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Warszawa dnia 3 listopada 08 r.

Szanowny Pan
Rzecznik Praw Obywatelskich
Dr Janusz Kochanowski

Szanowny Panie Doktorze,

Dotyczy: Braku odpowiedzi na wniosek ZAE wysłany 23 lipca 2008 roku o stwierdzenie czy
zapisy Ustawy Prawo Budowlane nie naruszają konstytucyjnej zasady równości obywateli wobec
prawa, a w szczególności równości w prawie dostępu do zawodu

W dniu 23 lipca drogą elektroniczną złoŜyliśmy prośbę o wyjaśnienie kwestii stwierdzenia czy
zapisy Ustawy Prawo Budowlane nie naruszają zasady równości obywateli wobec prawa, a w
szczególności równości w prawie dostępu do zawodu. Do napisania niniejszego listu skłoniły nas
następujące fakty:
1. Wystąpienie RPO do Ministra Infrastruktury RPO-580452-IV/08/JL z 13 maja 2008 roku, w
którym rzecznik zwraca uwagę na nierówne traktowanie w Ustawie Prawo Budowlane osób
posiadających uprawnienia budowlane i posiadające tytuł inŜyniera,
2. Zapisy Ustawy Prawo budowlane dyskryminujące wszystkich innych specjalistów, którzy
posiadają odpowiednią wiedzę w sprawie wykonywania świadectw energetycznych,
3. Rozmowa telefoniczna z biurem podawczym (początek października 2008), podczas której
dowiedzieliśmy się, Ŝe Rzecznik przygotowuje ogólniejsze wystąpienie w sprawie podnoszonych
przez nas kwestii. Zaproponowaliśmy wtedy spotkanie z przedstawicielem RPO w celu
przedyskutowania naszego stanowiska i dostarczenia nowych argumentów. PoniewaŜ, takie
spotkanie wg pracownika biura nie jest moŜliwe i kontakt z Rzecznikiem jest wyłącznie pisemny
to uzupełnieniem prośby o odpowiedź na nasze pismo z dnia 23 lipca 008 roku, są dodatkowe
argumenty, które wg nas mogą być przydatne i wnoszą nowy punkt widzenia dotyczący naszej
sprawy.
W sytuacji braku odpowiedzi, pomimo obowiązku jej udzielenia z urzędu we właściwym
terminie administracyjnym, list niniejszy kierujemy do RPO z ponowną prośba o niezwłoczne
zajęcie stanowiska gdyŜ właśnie trwają pracę nad kolejną nowelizacją Ustawy Prawo Budowlane, w
której m.in. dzięki interwencji rzecznika (ww. pismo RPO-580452-IV/08/JL) kolejna grupa
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zawodowa ma szansę uzyskania przywileju wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej
bez konieczności udowodnienia swoich kompetencji.
Właśnie w chwili nowelizacji ustawy jest okazja, aby uporządkować jednoznacznie kwestie
wyeliminowania prób zmonopolizowania rynku usług pośrednio związanych z procesem
budowlanym przez członków izb inŜynierów i architektów.. Ocena energetyczna, ocena
bezpieczeństwa poŜarowego, ocena sanitarna i BHP, a takŜe obecnie tworzony system oceny
energetycznej budynków wprowadzanych do obrotu na rynek pierwotny i wtórny powinny mieć
charakter działań niezaleŜnych, gdyŜ są one elementem sprawdzania poprawności prac wykonanych
przez inŜynierów i architektów.
NaleŜy nałoŜyć obowiązek ustawowy na osoby, które posiadają uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej, a takŜe
na osoby, które ukończyły studia magisterskie lub studia inŜynierskie na kierunkach: architektura,
budownictwo, inŜynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych (wymienione w projekcie
nowelizacji Ustawy Prawo Budowlane art. 5 ust. 8 ustawy) i które będą sporządzać świadectwo
charakterystyki energetycznej budynku, aby złoŜyły z wynikiem pozytywnym egzamin przed
ministrem właściwym ds. budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej w celu
weryfikacji posiadanych umiejętności.
Nie ma Ŝadnych podstaw, aby zakładać, Ŝe osoby te są ekspertami w rozumieniu art. 10
dyrektywy 2002/91/WE i posiadają niezbędną wiedzę w zakresie związanym z certyfikacją
energetyczną. Zapisy w projekcie Ustawy Prawo Budowlane umoŜliwiają np. osobom posiadającym
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjnobudowlanej lub instalacyjnej sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków, bez
względu na rok otrzymania tych uprawnień. Takie przygotowanie zawodowe ww. osób
uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z art. 5
ust.8 ustawy, w Ŝadnym stopniu nie zapewnia oczekiwanego dyrektywą 2002/91/WE, jak równieŜ
ustaleniami wiosennego szczytu Unii Europejskiej, przełomu w zakresie podejścia do działalności w
zakresie efektywności energetycznej.
W związku z powyŜszym naleŜy w regulacji ustawowej nałoŜyć na osoby, które będą sporządzać
świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, obowiązek złoŜenia egzaminu w celu
weryfikacji posiadanych umiejętności.
JeŜeli uzna Pan to za potrzebne, jesteśmy w stanie udzielić, w granicach naszej wiedzy o
sprawie, wszelkich wyjaśnień (informacji) na piśmie lub spotkać się z Panem lub Pana
współpracownikami,
Z powaŜaniem

W imieniu ZAE
Prezes Zarządu
dr inŜ. Aleksander Panek
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