
 

SE003 

Uzasadnienie 
 

Uchwałą nr 48/R/10 Okręgowej Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa z dnia 17 września 2010 r. w sprawie uchwał Krajowej Rady uchylających 
uchwały okręgowej rady rada podtrzymała stanowiska zawarte w uchylonych przez Krajową 
Radę uchwałach nr 33/R/10, 34/R/10 i 38/R/10 uznając, że mają one uzasadnienie faktyczne 
i prawne. Ponadto rada okręgowa wystąpiła do Krajowej Rady o usunięcie naruszenia prawa 
poprzez dokonanie zatwierdzenia uchylonych uchwał rady okręgowej jako zgodnych z 
prawem. 

 
Jako podstawę podjęcia uchwały rada wskazała przepis art.19 ust.1 pkt 1 ustawy z 

dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa 
oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z późn. zm). 

 
Zgodnie z tym przepisem okręgowa rada kieruje działalnością okręgowej izby. Nie 

jest to przepis samoistny do podjęcia przedmiotowej uchwały. 
 
Krajowa Rada jest zobowiązana przepisem art. 33 pkt 10 i 15 ustawy z dnia 15 

grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z późn. zm.) oraz § 3 pkt 11 i 12 regulaminu 
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa do kontroli uchwał okręgowej rady w 
zakresie ich zgodności z prawem, uchwałami i regulaminami a w razie stwierdzenia 
sprzeczności uchwały okręgowej rady z tymi przepisami uchyla uchwałę okręgowej rady.  

 
Uchwała okręgowej rady podjęta została bez podstawy prawnej i narusza uchwały 

Krajowego Zjazdu i Krajowej Rady, co musi skutkować jej uchyleniem. 
 
Ponadto wskazać należy, że uchwała okręgowej rady kwestionuje legalność uchwał 

Krajowej Rady w niej wymienionych. Okręgowa rada wprost w uchwale stwierdziła 
naruszenie prawa przez Krajową Radę.  

 
Tego rodzaju działanie okręgowej rady w sposób rażący narusza prawo. Okręgowa 

rada kwestionuje po raz kolejny uchwały organów krajowych, Krajowego Zjazdu i Krajowej 
Rady. 

 
Okręgowa rada nie ma kompetencji do kwestionowania uchwał Krajowej Rady a ma 

wręcz obowiązek stosowania się do ich rozstrzygnięć. 
 

Krajowa Rada uwzględniając działanie okręgowej rady w warunkach kontynuowania 
łamania prawa uznaje za stosowne poinformować Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej o zaistniałej sytuacji celem rozważenia zasadności wszczęcia postępowania 
dyscyplinarnego wobec osób winnych łamania uchwał organów izby stosownie do art. 41 pkt 
3 w związku z art. 45 ust.1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 
architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z późn. 
zm.). 

 
Krajowa Rada jest zobowiązana do reagowania na działania członków izby 

zmierzające do naruszania uchwał Krajowego Zjazdu i Krajowej Rady uwzględniając także 
fakt, że działania te podejmowane są przez osoby pełniące w izbie funkcje wymagające 
szczególnych kwalifikacji etycznych. 

Mając powyższe na względzie rozstrzygnięto jak w uchwale. 
 
Otrzymuje: 

1) Okręgowa Rada Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 
2) Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, 
3) a/a.  


