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Uzasadnienie 
 

Uchwałą nr 38/R/10 Okręgowej Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa z dnia 26 czerwca 2010 r. z dnia 7 lipca 2010 r. o zajęciu 
stanowiska w odniesieniu do przebiegu IX Krajowego Sprawozdawczo-Wyborczego 
Zjazdu PIIB i podjętych na nim uchwał oraz w sprawie otrzymanych z biura Krajowej 
Rady PIIB dwóch opinii prawnych oceniających prawidłowość podjęcia uchwał 
podczas tego Zjazdu i zasadność ewentualnego ich zaskarżenia rada postanowiła 
podtrzymać stanowisko wyrażone w uchwałach nr 33 i 34 oraz przekazać je Krajowej 
Radzie i izbom okręgowym. 
 

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. 
 
Drugim przepisem wskazanym jako podstawa prawna podjęcia uchwały był 

analogiczny w treści przepis § 2 pkt 1 regulaminu okręgowych rad. 
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, co musi 

skutkować jej uchyleniem. 
 
Ponadto wskazać należy, że uchwała okręgowej rady narusza także uchwały 

Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 
 
Okręgowa rada nie ma kompetencji do kwestionowania uchwał Krajowego 

Zjazdu ani oceny ich zgodności z prawem. Okręgowa rada jest zobowiązana do 
stosowania uchwał podejmowanych przez Krajowy Zjazd. 

 
Uchwała okręgowej rady podtrzymuje stanowisko o niezgodności z prawem 

uchwał, wbrew jednoznacznej decyzji zjazdu uznającej ważność wyborów do 
organów izby. 

 
Zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy to  Krajowy Zjazd Izby jest najwyższym 

organem Krajowej Izby a okręgowa rada ma obowiązek respektowania 
podejmowanych przez Zjazd decyzji. 

 
Należy także podkreślić odpowiedzialność dyscyplinarną członków okręgowej 

rady 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.). 



 

SE003 

 
Krajowa Rada jest zobowiązana do reagowania na działania członków izby 

zmierzające do naruszania uchwał Krajowego Zjazdu. 

Mając powyższe na względzie rozstrzygnięto jak w uchwale. 
 
Otrzymuje: 

1) Okręgowa Rada Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 
2) a/a. 

 


