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Lp. Nazwa izby 

okręgowej 

Miejsce 

zgłoszenia 

Nr 

wn. 

Treść wniosku Kwalifikacja 

wniosku 

Autor 

1. Mazowiecka OIIB b) zjazd 

krajowy 

115 Pilnie trzeba wyjaśnić i ostatecznie zweryfikować sprawę ciągłości 

posiadania uprawnień budowlanych, które zostały nabyte – dzięki 

wieloletniemu projektowaniu obiektów inżynierskich budownictwa 

kolejowego – przez osoby zatrudnione w dawnych przedsiębiorstwach 

resortowo podległych Ministerstwu Komunikacji.—KKK  

Skierowany 

do KKK 

Andrzej Bratkowski 

(74). 

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna ma wypracowane stanowisko w tej 

sprawie, zgodnie z którym uprawnienia budowlane, wydawane na podstawie 

§ 13 ust. 3 rozporządzenia MGTiOŚ z 1975 r. w sprawie samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie, upoważniały zakłady pracy do 

stwierdzania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych 

funkcji technicznych w danych specjalnościach techniczno – budowlanych. 

Mając na względzie ww. przepis, zakłady pracy mogły dokonywać 

stwierdzenia przygotowania tylko wobec osób zatrudnionych w danym 

zakładzie. Żaden z przepisów ww. rozporządzenia MGTiOŚ nie przewidywał 

ograniczenia stwierdzenia przygotowania zawodowego jedynie do terenu 

zakładu pracy i w okresie zatrudnienia. Jednakże w praktyce zdarzało się, że 

wolą wydającego przedmiotowy dokument było terytorialne lub nawet 

czasowe ograniczenie jego obowiązywania. W konsekwencji, osoby 

posiadające uprawnienia zakładowe zawierające ograniczenia miejscowe 

lub czasowe mogą pełnić samodzielną funkcję techniczną w takim zakresie, 

jaki został określony w decyzji. 

Zdaniem Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej należy respektować wskazane w 

przedmiotowych decyzjach ograniczenia, jeżeli one występują i w 

konsekwencji badać, czy instytucja zatrudniająca osobę z uprawnieniami 

zakładowymi jest następcą prawnym pierwotnego zakładu pracy. Powyższe 

potwierdza przepis art. 104 aktualnej ustawy Prawo budowlane, zgodnie z 

którym osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskały 

uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania 

zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w 

dotychczasowym zakresie. Przepis ten przesądza o konieczności 

respektowania decyzji ostatecznych w takiej formie i treści, w jakiej zostały 

wydane i obowiązują. Organy izb nie posiadają bowiem prawnych 

możliwości interpretowania treści decyzji administracyjnych wydawanych 

przez inne organy w sposób sprzeczny z ich literalnym brzmieniem. Możliwe 

jest jedynie stwierdzenie nieważności decyzji w części określającej 

ograniczenie czasowe lub terytorialne, ponieważ brak jest przepisów 
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stanowiących podstawę prawną do ich określania. Postępowanie w zakresie 

stwierdzenia nieważności decyzji w części określającej omawiane 

ograniczenie może być prowadzone jednak wyłącznie na wniosek osoby 

legitymującej się taką decyzją. 

 2. Śląska OIIB b) zjazd 

krajowy 

91 Działalność KRAJOWEJ  KOMISJI  KWALIFIKACYJNEJ  PIIB                        

w Warszawie: 

Zobowiązać przez IX Zjazd Krajowy PIIB w Warszawie Krajową Komisję 

Kwalifikacyjną na publikowanie w Internecie (na stronie Izby Krajowej w 

zakładce KKK) w ciągu dziesięciu dni po każdej sesji egzaminacyjnej 

wszystkich pytań testowych i ustnych (wszystkich branżach), które były 

przedmiotem egzaminu na uprawnienia budowlane. – KKK 

Skierowane do 

KKK  

Ciesiński Krzysztof 

(nr 137) 

Wniosek jest niezasadny. Należy go odrzucić. Na stronie internetowej 

znajdują się  pytania przykładowe z CZPE, sformułowane na podstawie 

obowiązujących przepisów prawnych. Celem egzaminu na uprawnienia 

budowlane  jest sprawdzenie „znajomości procesu budowlanego”, a 

publikowanie pytań służyłoby przedstawieniu jedynie cząstkowej wiedzy 

niezbędnej dla wykonywania zawodu i pozbawiłoby sensu egzamin testowy.  

„Umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy technicznej” podlega 

sprawdzeniu głównie podczas egzaminu ustnego. Losowany indywidualnie  

zestaw pytań egzaminacyjnych obejmuje 4÷10 pytań, w tym 2÷4 pytań z 

przebiegu praktyki (sformułowanych na podstawie książki praktyki 

zawodowej lub projektu dostarczonego przez egzaminowanego). 

Wprowadzenie w regulaminie egzaminu  pytań z  praktyki zawodowej czyni 

niemożliwym publikowanie pytań ustnych, bo nie są one znane bez praktyki 

kandydata. Wiedza techniczna (art. 5 ustawy Prawo budowlane) jest zasadą 

generalną ustawy i wymaga dlatego indywidualnego sprawdzenia na 

egzaminie. Stąd brak zasadności wniosku. 

92 Działalność KRAJOWEJ  KOMISJI  KWALIFIKACYJNEJ  PIIB w 

Warszawie: 

Zobowiązać przez IX Zjazd Krajowy PIIB w Warszawie Krajową Komisję 

Kwalifikacyjną do opublikowanie w Internecie (na stronie Izby Krajowej                

w zakładce KKK) wszystkich opracowanych pytań testowych i ustnych na 

egzamin na uprawnienia budowlane. Termin wykonania do 31.07.2010 r. – 

KKK 

Skierowane do 

KKK 
Ciesiński Krzysztof 

(nr 137) 

Wniosek jest niezasadny. Należy go odrzucić. Na stronie internetowej 

znajdują się  pytania przykładowe z CZPE, sformułowane na podstawie 

obowiązujących przepisów prawnych. Celem egzaminu na uprawnienia 
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budowlane  jest sprawdzenie „znajomości procesu budowlanego”,                        

a publikowanie pytań służyłoby przedstawieniu jedynie cząstkowej wiedzy 

niezbędnej dla wykonywania zawodu i pozbawiłoby sensu egzamin testowy.  

„Umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy technicznej” podlega 

sprawdzeniu głównie podczas egzaminu ustnego. Losowany indywidualnie  

zestaw pytań egzaminacyjnych obejmuje 4÷10 pytań, w tym 2÷4 pytań z 

przebiegu praktyki (sformułowanych na podstawie książki praktyki 

zawodowej lub projektu dostarczonego przez egzaminowanego). 

Wprowadzenie w regulaminie egzaminu  pytań z  praktyki zawodowej czyni 

niemożliwym publikowanie pytań ustnych, bo nie są one znane bez praktyki 

kandydata. Wiedza techniczna (art. 5 ustawy Prawo budowlane) jest zasadą 

generalną ustawy i wymaga dlatego indywidualnego sprawdzenia na 

egzaminie. Stąd brak zasadności wniosku. 

 3. Świętokrzyska OIIB b) zjazd 

krajowy 

95 Należy wzmocnić kadry w zakresie budowli wodnych i melioracji w celu 

projektowania i wykonawstwa budowli hydrotechnicznych, budowli 

chroniących przed powodziami wraz z urządzeniami hydrotechnicznymi dla 

minimalizacji strat powodziowych. Ustalić pytania egzaminacyjne                          

z powyższego zakresu na uprawnienia budowlane. —KKK 

Skierowane do 

KKK 

Bolesław Balcerek 

(156) 

Wzmocnienie kadr w zakresie budowli wodnych i melioracyjnych wymaga 

działań wielokierunkowych Szkolnictwa Wyższego, w tym ustawicznego 

dokształcania w zawodzie inżynierów projektantów i wykonawców, 

zatrudnionych w tej dziedzinie budownictwa. Wraz z postulowanym 

wyodrębnieniem ze  specjalności konstrukcyjno-budowlanej specjalności  

,,hydrotechnicznej” powinny być podjęte równoległe działania w zakresie 

dostosowania programów kształcenia na studiach wyższych w zakresie tej 

specjalności uprawnień budowlanych. KKK posiada w CZPE  pytania                   

z  zakresu budownictwa hydrotechnicznego i wodnomelioracyjnego. Są one 

systematycznie uaktualniane i rozszerzane , stosownie do zachodzących 

zmian w przepisach, podobnie jak i w innych specjalnościach uprawnień 

budowlanych.  

 


