Inżynier budownictwa – świadczenie usług transgranicznych w Polsce
Świadczenie usługi transgranicznej przez inżyniera budownictwa - to tymczasowe
i okazjonalne wykonywanie zawodu regulowanego polegającego na pełnieniu samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w zakresie danej specjalności.
Inżynier budownictwa będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo
Norwegii, Islandii, Lichtensteinu lub Szwajcarii, posiadający kwalifikacje zawodowe
inżyniera budownictwa w swoim kraju (tj. kraju pochodzenia), który prowadzi działalność
zgodną z prawem w innym państwie członkowskim, ma prawo do tymczasowego
i okazjonalnego wykonywania zawodu inżyniera budownictwa na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej.
Usługę transgraniczną można świadczyć bez konieczności przeprowadzenia postępowania o
uznanie kwalifikacji zawodowych. Należy jednak spełnić wskazane poniżej warunki.
Przez rozpoczęciem świadczenia usług transgranicznych po raz pierwszy na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, obywatel posiadający kwalifikacje do wykonywania zawodu
inżyniera budownictwa, musi złożyć oświadczenie o zamiarze świadczenia tych usług.
Przedmiotowe oświadczenie mogą składać osoby, których kwalifikacje nabyte w państwie
członkowskim UE odpowiadają polskim kwalifikacjom umożliwiającym pełnienie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj uprawnieniom budowalnym.
Do oświadczenia o zamiarze świadczenia usługi transgranicznej należy dołączyć:
 dokument potwierdzający obywatelstwo,
 zaświadczenie wydane przez właściwy organ państwa członkowskiego, że inżynier
budownictwa wykonuje faktycznie i zgodnie z prawem zawód lub działalność w tym
państwie członkowskim oraz, że w momencie składania zaświadczenia nie obowiązuje
go zakaz, nawet tymczasowy, wykonywania zawodu lub działalności,
 dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, w tym dokument potwierdzający
tytuł zawodowy nadany w państwie członkowskim, w którym usługodawca uzyskał
kwalifikacje do wykonywania zawodu (świadectwa, dyplomy, uprawnienia, itp.)
 oświadczenie potwierdzające znajomość języka polskiego w stopniu niezbędnym do
wykonywania zawodu regulowanego
 dokumenty pozwalające ocenić, czy usługa świadczona w Polsce nie przeważa nad
działalnością prowadzoną w państwie rejestracji,
Oświadczenie o zamiarze świadczenia usług transgranicznych należy złożyć do Okręgowej
Rady Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przed rozpoczęciem ich świadczenia.
Świadczenie usługi transgranicznej podlega indywidualnej ocenie dokonywanej przez
właściwą okręgową radę izby, przy uwzględnieniu w szczególności długości, częstotliwości,
regularności oraz ciągłości świadczenia tej usługi.
Następnie, po pozytywnej weryfikacji otrzymanych dokumentów, właściwa okręgowa rada
izby dokonuje tymczasowego, nieodpłatnego wpisu na listę członków okręgowej izby
inżynierów budownictwa. Wpis dokonywany jest w drodze uchwały.
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W przypadku świadczenia usług transgranicznych w kolejnych latach należy przedłożyć we
właściwej okręgowej radzie okręgowej izby inżynierów budownictwa oświadczenie
o zamiarze świadczenia usług transgranicznych ponownie raz w roku.
Tymczasowy wpis na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa dokonywany
jest w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o wpis.
Inżynier budownictwa świadczący usługi transgraniczne podlega przepisom regulującym
wykonywanie zawodu inżyniera budownictwa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które są
bezpośrednio związane z ochroną i bezpieczeństwem konsumentów, w tym przepisom
odnoszącym się do definicji zawodu, używania tytułów zawodowych i poważnych uchybień
zawodowych. Posługuje się on tytułem zawodowym nadanym w państwie członkowskim,
w którym uzyskał kwalifikacje do wykonywania tego zawodu.
Postępowanie w sprawie usługi transgranicznej jest prowadzone, w szczególności, na
podstawie przepisów następujących aktów prawnych:
 ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220 z
późn. zm.),
 rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 lipca 2016 r.
w sprawie wzoru oświadczenia o zamiarze świadczenia usługi transgranicznej na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1156),
 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn.
zm.),
 ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz
inżynierów budownictwa (Dz. U z 2019 r., poz. 1117).
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