
Zastanówmy się dzisiaj nad niezbędnością określenia w przepisach szerokiej płaszczyzny 

pojęciowej dla wykonywania zawodu … inżyniera budownictwa. Zróbmy to na przykładzie 

„ciepłownika” - inżyniera budownictwa, który pomaga zrealizować inwestorowi budowę 

przykładowej sieci ciepłowniczej. Jest to jeden z wielu obiektów liniowych (energetycznych, 

drogowych, wodno-kanalizacyjnych, gazowych,), których rocznie łącznie projektuje się w 

Polsce ok. 47 tyś (obiekty opisane jako: OT, RL i S wg danych GUNB – „Ruch budowlany w 

2016 r.”) https://www.gunb.gov.pl/…/f…/attachment/ruch_bud_t_2016c.pdf 

Nie wszyscy wiedzą, że w procesie projektowania ciepłownik zazwyczaj realizuje inwestycje 

samodzielnie, bez udziału architekta. Jeśli sytuacja tego wymaga, to czasami korzysta ze 

wsparcia inżynierów innych specjalności, np. konstrukcyjno-budowlanej. Pełni kluczową i 

samodzielną rolę w całym procesie inwestycyjnym (nie tylko budowlanym). Pomijając 

oficjalne obowiązki, które wszyscy znamy z art. 20 Prawa budowlanego, wykonuje szereg 

czynności, które nie ograniczają się do formalnego pełnienia samodzielnej funkcji 

technicznej, lecz prowadzi swojego zleceniodawcę przez cały proces inwestycyjny. 

Zobaczmy jak to wygląda w praktyce. 

*** 

Otóż jeszcze przed podpisaniem umowy z inwestorem, poznaje jego potrzeby - docieka co 

chce on osiągnąć, w tym pomaga ustalić niezbędny zakres zadania, uświadamia o 

zagrożeniach lub wskazuje zalety planowanej inwestycji w wielu aspektach. Niezależnie od 

tego czy jest to prosta osiedlowa sieć ciepłownicza czy sieć magistralna - często zdarza się, że 

jeszcze na tym etapie przygotowuje inwestorowi wnioski o wydanie dokumentów, które 

pomogą doprecyzować zakres zamierzenia i jemu samemu oraz inwestorowi odpowiednio 

przygotować ofertę oraz zawrzeć ostatecznie umowę. 

*** 

Po podpisaniu umowy w pierwszej kolejności przygotowuje koncepcję lub warianty 

uwzględniające aspekty techniczne i ekonomiczne. Przy projektowaniu sieci nadziemnych 

bierze też pod uwagę względy estetyczne. W przypadku sieci większych niż osiedlowe 

osobiście prowadzi w imieniu inwestora skomplikowany proces uzyskania decyzji 

środowiskowej.  

Podczas planowania trasy i średnicy sieci cieplnej uwzględnia nie tylko interes inwestora, ale 

również interes społeczny - możliwość optymalnego wykorzystania tej sieci przez innych 

inwestorów na przyległych terenach.  

Jego praca nie ogranicza się do wykonania projektu budowlanego i wykonawczego, 

ekspertyz, czy właściwego ustalenia stron postępowania administracyjnego, lecz 

przygotowuje swojemu zleceniodawcy dokumenty, wnioski i inną dokumentację - niebędącą 

jego obowiązkami w świetle przepisów Prawa budowlanego. Wśród nich są np. dokumenty 

niezbędne do uzyskania finansowania inwestycji, a także wnioski i opracowania niezbędne do 

uzyskania wielu pozwoleń i innych niż środowiskowa decyzji administracyjnych, w tym tej 

najważniejszej, czyli pozwolenia na budowę. 

*** 

Następnie towarzyszy inwestorowi przy niezwykle skomplikowanym procesie nadzorowania i 

kierowania budową: nie tylko w aspekcie technicznym, ale też organizacyjnym czy 

https://www.gunb.gov.pl/?fbclid=IwAR03slyOeRknx1IaJsmTPha326evpzPMHmcsX-incmSIhx5XVLy0_oSHlVA


finansowym. O tym jak odpowiedzialne jest to zdanie, choćby tylko w zakresie kierowania 

budową, można napisać wiele. Ja zachęcam do lektury dwóch artykułów Małgorzaty 

Nadziejko, która opisała obowiązki i dożywotnią odpowiedzialność kierownika budowy: 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1115095271971171&id=33389661009

1045&__tn__=K-R 

https://www.facebook.com/333896610091045/posts/1115099305304101/ 

I to nadal nie jest koniec, gdyż po wybudowaniu sieci ciepłownik uczestniczy w przeglądach i 

jej eksploatacji – kierując czynnościami, których celem jest m.in. dbałość o właściwy stan 

techniczny, bezawaryjność, a także bezpieczeństwo eksploatacji dla użytkownika oraz dla 

środowiska. 

*** 

Podsumowując, zakres czynności i usług jakie świadczy inwestorom inżynier budownictwa – 

ciepłownik, wykracza w zasadzie zawsze poza sferę samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie, a przez to – odpowiadając na pytanie zadane na wstępie – wymaga określenia 

„szerokiej płaszczyzny pojęciowej” w przepisach dla wykonywania jego zawodu, która 

uwzględni ten fakt w jego relacjach z inwestorem, wymagających szczególnego zaufania. 

Chciałoby się wobec powyższego zapytać czy wszyscy zdają sobie z tego sprawę?  

Warto byłoby abyśmy uświadomili sobie zakres, powagę i rzeczywistą rolę wszystkich 

zawodów związanych z budownictwem, bo to jest kluczem do stworzenia dobrych regulacji 

prawnych w interesie społeczeństwa. 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1115095271971171&id=333896610091045&__xts__%5B0%5D=68.ARBMg8FaBEmTQkWwyDQ79ZEQapdA4Wndl4AOMIx5lGGHcQIFkKuJ0xHEA8baS8rQsxbeenIIVbCbYl8klE9AYsBkmQbOL_YPISBiEwGIDySuFxZoNl8AqxhD2XAaChcVpjwYd-SUt4p95EtV1qdnbaDXUhb-hjxxj3QvQ4YLagmmxwZQ8wMEfDiFKkkxglIsTJBjbne2L-L9acevB6e4p3C_AincZdbDn1OYOJO_gUcq0NsG-fKkffgbsZIQ4iaJQiHSDNFej8-JUFbar0xWE9bZGUlir6LbtgcN7uw5oJjAuyLdSpbN4PHumeC3Lbt8YogdW04nagcgM_zwFOvtzJ5LuQ&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1115095271971171&id=333896610091045&__xts__%5B0%5D=68.ARBMg8FaBEmTQkWwyDQ79ZEQapdA4Wndl4AOMIx5lGGHcQIFkKuJ0xHEA8baS8rQsxbeenIIVbCbYl8klE9AYsBkmQbOL_YPISBiEwGIDySuFxZoNl8AqxhD2XAaChcVpjwYd-SUt4p95EtV1qdnbaDXUhb-hjxxj3QvQ4YLagmmxwZQ8wMEfDiFKkkxglIsTJBjbne2L-L9acevB6e4p3C_AincZdbDn1OYOJO_gUcq0NsG-fKkffgbsZIQ4iaJQiHSDNFej8-JUFbar0xWE9bZGUlir6LbtgcN7uw5oJjAuyLdSpbN4PHumeC3Lbt8YogdW04nagcgM_zwFOvtzJ5LuQ&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1115099305304101&id=333896610091045&__xts__%5B0%5D=68.ARBMg8FaBEmTQkWwyDQ79ZEQapdA4Wndl4AOMIx5lGGHcQIFkKuJ0xHEA8baS8rQsxbeenIIVbCbYl8klE9AYsBkmQbOL_YPISBiEwGIDySuFxZoNl8AqxhD2XAaChcVpjwYd-SUt4p95EtV1qdnbaDXUhb-hjxxj3QvQ4YLagmmxwZQ8wMEfDiFKkkxglIsTJBjbne2L-L9acevB6e4p3C_AincZdbDn1OYOJO_gUcq0NsG-fKkffgbsZIQ4iaJQiHSDNFej8-JUFbar0xWE9bZGUlir6LbtgcN7uw5oJjAuyLdSpbN4PHumeC3Lbt8YogdW04nagcgM_zwFOvtzJ5LuQ&__tn__=K-R

