ZXxC8BCu04OwI6Q-jQkT_SAyeBnCVlYd4pP2vnc34


"Inżynierowie obawiają się, że mogą kierować tylko robotami budowlanymi, co według nich 

nie pozwala kierować budową" 

twierdzi (cytat*):  

"Moim zdaniem to mylna interpretacja. Roboty budowlane zgodnie z ich definicją zawartą w 

prawie budowlanym są określeniem znacznie szerszym niż sama „budowa”. Wniosek z tego 

nasuwa się sam. Jeżeli ktoś może kierować robotami budowlanymi, to tym samym może 

kierować wszelkimi pracami, czyli budową, przebudową, montażem, remontem i rozbiórką. 

Może być więc kierownikiem budowy!" 

Nalezy zwrócić uwagę, że w kolejnej wypowiedzi on sam zaprzecza swojemu wywodowi, 

gdyż wskazuje że (cytat*): 

"Nowością w proponowanej ustawie, jest natomiast wyraźne wskazanie, kto wyznacza 

kierowników robót. Dzisiaj odpowiedzialność za powierzenie pełnienia funkcji kierowników 

poszczególnych robót jest po stronie inwestora. Nowe przepisy ten obowiązek wskazują po 

stronie osoby, która miałaby pełnić funkcję kierownika budowy." 

Należy to rozumieć jednoznacznie - to architekt będący kierownikiem budowy będzie 

wyznaczał kierowników robót, którymi mogą być inżynierowie budownictwa. 

To nie jedyna sprzeczność w wypowiedziach członków IARP. Grzegorz Jachym - członek 

Rady Krajowej Izby Architektów zapytany o to, czy przyzna, że projekty nie są precyzyjne, a 

problem nie jest wymyślony oznajmia (cytat*): 

"Problem jednak nie pojawił się z chęci przejęcia przez architektów kierowania budowami, 

lecz raczej z nie do końca dosłownych zapisów w projektach. Przepisy winny być tak 

formułowane, by nie budziły wątpliwości i nie wymagały przeprowadzania analizy. Powinny 

wprost informować o przysługujących prawach i obowiązkach. Zakładamy, że ministerstwo 

zapewne skoryguje swoją propozycje. Zapisy w obu ustawach powinny być symetryczne. 

Tak, by nie pojawiały się dyskusje, co ustawodawca miał na myśli zapisując inaczej zakresy 

kompetencji w obu ustawach." 

Tymczasem na zakończenie odpowiedzi na pytanie pani redaktor: 

"Dlaczego od razu projekty nie są precyzyjne w tak podstawowej kwestii, za co odpowiada 

architekt, a za co inżynier, jakie uprawnienia mają?" 

podsumowuje (cytat*): 

"Nie zgodziłbym się jednak z Panią, że nie jest sprecyzowane za co odpowiada architekt i za 

co inżynier. Moim zdaniem propozycje ustaw określają to dość dokładnie i prawidłowo." 

Niestety sprecyzowane jest i propozycje ustaw określają to dość dokładnie, ale niestety 

nieprawidłowo, czyli wbrew pierwszej cytowanej wypowiedzi Pana Wojciecha Gwizdaka, 

sekretarza Rady Krajowej Izby Architektów, a zgodnie przedstawianą merytorycznie z 

interpretacją PIIB. 

*Wypowiedzi przedstawicieli IARP pochodzą z wywiadu pt. „Architekci nie będą masowo 

prowadzili budów” zamieszczonego 17.11.2018 na portalu prawo.pl 

https://www.prawo.pl/…/architekci-nie-beda-masowo-prowadzil… 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.prawo.pl%2Fbiznes%2Farchitekci-nie-beda-masowo-prowadzili-budow%2C330577.html%3Ffbclid%3DIwAR10SDKPPVYQaksRGCu9E14WffHqWV2cqN8EVQRes9_37chy5G9wcziovHQ&h=AT17jAU4_fpZXfSv33W5nDVKJVY6AombxHJDeYu-NoIuoWM_SuQO24bCX8eXIjuITeEakx57R2fwpEgeelZE_Os-T7aO1ByZmJ-GkafxHHTsTiCEVSo2qk8Rp2ycBF5yeRWFfsxSa-25g3LqCUEmkAe5dUJkVbPk3oqcGG-jJ5-fKac4Onp_LWubbL8a3U8ZmtZBYk2QIPZ8Te3QrP6hGzUYOW8NHWm3d5jcfszAbGJpjS8vFu5tpTVzhFbSdWNx2v6rQ7_uXyTWvD7Mx8rW2mj89rpYhPsAyOa1zo41EfVHyB3I2df2ft_SqJIe1ZSOKTAUNSmCGi4tF2GdRRZO67ZMrqTsHDMgnutJTa-3DkxjGRV7Zr1be14L7y-c6uwYtcqzlJohBuBnNyGq0TtatV3AXvY4aqF9U3S2dxYX6Y4lonuqMVGXQVIRqDZdprgx3zpgI_5nvF9rR98bG27UNu9UGpngxio7_fzJ6ZjFIxSQsQtPUl0tze9qH_TzYacpAvZtzF_ktVjoSVPjct_cbJYju8BaWsbcSgY4YkX-iGPWawDTGmQzJMNVGMoxqtulKbqm_Zyi0LPj1R5fyE8OJLPpfqhWvgd9bz0QJDhOGbxOUIZVR5s2d4B-6MQ9Db7A5uQI


 

Kontynuujemy publikację uwag PIIB do projektów ustaw o architektach i inżynierach 

budownictwa autorstwa dr inż. Tomasza Piotrowskiego. 

 

http://inzynierbudownictwa.pl/ib_pdf/Tab.1_2.pdf 

Prezentowana Tabela 1 w części 2 dotyczy: 

 

1) zawartego w projektach ustaw porównania definicji zawodów architekta i inżyniera 

budownictwa, które wskazują, że nastąpiła wyraźna dysproporcja i nieuzasadnione 

uprzywilejowanie zawodu architekta. Został zdefiniowany życzeniowo poprzez sylwetkę 

absolwenta studiów architektonicznych bez określenia konkretnych kwalifikacji. Na tej 

podstawie próbuje się wytworzyć dla tego zawodu nieuzasadniony merytorycznie szeroki 

zakres uprawnień w całym procesie inwestycyjnym. 

 

2) ograniczenia uprawnień i wynikającego z tych ograniczeń podporządkowania inżynierów 

budownictwa architektom w odniesieniu do projektowania w zakresie architektury obiektu 

jedynie do kategorii III i to tylko na obszarze objętym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego i nie objętym ochroną na podstawie ustaleń tego planu lub 

przepisów odrębnych. Czym się bowiem różni sporządzanie projektu na potrzeby terenu A w 

stosunku do terenu B? Przecież ważne są zastosowane rozwiązania i ich prawidłowość, a nie 

miejsce realizacji obiektu. 

 

3) wykształcenia wymaganego do ubiegania się o stosowne uprawnienia budowlane. Uwagi 

Izby mają na celu uniemożliwienie uzyskania uprawnień budowlanych przez osoby 

posiadające ukończone studia I stopnia na kierunku całkowicie niezwiązanym z 

budownictwem, lecz ukończone studia wyłącznie II stopnia na tym kierunku. 

 

http://inzynierbudownictwa.pl/ib_pdf/Tab.1_2.pdf

