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W rozporządzeniu Ministra
Budownictwa z 5 listopada 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 210, poz. 1528)
znalazła się bardzo istotna dla drogowców zmiana dotycząca samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.
Zmiana ta weszła w życie i zaczęła obowiązywać od 29 listopada 2007 r.
W § 3 rozporządzenia dodano ust. 4 o treści: "Do praktyki zawodowej na budowie
zalicza się pracę w organach administracji rządowej albo jednostek samorządu
terytorialnego realizujących zadania zarządcy drogi publicznej, polegającą na
wykonywaniu czynności na terenie budowy i obejmującą konieczność fachowej
oceny zjawisk lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych oraz
techniczno-organizacyjnych w wymiarze stanowiącym nie więcej niż połowę
wymaganego okresu".

Oznacza to, że od 29 listopada 2007 roku pracujący w administracji drogowej po
udokumentowaniu, że w swojej pracy wykonują: "…czynności na terenie budowy
obejmujące konieczność fachowej oceny zjawisk lub samodzielnego rozwiązywania
zagadnień .. techniczno-organizacyjnych…" mogą zaliczyć ten okres do praktyki
wykonawczej. Dotyczy to nie tylko inżynierów drogowców, ale także zatrudnionych
w administracji mostowców i innych specjalności (kolejowej, instalacyjnej –
sanitarnej, instalacyjnej – elektrycznej, telekomunikacyjnej) związanych np. z
przekładką urządzeń technicznych związaną z budową drogi.
- Zmianę tę należy uznać za bardzo pozytywną nie tylko dla drogownictwa, ale
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również dla młodej kadry inżynierskiej. Dzięki temu może ona rozpoczynać swoją
karierę zawodową także w państwowej lub samorządowej administracji drogowej
wszystkich szczebli na drogach: krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych
- komentuje dr inż. Janusz Cieśliński, wyceprzewodniczący Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej KR PIIB.
Praktyka będzie zaliczona jako praktyka wykonawcza jeśli zostanie wpisana do tzw.
książki praktyk z wyszczególnieniem czynności wykonywanych w każdym tygodniu
jej trwania. Oprócz tego, wspomniana praktyka powinna co miesiąc zostać
potwierdzona przez osobę kierującą praktyką, posiadającą uprawnienia budowlane
bez ograniczeń w tej samej specjalności oraz nie może w swoim wymiarze
przekraczać 50% wymaganego czasu trwania praktyk.
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