
Komentarz do zmian w Prawie budowlanym przyjętym przez Sejm 16.07.2009  
 

 
Podstawowym zadaniem opiniowanej nowelizacji ustawy Prawo Budowlane jest usunięcie uchybień w 
transpozycji Dyrektywy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, które 
zawierała nowelizacja Prawa budowlanego z dnia 19.09.2008 r. Przedłożony dokument nie w pełni 
usuwa te uchybienia, a w niektórych przypadkach wręcz pogłębia rozbieżność pomiędzy polską 
transpozycją, a samą dyrektywą. 
 

1. Art. 5 ust 5 
 
Użyty zwrot  „na podstawie”” sugeruje, że każdy lokal będzie miał takie samo jednostkowe zużycie 
jak cały budynek, co oczywiście odbiega znacznie od rzeczywistości. 

 
2. Art. 5 ust.5b 
 
Propozycja, aby „świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego należącego do 
grupy lokali o jednakowych rozwiązaniach ….., może być opracowane w oparciu o wykonaną dla 
jednego z tych lokali charakterystykę energetyczną” dopuszcza w istocie sytuację, że wszystkie 
świadectwa dla grupy lokali będą identyczne w zakresie jednostkowego zapotrzebowania na 
ciepło. W rzeczywistości jednostkowe zapotrzebowanie na ciepło lokali o jednakowych 
rozwiązaniach ….., położonych w różnych częściach budynku różni się znacząco (nawet powyżej 
50%). Zatem podstawowy postulat Dyrektywy, aby świadectwo dawało obiektywną i rzetelną 
informację dotyczącą charakterystyki energetycznej lokali jest niespełnione. 
 
 
3. Art. 5 ust 8 
 
Zmiana dotyczy jedynie rozszerzenia grupy osób, które są uprawnione do wykonywania 
świadectw o absolwentów studiów inżynierskich na określonych kierunkach. 
 
a. Nadal dopuszcza się wykonywanie świadectw przez absolwentów studiów magisterskich 

dowolnych kierunków – doświadczenie ostatniego roku jasno pokazuje, że niemożliwe jest, 
aby nie inżynier posiadł wiedzę niezbędną do wykonywania świadectw w ciągu 
kilkudziesięciogodzinnego kursu lub studiów podyplomowych. jeżeli przedtem nie zajmował 
się problematyką ochrony cieplnej budynków. Niespełniony jest zatem postulat o zapewnieniu 
wysokiej jakości opracowywanych świadectw. 

b. automatyczne nadanie uprawnień do wykonywania świadectw osobom posiadającym 
uprawnienia budowlane (nie tylko projektowe ale i wykonawcze) bez konieczności 
dodatkowego przeszkolenia oraz potwierdzenia kwalifikacji jest naruszeniem zasad wolnej 
konkurencji i nie gwarantuje wymaganej jakości świadectw opracowywanych przez te osoby. 

 
4. Art. 51  
 
Stworzenie „negatywnego” rejestru osób, które utraciły uprawnienia do wykonywania świadectw 
nie jest wystarczającym zabezpieczeniem odpowiedniej jakości świadectw. Wobec ogromnej 
liczby osób posiadających uprawnienia do wydawania świadectw sankcja taka jest mało 
skuteczna. Poza tym rejestruje jedynie fakty już zaistniałe, gdy naprawienie już powstałych szkód 
jest trudne lub wręcz niemożliwe. 
 
Oprócz rejestru „negatywnego” istnieje przecież rejestr „pozytywny” osób, które zdały egzamin lub 
ukończyły studia podyplomowe. Do rejestru takiego należałoby również dopisać pozostałe osoby 
uprawnione (tylko takie, które zadeklarowały wykonywanie świadectw). Sankcją byłoby 
wykreślenie z takiego jednolitego rejestru. 

 
5.  Art. 52 

  
Rozwiązanie proponowane w ust.1. jest „protezą” systemu zapewnienia jakości. Nie zastępuje 
jednak w najmniejszym stopniu sytemu monitorowania procesu wydawania świadectw. 
Rezygnując z centralnego rejestru świadectw Państwo pozbawia się znakomitego narzędzia do 



monitorowania stanu ochrony cieplnej budownictwa oraz cennych informacji, które pozwoliłyby na 
rzetelne przygotowanie analiz oraz kształtowanie polityki Państwa w zakresie racjonalizacji 
użytkowania energii w budownictwie. 
 
 
6. Art. 62 
 
Nie przewidziany jest rejestr kontroli ani jakikolwiek system monitorowania i kontroli jakości. 
Proponowany przepis stanowi jedynie formalny zapis mający na celu złożenie raportu o wdrożeniu 
Dyrektywy, pozostanie on martwy. Kłopot pojawi się w momencie konieczności złożenia do KE 
sprawozdania z realizacji dyrektywy w zakresie kontroli kotłów i urządzeń klimatyzacyjnych. 
 
Podsumowanie 
 
Proponowana nowelizacja ustawy Prawo budowlane nie spełnia i nie może spełniać wszystkich 
wymagań związanych z transpozycją Dyrektywy 2002/91/WE. Szereg postanowień jest 
pominiętych lub potraktowanych czysto formalnie bez rozwiązań zdążających do rzeczywistego 
wdrożenia Dyrektywy. Rozwiązaniem wolnym od ww wad powinno być uchwalenie odrębnej 
ustawy wdrażającej Dyrektywę. 
 
 

 
 


