POLSKA

Z

B

Do druku nr 2444

A

INŻYNIERÓW

Warszawa, dnia l 9azerwca 2014 r.

BUDOWNICTWA

P-0700-0026(2)/14

SEI\RETARIAT 7 -- · ·· ·-··,

,./('o

YJf...~ . . . ~.}?J- 3~lA.4
Data wplywu .2.?.h . Q'e. LJ.:9..A4.n.,
L dz . .....

Pan
Adam Podgórski
Zastępca Szefa
Kancelarii Sejmu

s~ P~ tk.M..~ h-c.,
W odpowiedzi na pismo z dnia 4 czerwca 2104 r., w sprawie rządowego projektu
ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, Polska Izba Inżynierów Budownictwa
poniżej zgłasza następujące uwagi:
w odniesieniu do kręgu osób upoważnionych do
sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej wskazanego wart. 18 projektu ustawy.
Zgodnie z przedmiotową propozycją, świadectwo charakterystyki energetycznej będą mogły
sporządzać absolwenci studiów wyższych prowadzących do uzyskania kompetencji
inżynierskich na dowolnym kierunku (np. inżynier rybactwa, inżynier leśnictwa).
Alternatywnie mogą to być osoby posiadające uprawnienia budowlane bez względu na ich
zakres i specjalność.
Projektowane rozwiązanie diametralnie różni się od obecnie obowiązujących
przepisów, które od osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej
wymagają odpowiedniego wykształcenia przygotowującego merytorycznie w tym zakresie
oraz posiadania odpowiednich uprawnień budowlanych.
Wobec powyższego, według Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projekt w
zasygnalizowanym zakresie zmierza w niewłaściwym kierunku. Zdaniem Izby należy
pozostać przy obowiązujących obecnie i sprawdzonych rozwiązaniach prawnych świadectwo charakterystyki energetycznej powinny sporządzać osoby legitymujące się
odpowiednim wykształceniem i uprawnieniami budowlanymi lub zdaniem egzaminu przed
ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, lub
ukończeniem co najmniej rocznych studiów podyplomowych na odpowiednich kierunkach w
zakresie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej
budynków.
Na uwagę zasługuje jednocześnie fakt, że ilość sporządzanych świadectw ulegnie
istotnemu zmniejszeniu z uwagi na uchylenie wart. 57 ust. l Prawa budowlanego pkt 7, który
zobowiązywał inwestora do dołączenia kopii świadectw charakterystyki energetycznej
obiektu do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o
udzielenie pozwolenia na użytkowanie.
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zgłasza

zastrzeżenia

uzasadnienia dla tak liberalnego nowego rozwiązania
przewidującego możliwość sporządzania świadectw przez każdego inżyniera nawet tego,
którego przygotowanie merytoryczne nie odpowiada tym zagadnieniom.
Wątpliwości
budzą
zbyt restrykcyjne przepisy dotyczące budownictwa
jednorodzinnego w zakresie sprawdzenia stanu technicznego systemów ogrzewania oraz
kontroli kotłów energetycznych o mocy cieplnej od 20 kW.
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