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Panie i Panowie 
Przewodniczący Rad Okręgowych 
Izb Inżynierów Budownictwa

Szanowne Panie i Szanowni Panowie,

działania i aktywności związane z cyfryzacją i digitalizacją danych, rejestrów czy 
formularzy w ostatnich latach przybrały na sile i zasięgu. W tym samym czasie 
w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego trwały prace, których owocem jest serwis 
e-Budownictwo - platforma, która umożliwia obywatelom i inwestorom wypełnienie 
i złożenie wniosków związanych z procesem budowlanym w sposób elektroniczny. 

Serwis jest intuicyjny i dostosowany do potrzeb branży budowlanej. To rozwiązanie dla 
wszystkich tych, którzy chcą załatwić sprawy urzędowe online. Jego popularność 
nieustannie rośnie, w każdym kolejnym miesiącu korzysta z niego wielu nowych 
użytkowników, co odzwierciedla rosnąca liczba odsłon. 

Cyfrowe udogodnienia przynoszą wymierne korzyści w życiu codziennym i pracy 
zawodowej. Branża budowlana na pożądane rozwiązania cyfrowe czekała już od 
dłuższego czasu, dlatego z satysfakcją obserwuję duże zainteresowanie tym serwisem 
wśród inwestorów i we wszystkich branżach związanych z budownictwem.

Widząc ten trend, zapraszam Państwa do udziału w naszej inicjatywie. Myślę, że 
przyniesie ona nam wspólne korzyści i z pewnością ułatwi pracę członkom Izb. 

W tym celu proponuję Państwu zamieszczenie na internetowych stronach głównych 
Izb „kafelka”, w miejscu widocznym po prawej stronie, będzie on stanowił bramę do 
serwisu i wszystkich przydatnych informacji, które tam już się znajdują oraz wizytówkę 
naszej współpracy. Poniżej wzór:

GŁÓWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO



Przesyłam również Państwu adres do materiałów informacyjnych na temat serwisu e-
 Budownictwo: https://www.gunb.gov.pl/strona/e-budownictwo-0 do wykorzystania w 
celach promocyjnych i informacyjnych.

Moja inicjatywa jest odpowiedzią na pytania i zainteresowanie ze strony członków Izb, 
ale również i Państwa - jako reprezentantów organów Izb Okręgowych, dlatego żywię 
nadzieję na udaną współpracę w tym zakresie.

W razie pytań lub potrzeby uzyskania pomocy technicznej w tej sprawie – proszę 
o kontakt z Joanną Niedźwiecką, rzecznikiem prasowym GINB: tel: (22) 661 91 77, 
kom.: 603 757 691,  e-mail: rzecznik@gunb.gov.pl. 

                                                                                                       
                                                                                                        Z poważaniem

                                                                                                         p.o. Głównego Inspektora
                                                                                                             Nadzoru Budowlanego

                                                                                                                 Dorota Cabańska
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