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Wnioski wniesione na IX Krajowym Zjeździe  

 

Załącznik nr 1 

Wnioski rekomendowane przez KUiW do skierowania do rozpatrzenia przez Krajową 

Radę PIIB 

 

1. Zobowiązać Krajowy Zjazd IX PIIB do wprowadzenia szkoleń przewodniczących OIIB 

wraz z zastępcami – Dolnośląska OIIB, Zenon Naskręt – wniosek skierować do Krajowej 

Rady PIIB 

3. Umożliwienie uzyskania przez techników budownictwa kwalifikacji do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych i obiektów do 1000 m3 – Dolnośląska OIIB, Roma 

Rybańska, - skierować do rozpatrzenia na Krajowy Zjazd 

5. Zmniejszenie – obniżenie składek członkowskich – Dolnośląska OIIB, Paweł 

Schuhmacher, – wniosek skierować do Krajowej Rady PIIB (w celu rozpatrzenia w 

zasadach gosp. finansowej) 

7. Wnioskuje się wprowadzenie do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

następujących zmian:  

art. 3 zamiast pktu 13 w brzmieniu „dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć 

pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, 

protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące 

realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 

metodą montażu - także dziennik montażu”. Wprowadzić pkt 13 w brzmieniu „dokumentacji 

budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 

potrzeby, projekty wykonawcze, projekty technologiczne rysunki i opisy służące realizacji 

obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 

montażu - także dziennik montażu” 

W art. 12 uzupełnić ust 1 o pkt 8 w brzmieniu „8) sporządzanie projektów 

wykonawczych i projektów technologicznych” 

W art. 13 zamiast pkt 3 w brzmieniu „Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 

stanowią również podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych, o których 

mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 i 4.” Wprowadzić punkt 13 w brzmieniu: „Uprawnienia do 

kierowania robotami budowlanymi stanowią również podstawę do wykonywania 

samodzielnych funkcji technicznych, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3, 4 i 8” 

w art. 30 zamiast pkt 2 w brzmieniu „W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób 

wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć 

oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2, oraz, w zależności od potrzeb, 

odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane 

odrębnymi przepisami. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ 

nakłada, w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym 

terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wnosi sprzeciw, w 

drodze decyzji.” Wprowadzić pkt 2 w brzmieniu: „W zgłoszeniu należy określić rodzaj, 

zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia 

należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2, oraz, w zależności od 

potrzeb, projekty wykonawcze, projekty technologiczne, odpowiednie szkice lub rysunki, a 

także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. W razie 

konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada, w drodze postanowienia, na 
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zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, 

a w przypadku ich nieuzupełnienia - wnosi sprzeciw, w drodze decyzji.” 

Zamiast pkt-u 3 w brzmieniu „Do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19 i 

20, należy ponadto dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem 

technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia 

budowlane. Projekt zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku budowy instalacji 

gazowej, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19, powinien być uzgodniony z podmiotem 

właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.” Wprowadzić pkt 3w brzmieniu: 

„Do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19 i 20, należy ponadto dołączyć 

projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z oraz opisem technicznym instalacji, 

wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. Projekt 

zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku budowy instalacji gazowej, o której mowa 

w art. 29 ust. 1 pkt 19, powinien być uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw 

zabezpieczeń przeciwpożarowych.” 

Zamiast pkt-u 4 w brzmieniu: „W zgłoszeniu budowy, o której mowa w ust. 1 pkt 4, należy 

ponadto przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez 

projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane.” Wprowadzić pkt 4w 

brzmieniu: „W zgłoszeniu budowy, o której mowa w ust. 1 pkt 4, należy ponadto przedstawić 

projekt wykonawczy i projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez 

projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane.” 

W art. 34 zamiast pkt-u 6 w brzmieniu: „Minister właściwy do spraw budownictwa, 

gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia: 1) szczegółowy 

zakres i formę projektu budowlanego; 2) szczegółowe zasady ustalania geotechnicznych 

warunków posadawiania obiektów budowlanych.” Wprowadzić pkt 6w brzmieniu „Minister 

właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze 

rozporządzenia: 1) szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego, projektu 

wykonawczego i projektu technologicznego ; 2) szczegółowe zasady ustalania 

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.” – Kujawsko-Pomorska 

OIIB, Czesław Szczesik – wniosek skierować do Krajowej Rady PIIB 

8. Wnoszę o uzupełnienie w obowiązującym prawie budowlanym o zdefiniowanie: - praw i 

obowiązków „Rzeczoznawcy budowlanego” – Kujawsko-Pomorska OIIB, Zygmunt 

Zygmuntowicz – wniosek skierować do Krajowej Rady PIIB 

14. Stworzenie nowej specjalności uprawnień budowlanych p.n. „hydrotechniczna z 

melioracyjną”. Aktualnie w myśl obowiązujących przepisów obiekty budowlane 

hydrotechniczne i melioracji wodnych włączono do specjalności konstrukcyjno-budowlanej w 

ramach odrębnych specjalizacji technicznych. W związku z tym powstaje wiele 

nieporozumień, co w konsekwencji powoduje, że brak jest kierunków studiów kształcących 

studentów w tych dziedzinach. Stąd też powstaje duży niedobór kadry inżynieryjno-

technicznej, co uniemożliwia pełne wykorzystanie środków unijnych na realizację inwestycji 

w zakresie zwiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych oraz łagodzenie środków powodzi 

i suszy co wynika z uwarunkowań dyrektyw unijnych: Ramowej Dyrektywy Wodnej i 

Ramowej Dyrektywy Powodziowej. – Lubelska OIIB, Andrzej Pichla (76) – wniosek 

Krajowa Rada 

15. Ujednolicenie wymagań w zakresie uprawnień i okresu praktyki po uzyskaniu uprawnień 

dla kandydatów do OKK i na egzaminatorów. – Lubelska OIIB, Bolesław Horyński (29) – 

wniosek skierować do Krajowej Rady PIIB 
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16. Prawnie uregulować kwestię kandydowania do organów izby – pracowników etatowych 

biura . – Lubelska OIIB, Zbigniew Szcześniak (84) – wniosek skierować do Krajowej 

Rady PIIB 

20. Należy podjąć działania legislacyjne mające na celu przywrócenie projektantom 

konstruktorom uzyskującym obecnie uprawnienia budowlane ograniczone uprawnienia 

architektoniczne tak jak to miało miejsce w przeszłości. Uzasadnienie: architektura i 

konstrukcja stanowią materię obiektu kubaturowego, z tego powodu istnieje wiele zagadnień 

znajdujących się w kręgu działalności projektowej zarówno architekta i konstruktora. 

Uważam, że zakres uprawnień projektowych dla dwóch grup zawodowych powinien się 

wzajemnie zazębiać. Oznacza to w praktyce konieczność rozszerzenia zakresu podstawowych 

uprawnień o zakres ograniczonych uprawnień architektonicznych dla inżynierów 

budownictwa, a o zakres ograniczonych uprawnień konstrukcyjnych dla architektów. 

Zwiększenie zakresu podstawowego uprawnień będzie ułatwieniem dla obu przedmiotowych 

grup zawodowych. – Łódzka OIIB, Barbara Pędzik (98) – wniosek skierować do 

Krajowej Rady PIIB 

21. Dotyczy zmiany w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

24 września 1998 r. w sprawie ustalania warunków geotechnicznych posadowienia obiektów 

budowlanych w § 7 pkt 3 lit c polegającą na usunięciu słów „zabytkowe i”. – Łódzka OIIB, 

Piotr Filipowicz – wniosek skierować do Krajowej Rady PIIB 

25. (W imieniu sądu dyscyplinarnego MOIIB) Wnosi się o rozszerzenie katalogu kar w 

postępowaniu zawodowym o karę pouczenia. Kara taka orzekana byłaby jedynie w przypadku 

nieświadomego i mało istotnego naruszenia Prawa budowlanego. Nie podlegałaby rejestracji 

w rejestrze ukaranych GUNB. – Mazowiecka OIIB, Piotr Król – skierować do Krajowej 

Rady PIIB 

26. (W imieniu sądu dyscyplinarnego MOIIB) Wnosi się, aby osobom ukaranym zakazem 

wykonania zawodu, w okresie trwania tego zakazu, nie wydawać zaświadczeń o 

przynależności do Izby, lub fakt ukarania odnotować w zaświadczeniu. – Mazowiecka OIIB, 

Piotr Król – skierować do Krajowej Rady PIIB 

30. Dążyć do usankcjonowania w Prawie budowlanym pojęcia projektu wykonawczego wraz 

z wprowadzeniem obowiązku opracowywania go dla określonych obiektów budowlanych – 

Mazowiecka OIIB, Jolanta Łopacińska – skierować do Krajowej Rady PIIB 

37. Postuluje się o zmianę załącznika Nr 1 do rozporządzenia MTiB z dn. 28 kwietnia 2006 r. 

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 z 

późn. zm.) w części dotyczącej wykształcenia wymaganego do uprawnień budowlanych w 

specjalności telekomunikacyjnej. Zmiana dotyczy wykreślenia warunku, aby osoba 

ubiegająca się o uprawnienia w specjalności telekomunikacyjnej oprócz studiów o kierunku 

elektronika i telekomunikacja ukończyła w ramach tego kierunku specjalność z zakresu 

telekomunikacji. 

Obecna treść tej części załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia: „Specjalność 

telekomunikacyjna:  

1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń - ukończone studia magisterskie na kierunku:  

1) elektronika i telekomunikacja w specjalności z zakresu telekomunikacji (O);  

2) elektrotechnika w specjalności z zakresu telekomunikacji (O).  

2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie - ukończone studia zawodowe na 

kierunku:  
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1) elektronika i telekomunikacja w specjalności z zakresu telekomunikacji (O);  

2) elektrotechnika w specjalności z zakresu telekomunikacji (O).”  

Treść zapisu po zmianie: „Specjalność telekomunikacyjna:  

1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń - ukończone studia magisterskie na kierunku:  

1) elektronika i telekomunikacja (O);  

2) elektrotechnika w specjalności z zakresu telekomunikacji (O).  

2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie - ukończone studia zawodowe na 

kierunku:  

1) elektronika i telekomunikacja (O);  

2) elektrotechnika w specjalności z zakresu telekomunikacji (O).” 

Uzasadnienie: istnieje bardzo duża grupa inżynierów, którzy ukończyli elektronikę i 

telekomunikację i posiadają dużą wiedzę oraz doświadczenie zawodowe, ale z powodu 

obowiązującego zapisu w przedmiotowym rozporządzeniu nie mogą ubiegać się o uzyskanie 

uprawnień budowlanych w spec. telekomunikacyjnej. Ponadto nadmienić należy, że wiele 

uczelni technicznych nie prowadzi w ramach kierunków kształcenia elektronika i 

telekomunikacji specjalności/ zakresu studiów wymaganych ww. rozporządzeniu w 

odniesieniu do specjalności telekomunikacyjnej. – Podlaska OIIB, Paweł Jan Mazur i 

Krzysztof Świderki – skierować do Krajowej Rady PIIB 

39. Wniosek o podjęcie uchwały o treści:  

 §1 

uchyla się uchwałę Nr 23/06 V krajowego Zjazdu Inżynierów Budownictwa z dnia 23 

czerwca 2006 r. zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu okręgowych rzeczników 

odpowiedzialności zawodowej. 

 §2 

Okręgowi Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej wybrani na kadencję 2010-2014, z 

wyjątkiem rzecznika wybranego największą liczbą głosów są zastępcami Okręgowych 

Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej. – Pomorska OIIB, Jarosław Kroplewski – 

skierować do Krajowej Rady PIIB 

41. Wniosek o rozpoczęcie prac nad przyznaniem samorządowi zawodowemu (Okręgowym 

Komisjom Kwalifikacyjnym) większych uprawnień w procesie nadawania stosownych 

uprawnień budowlanych w określonych specjalnościach 

uzasadnienie: do tej pory OKK w większości przypadków są zmuszone do formalnego 

przyjęcia lub odrzucenia wniosku posiłkując się przede wszystkim zał. Nr 1 do 

rozporządzenia MTiB z 28 kwietnia 2006 r. uwzględniając standardy kształcenia w Europie 

znane pod ogólną nazwą „procesu bolońskiego” oraz fakt, że załącznikiem do dyplomu 

ukończenia studiów jest opis zrealizowanych przedmiotów podstawowych i kierunkowych 

przewidzianych w danym standardzie, ten fakt powinien być również uwzględniany w 

procesie rozpoczęcia procedury przyznawania stosownych uprawnień – Śląska OIIB Antoni 

Wojaczek (203) – skierować do Krajowej Rady PIIB 

42. Zapewnienie wszystkim członkom PIIB poprzez stronę internetową www.piib.org.pl 

dostępu do programu serwis budowlany oraz aktualne Polskie Normy Budowlane. Kosztami 

tego dostępu obciążyć proporcjonalnie do ilości członków wszystkie okręgowe izby – Śląska 

OIIB Janusz Krasnowski (98) – skierować do Krajowej Rady PIIB 

47. Zaliczenie w poczet praktyki zawodowej pełnienie funkcji asystenta inspektora nadzoru 

inwestorskiego – inżyniera budowy – Śląska OIIB Janusz Kozula (97) – skierować do 

Krajowej Rady PIIB 

http://www.piib.org.pl/
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48. Przyjęcie prze Krajowy Zjazd załączonych propozycji w zakresie prawno-

regulaminowym prowadzenia przez właściwy organ PIIB działalności rzeczoznawstwa 

budowlanego, tj.  

1. ustanowić właściwy, statutowy organ PIIB prawnie odpowiedzialny za spełnienie 

obowiązków ustawowych samorządu zawodowego, określonych ustawowo treścią art. 15 

Prawa budowlanego 

2. Ustalić dla Krajowej Rady Izby wytyczną programową działalności w następnej kadencji 

dziedzinie rzeczoznawstwa budowlanego jako wprowadzenie do porządku prawnego 

działania PIIB wniosków Konferencji „Problemy Rzeczoznawstwa budowlanego”, 

normujących podstawowe zasady dotyczące: 

- roli i funkcji jaką powinien spełniać rzeczoznawca budowlany  

- zdefiniowania pojęć: orzeczenie, ocena, opinia, ekspertyza budowlana, a ślad za tym 

określenia, które z tych opracowań muszą być wykonane przez rzeczoznawcę budowlanego, a 

które mogą być również opracowane przez inżynierów mających uprawnienia budowlane bez 

ograniczeń, 

- obligatoryjną zawartość, każdego z ww. rodzajów opracowań wraz z ustaleniem 

przypadków, dla których rzeczoznawca budowlany jest zobowiązany wykonać sprawdzające 

obliczenia statyczno-wytrzymałościowe ustroju konstrukcji nośnej ocenianego obiektu 

- zdefiniowania roli i uprawnień podmiotów prawnych (jednostek badawczo-rozwojowych, 

wydziałów wyższych uczelni, zespołów rzeczoznawców stowarzyszeń naukowo-

technicznych) w zakresie rzeczoznawstwa budowlanego, wraz z wykazem upoważnionych 

jednostek, 

- problemu doprecyzowania specjalizacji zawodowej rzeczoznawców, 

- sposobu i formy weryfikacji opracowań poważnych ekspertyz budowlanych.– Śląska OIIB 

Janusz Kozula (97) – skierować do Krajowej Rady PIIB 

50. Zniesienie utajnienia zbioru pytań egzaminacyjnych, zaktualizować zbiór pytań 

egzaminacyjnych, udostępnić zbiór pytań egzaminacyjnych wraz z odpowiedziami, losowo 

wybierać pytania do odpowiedzi pisemnych i ustnych, wprowadzić pytania do odpowiedzi 

ustnych z praktyki zawodowej – Śląska OIIB Ireneusz Nesteruk (123) – skierować do 

Krajowej Rady PIIB 

52. Wniosek zmierza do: wprowadzenia możliwości rozszerzenia posiadanych uprawnień 

budowlanych z ograniczeniami na bez ograniczeń przez techników tylko na podstawie 

uzyskanego dodatkowo dyplomu inżyniera. Ponadto przywrócenia możliwości uzyskania 

uprawnień budowlanych bez ograniczeń dla inżynierów, którzy posiadają już uprawnienia w 

ograniczonym zakresie – Śląska OIIB Dariusz Spiechowicz (167) – skierować do 

Krajowej Rady PIIB 

53. Wniosek zmierza do uzyskania uprawnień budowlanych przez inżynierów automatyków i 

elektroników – Śląska OIIB Tadeusz Lipiński (105) – skierować do Krajowej Rady PIIB 

(do KKK) 

63. Wnioskuję o poparcie stanowiska skierowanego do Ministerstwa Infrastruktury przez 

Dziekanów wyższych uczelni kształcących na kierunku Energetyka pod warunkiem 

spełnienia wymagań programowych niezbędnych do uzyskania uprawnień budowlanych 

przez absolwentów tego kierunku – Małopolska OIIB, Jan Strzałka (139), – skierować do 

Krajowej Rady PIIB 

66. Wynegocjować centralnie najkorzystniejsze warunki elektronicznego dostępu członków 

PIIB do: 
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- serwisu budowlanego, 

- kilku kluczowych czasopism branżowych, 

- norm budowlanych 

Liczbę stanowisk zadeklarują izby okręgowe a koszty zostaną rozdzielone proporcjonalnie – 

Opolska OIIB, Wiktor Abramek – skierować do Krajowej Rady PIIB 

68. Postanowić przyznawanie uprawnień dla techników w ograniczonym zakresie i 

inżynierów w pełnym zakresie do wykonawstwa;  

Wprowadzić uprawnienia kolejowe w specjalności drogowej SRK, elektrycznej lub w art. 14 

poz. 2c dopisać drogowej; do poz. 5 dopisać energetykę kolejową i SRK; 

Złożyć protest przeciwko zakusom przekazania wydawania uprawnień kolejowych: drogowej, 

elektrycznej SRK do UTK, 

Uznać praktykę zawodową na kolei przy diagnostyce jak dla dróg kołowych; 

Brak w prawie budowlanym w art. 3 p. 3 pojęcia ekranu akustycznego – Świętokrzyska 

OIIB, Stanisław Rozin (88) – skierować do Krajowej Rady PIIB 

69. Modyfikacja formuły egzaminu; 

Bardziej ofensywne działanie KKK i KR odnośnie zakresu uprawnień polskich inżynierów 

budownictwa – zrównanie statusu uprawnień polskich i inżynierów budownictwa z prawami 

jakie posiadają inżynierie budownictwa w innych krajach UE  

Opracowanie przez KKK wykazu uprawnień w krajach UE – dane potrzebne do kwalifikacji 

praktyki do uprawnień budowlanych – Świętokrzyska OIIB, Stefan Szałkowski (104) – 

skierować do Krajowej Rady PIIB 

75. Utrzymać obecne przepisy w zakresie przyznawania pełnych uprawnień budowlanych dla 

osób, które ukończyły studia magisterskie – (wniosek 8/2010) Wielkopolska OIIB – 

KRAJOWA RADA 
 

76 (1) 

Dotyczy obniżenia składek – na wniosek reprezentowanego przeze mnie środowiska 

technicznego, proszę o rozważenie możliwości obniżenia wysokości obowiązkowych składek 

na rzecz okręgowej i PIIB. – Bogdan Wrzeszcz (mandat 54) – Krajowa Rada 

 

79 (4) 

Należy podjąć skuteczne działania przez wybrany zespół (komisję) w celu uzyskania 

bezpłatne-go dostępu do norm technicznych, przywołanych w obowiązujących przepisach 

techniczno – budowlanych jako załączników w rozporządzeniach. Zgodnie z zapisem w 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, w rozdziale III 

zatytułowanym Źródła prawa w art. 87 pkt. 1 wynika, że źródłami powszechnie 

obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane 

umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.   

Uzasadnienie:   

W teorii prawa rozporządzenie jest aktem wydawanym przez stosowne organy na podstawie 

ustaw i dla ich wykonania. Warunkiem wejścia w życie jest publikacja w Dzienniku Ustaw. 

Różnice między rozporządzeniem, a ustawą są dwóch rodzajów: formalnej (ustawa ma 

wyższą moc prawną) i przedmiotowej (rozporządzenia mają na celu wykonanie przepisów 

ustawy). Rozporządzenia nazywane są aktami wykonawczymi i jako powszechnie 

obowiązujące źródła prawa są ogólnie dostępne i są bezpłatne. Normy techniczne są 

podstawowymi i również powszechnymi aktami wymienionymi w stosownych 

obowiązujących rozporządzeniach dotyczących warunków technicznych różnych działów 

budownictwa i muszą odpowiadać takim samym warunkom jak ich źródła prawa 
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nadrzędnego. Ponadto zgodnie z wykładnią systemową prawa, czyli wyjaśnieniami sensu 

przepisów prawnych, nie należy interpretować przepisów tak, aby były sprzeczne z innymi 

przepisami. Zatem jeżeli jest możliwość pozyskania bezpłatnego jednych źródeł prawa, to 

musi istnieć taka sama możliwość pozyskania innych przynależnych im obowiązujących 

przepisów. – Jan Borkiewicz (mandat 187)  - Krajowa Rada 

 

80 (5):   

Zmienić zapis art. 100 Ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 roku, który brzmi:   

Nie można wszcząć postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie po 

upływie 6 miesięcy od dnia powzięcia przez organy nadzoru budowlanego wiadomości 

o popełnieniu czynu, powodującego tę odpowiedzialność i nie później niż po upływie 3 lat od 

dnia zakończenia robót budowlanych albo zawiadomienia o zakończeniu budowy lub 

wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego.   

na zapis o następującej treści:   

Należy wszcząć postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie przed 

upływem 3 miesięcy od dnia powzięcia przez organy nadzoru budowlanego wiadomości 

o popełnieniu czynu powodującego tę odpowiedzialność i zakończyć przekazaniem wniosku 

wraz z kompletem dowodów postępowania wyjaśniającego właściwemu rzecznikowi. 

Krajowy lub okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej, jako organ I instancji, musi 

zakończyć postępowanie w czasie nie dłuższym niż 3 miesiące. Postępowania musi być 

wszczęte nie później niż przed upływem 3 lat od dnia zakończenia robót budowlanych albo 

zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 

obiektu budowlanego.   

Uzasadnienie:   

Obecny zapis pozwalający na wszczęcie postępowania przez organy nadzoru budowlanego 

w przeciągu 6 miesięcy na załatwienie sprawy z tytułu odpowiedzialności zawodowej od dnia 

powzięcia wiadomości o popełnieniu czynu, uniemożliwia rzetelne przeprowadzenie 

postępowa-nie wyjaśniającego przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. 

Po wpłynięciu wniosku z organu nadzoru budowlanego po upływie okresu zbliżonego do 6 

miesięcy, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej nie ma żadnych realnych 

możliwości dla prze-prowadzenia rzetelnego postępowania. – Jan Borkiewicz (mandat 187)  - 

Krajowa Rada 

 

81 (6):   

Wprowadzić jeden rodzaj postępowania dyscyplinarnego bez szczegółowego określania jego 

rodzaju (zawodowego lub dyscyplinarnego). Naganne postępowanie członka izby z tytułu 

odpowiedzialności zawodowej jest niczym innym jak świadomym nieprzestrzeganiem 

kodeksu etyki zawodowej. Oznacza to, że popełnienie czynów powodujących 

odpowiedzialność zawodową jest również pewnym rodzajem nagannego postępowania z 

tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej.   

Uzasadnienie   

Granica pomiędzy dwoma rodzajami postępowania jest granicą bardzo płynną i stosunkowo 

nieprecyzyjną. Ponadto prowadzenie dwóch rodzajów postępowań i różnice pomiędzy nimi 

nie mają żadnego uzasadnienia w znaczeniu jakościowym. Jeden rodzaj postępowania 

dyscyplinarnego znacznie uprości prace dwóch organów izb: rzeczników oraz sadów. 

Również istotnym argumentem jest fakt, iż inne izby zawodowe (adwokatów, aptekarzy, 

biegłych rewidentów, doradców podatkowych, diagnostów laboratoryjnych, komorników, 

zawodowych kuratorów sądowych, lekarzy i lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, 

notariuszy, pielęgniarek i położnych, prokuratorów, radców prawnych, referendarzy 

sądowych, rzeczników patentowych, sędziów, syndyków licencjonowanych) mają tylko jeden 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Adwokat
http://pl.wikipedia.org/wiki/Aptekarz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bieg%C5%82y_rewident
http://pl.wikipedia.org/wiki/Doradca_podatkowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Diagnosta_laboratoryjny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Komornik
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kurator_s%C4%85dowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lekarz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stomatologia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lekarz_weterynarii
http://pl.wikipedia.org/wiki/Notariusz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Piel%C4%99gniarka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%82o%C5%BCna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prokurator
http://pl.wikipedia.org/wiki/Radca_prawny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Referendarz_s%C4%85dowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Referendarz_s%C4%85dowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rzecznik_patentowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C4%99dzia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Syndyk_licencjonowany
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rodzaj odpowiedzialności, który całkowicie wyczerpuje problem. – Jan Borkiewicz (mandat 

187)  - Krajowa Rada 

 

82 (7) 

Wprowadzić jeden rodzaj nazewnictwa organów Okręgowych Rzeczników 

Odpowiedzialności Zawodowej oraz Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego na Okręgowych 

Rzeczników Odpowiedzialności Dyscyplinarnej oraz Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego.   

Uzasadnienie   

Obecne nazewnictwo obu organów sugeruje, że tej samej sprawie wobec osoby Okręgowy 

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej może prowadzić postępowanie wyjaśniające w 

zakresie odpowiedzialności zawodowej, natomiast Okręgowy Sąd Dyscyplinarny może 

prowadzić po-stępowanie z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej. – Jan Borkiewicz 

(mandat 187)  - Krajowa Rada 

 

83 (8) 

Należy powołać zespół (komisję) specjalistów zawodowych wszystkich branż do 

przygotowania nowej Ustawy lub Kodeksu budowlanego w celu skutecznego działania 

z zapewnieniem stosownych uprawnień i środków. Wymagane zmiany w przepisach 

dotyczących Prawa budowlanego lub opracowanie Kodeksu budowlanego, powinny być 

wykonane przez specjalistów zawodowych wszystkich branż. Działania takie będące jednym 

stanowiskiem członków całej społeczności inżynierów budownictwa, muszą być powiązane 

z promowaniem wśród posłów i senatorów dla przyjęcia opracowanych przepisów przez 

komisję sejmową.   

Uzasadnienie   

Prowadzone dotychczasowe działania, dotyczące zmian przepisów prawa budowlanego, 

mające na celu wyeliminowanie wielu błędnych i niespójnych uregulowań prawnych, były 

całkowicie nieskuteczne. Dowodem na to jest fakt złożenia identycznego wniosku na 

poprzednim Zjeździe Sprawozdawczo - Wyborczym naszej Izby który był nieskuteczny. – Jan 

Borkiewicz (mandat 187)  - Krajowa Rada 

 

84 (9) 

Wprowadzenie możliwości uzyskiwania przez członków zaświadczeń potwierdzających 

przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz posiadanie ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej, drogą elektroniczną na podstawie wprowadzenia jednolitego 

systemu informatycznego dla wszystkich Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa na wzór 

stosowanych systemów umożliwiających uzyskanie wyciągów i dokumentów pocztą 

elektroniczną w bankach.   

Uzasadnienie:   

W obecnym czasie po wprowadzeniu podpisu elektronicznego i istniejących możliwościach 

wynikających między innymi z poczty elektronicznej propozycja stworzyłaby uzyskiwanie 

znacznych oszczędności związanych z przesyłkami pocztowymi, przykłady różnych instytucji 

(banki, urzędy, zakłady) są jedynie potwierdzeniem złożonej propozycji. – Jan Borkiewicz 

(mandat 187)  - Krajowa Rada 

 

85 (10) 

Zobowiązać Radę Krajową do podjęcia działań mających na celu wprowadzenie uregulowań 

prawnych wymagających zasięgania opinii Izb Okręgowych przy powoływaniu biegłych 

sądowych przez prezesów Powszechnych Sądów Okręgowych, na podstawie kwalifikacji 

przed po-wołanymi specjalnymi komisjami opiniodawczymi przez Rady Okręgowe dla tego 

rodzaju ocen.   



 9 

Uzasadnienie:   

Dotychczasowa ocena pracy oraz postępowanie wielu biegłych sądowych jest często naganna 

oraz jest na niskim poziomie wiedzy inżynierskiej i znacznie odbiega od podstawowych zasad 

etyki i rzetelności w sporządzaniu opinii. Opinie te w wielu przypadkach decydują o 

rozstrzygnięciu sprawy, a postępowania przed sądem powszechnym skutkują znacznymi 

obciążeniami finansowymi nie zawsze słusznymi dla strony. Należy ustalić czytelne i 

dokładne kryteria oceny oraz zasady umożliwiające prawidłową ocenę inżynierów 

budownictwa pełniących rolę biegłych sądowych na zasadzie współdziałania izb okręgowych 

i okręgowych sądów powszechnych. – Jan Borkiewicz (mandat 187)  - Krajowa Rada 

 

89(14.1) 

Zmian przepisów w ustawie Prawo budowlane, zmian zapisów w rozporządzeniu Ministra 

Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dn. 28 kwietnia 2003 r. 

Niniejszym zgłaszamy problem poświadczenia i przeprowadzenia kontroli stanu urządzeń 

elektrycznych i gazowych zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1c oraz ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo 

budowlane.  

W obu przypadkach ustawa Pb art. 62 ust. 2 pkt 5 deleguje w tym celu osoby posiadające 

kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją rządzeń oraz sieci 

elektrycznych i gazowych.  

Drugostronnie rzecz biorąc rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z 

dn. 28 kwietnia 2003 r. nie określa wymagań dotyczących wykształcenia i praktyki 

zawodowej, czego konsekwencją jest, że praktycznie każda osoba może przystąpić do 

egzaminu w wyniku którego może uzyskać ww. świadectwo kwalifikacje w zakresie dozoru. 

(Zaznaczamy, że świadectwo kwalifikacyjne jest wydawane dla poszczególnych działań, a 

więc dla działań prostych i bardziej zaawansowanych. W prawie budowlanym art. 62 nie ma 

odniesienia do rodzaju świadectwa kwalifikacyjnego).  

W tej sytuacji notuje się wiele przypadków, że osoba bez właściwego stażu i wykształcenia 

zawodowego oraz bez wystarczających wiadomości dokonuje się oceny instalacji 

elektrycznych i gazowych. oczywiście sytuacja jest nie dopuszczalna. W celu 

wyeliminowania tego zjawiska proponujemy: 

1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dn. 28 kwietnia 2003 

r. dokonać zmian:  

§ 1 ust. 1 o treści „rozporządzenie określa” i dalej w ust. 1 pkt 2 „zakres wymaganej wiedzy 

niezbędnej do uzyskania potwierdzenia posiadanych kwalifikacji” 

zmienić zapis 

§ 1 ust. 1 o treści „rozporządzenie określa” i dalej w ust. 1 pkt 2 „wymagania dotyczące 

wykształcenia i praktyki zawodowej oraz zakresu wymaganej wiedzy niezbędnej do 

uzyskania potwierdzenia posiadanych kwalifikacji” 

- istniejący zapis ww. rozporządzeniu  

§ 6 „osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, w celu uzyskania 

potwierdzenia posiadanych kwalifikacji, powinny się wykazać wiedzą z zakresu…” 

zmienić zapis na: 

§ 6.1. „osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, w celu uzyskania 

potwierdzenia posiadanych kwalifikacji, powinny się wykazać wymaganym wykształceniem 

i praktyką zawodową oraz wiedzą z zakresu…” – KRAJOWA RADA 

 

93 (18) 

Patronat nad niszczonymi w latach 1990-2009 pałacami i innymi budowlami zabytkowymi na 

terenie całego kraju. W latach 1990-2009 r. 
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W latach 1990-2009 uległo zniszczeniu wiele pałaców i innych budowli zabytkowych, 

szczególnie po odzyskaniu ich przez właścicieli lub po opuszczeniu przez instytucje 

państwowe (szkoły, przedszkola, związki społeczne). Są to dobra naszej kultury i sztuki, które 

za wszelka cenę należy zachować dla pokoleń. – Bolesław Balcerek (156) – KRAJOWA 

RADA 

 

94 (19) 

Należałoby rozważyć sposób ubezpieczenia członków Izby w taki sposób, aby po rozliczeniu 

kosztów w skali roku, ubezpieczyciel zwracał część zysków na rzecz Izby. 

Do chwili obecnej 2002-2009 ubezpieczyciele zyskali ok. 40 mln zł z naszych opłat 

ubezpieczeniowych. – Bolesław Balcerek (156) – KRAJOWA RADA 

 

97 (22) 

Proponuje wycofać się z umów zlecenia dla prac, które powinny być wykonane przez 

pracowników etatowych dotyczy to typowych prac biurowych. – Włodzimierz Starosolski 

(150) – KRAJOWA RADA 

 

98 (23) 

Proponuje zatrudnić na etacie pracownika, który będzie wyspecjalizowany w zagadnieniach 

Izby. Da to oszczędności rzędu 200-300 tys. Rocznie. – Włodzimierz Starosolski (150) – 

KRAJOWA RADA 

 

100 (25) 

Rozważyć rezygnację z ubezpieczenia zewnętrznego na rzecz ubezpieczenia wzajemnego. 

Motywacja: W latach 2003-2009 wpłaciliśmy z tytułu ubezpieczenia 63 mln zł a wypłaty 

wyniosły jedynie 13 mln. – Włodzimierz Starosolski (150) – KRAJOWA RADA 

 

101 (26) 

Wnioskuję wynegocjowanie z ubezpieczycielem obniżenie wysokości składki na OC. 

Uzasadnienie: w latach: 2003/2009      w: 2009:   

  Wypłacana składka 63 mln    8,8 mln 

  Wypłacane odszkodowanie 12,8 mln   3,8 mln 

Zyski ubezpieczyciela są zbyt wysokie (w 2003/ 9 – 77% składki (3x) w 2009 – 57% składki 

czyli ponad 2x ) – Janusz Cieśliński (57)-KRAJOWA RADA 

 

103 (28) 

1. rozpatrzyć możliwość obniżenia składki członkowskiej dla emerytów, członków Izby – 

KRAJOWA RADA 

2. utrzymać obecne przepisy w zakresie przyznawania pełnych uprawnień tylko osobom, 

które ukończyły studia magisterskie – KRAJOWA RADA 

3. monitorować przez organy PIIB problematykę oddziaływania przedsięwzięć budowlanych 

na środowisko przez opiniowanie aktów prawnych z tego zakresu oraz proponowanie 

własnych rozwiązań – KRAJOWA RADA 

4. Rozszerzyć, w ramach obowiązującej składki obowiązkowego ubezpieczenia OC na 

sporządzanie przez członków Izby świadectw energetycznych. – Mirosław Karolak (179) – 

KRAJOWA RADA 

 

104 (29) 

2. wprowadzić system punktowania szkoleń członków Izby. – KRAJOWA RADA 

104 (29) 
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3. doprowadzić do inicjatywy ustawodawczej zmiany art. 76a KPA. Obowiązujący od 1 

stycznia 2010 r. zapis obliguje do poświadczania odpisu dokumentu wyłącznie przez 

adwokatów, radców prawnych, rzeczników patentowych, doradców podatkowych – Mirosław 

Karolak (179) – KRAJOWA RADA 

 

105 (30) 

Organizować corocznie Kongres Budownictwa w formie panelu dyskusyjnego o problemach 

branży. Organizatorami byłyby przemiennie kolejne Izby Okręgowe. Zjazdy to za mało czasu 

na merytoryczne dyskusje – Tadeusz Cichosz (33) – KRAJOWA RADA 

 

106 (31) 

Podjąć dyskusje –decyzje o symbolach izby w kontekście : 

-sztandaru izby,  

-patrona symbolizującego historię i osiągnięcia w budownictwie. 

Sztandar to element do przysięgi przy wręczaniu uprawnień. Tadeusz Cichosz (33) – 

KRAJOWA RADA 

107 (32) 

Wydać (opracować) Kodeks budownictwa dla wszystkich członków izby zawierający: 

-prawo budowlane, drogowe, energetyczne i inne z komentarzami, 

-przepisy wykonawcze z komentarzem, 

-prawo administracyjne z komentarzem,  

-prawo pracy.  

Wydawnictwo zbiorowe obniży cenę i będzie niezwykle użyteczne dla członków w 

codziennej pracy.  Tadeusz Cichosz (33). – KRAJOWA RADA 

 

108 (33) 

W paragr. 2 regulaminu okręgowych rad pkt. 16 zapisano, że okręgowa rada przyznaje środki 

samopomocowe wg  kryteriów zatwierdzonych uchwałą rad, natomiast w zasadach 

gospodarki finansowej PIIB paragr. 10 zapisano: okręgowa rada może na zasadach 

określonych regulaminem uchwalonym przez okręgowy zjazd udzielić członkom 

indywidualnej pomocy. Należy wyeliminować różnice. 

Uważam, że z uwagi na wrażliwą materię jaką są pieniądze pochodzące ze składek 

członkowskich pomoc koleżeńską należy przyznawać wyłącznie zgodnie z regulaminem 

uchwalonym przez okręgowy zjazd, co należy wprowadzić do stosownego regulaminu. 

Michał Łapiński (158) – KRAJOWA RADA 

 

110 (35) 

Wniosek w załączeniu (kserokopia) - Karol Jurkowski (119) – KRAJOWA RADA 

 

111 (36) 

Wystąpienie z inicjatywą do ministra Infrastruktury o zmianę rozporządzenia MI z dnia 18 

maja 2004 r. i ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Zmiana: rozp. MI z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowania kosztów robót budowlanych określanych w programie funkcjonalno-użytkowym 

(Dz. U. nr. 130, poz. 1389) 

Ustawy dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 

153, poz. 1503) 

W sprawie  

1. ustalania sposobu i podstawy obliczania rażąco niskiej ceny objętej ww. rozporządzeniem 
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2. doprecyzowania pkt 1 ust 1 art. 15 ustawy jw. przez podanie w wymiarze liczbowym, 

procentowym kiedy cena jest rażąco niska.(uzasadnienie w załączniku) Stefan Czarniecki 

(138) – KRAJOWA RADA 

 

114 (39) 

Zobowiązać Prezydium Krajowej Izby do rozmów z wydawcą norm technicznych celu 

realnego upowszechnienia dostępu do norm.- Wiesław Chojnacki (124). – Krajowa Rada  

117(42) 

Wnioskuje o podjęcie działań na rzecz poprawy pozycji członka Izby (warunki materialne, 

prestiż, bezpieczeństwo wykonywania zawodu). Ryszard Kwiatkowski (130) – Krajowa Rada 

 

119 (44) 

Dot. materiałów szkoleniowych i szkoleń – centralne przygotowanie przez PIIB 

najważniejszych materiałów szkoleniowych na potrzeby wszystkich członków – w różnej 

formie – drukowanej, zapis na płycie CD, zapis video, kursy/ szkolenia on-line dostępne 

potem w Internecie. Pozwoli to na dotarcie do szerszej rzeszy inżynierów przy równoczesnym 

obniżeniu kosztów szkoleń. – Andrzej Pawłowski (8) – KRAJOWA RADA 

 

120 (45) 

Dot. Rażąco niskiej ceny w postępowaniu przetargowym.  

W zawiązku z tym, że w wielu postępowaniach przetargowych – zarówno na projektowanie 

jak i na wykonywanie robót budowlanych, pojawia się wiele ofert posiadających rażąco niską 

cenę wnioskuję, by KR PIIB podjęła starania o określenie formuły która pozwoli na 

egzekwowanie zapisu ustawy „Prawo zamówień publicznych”. To znaczy – precyzyjne 

określenie formuły i kryteriów wykonawczych, które pozwolą ściśle określić co uważa się za 

rażąco niską cenę. Szczegółowe kryteria powinny być określone w drodze rozporządzenia 

dla: 

1. projektowania 

2. wykonywania robót budowlanych 

3. usług w procesie inwestycyjnym 

4. dostaw sprzętu i materiałów – Roman Karwowski (143) – KRAJOWA RADA 
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Załącznik nr 2  

Wnioski rekomendowane przez KUiW do skierowania do rozpatrzenia Organy 

Krajowej Rady PIIB (Krajową Komisję Kwalifikacyjną) 

91 (16) 

Działalności KRAJOWEJ  KOMISJI  KWALIFIKACYJNEJ  PIIB w Warszawie 

Zobowiązać przez IX Zjazd Krajowy PIIB w Warszawie Krajową Komisję Kwalifikacyjną na 

publikowanie w Internecie (na stronie Izby Krajowej w zakładce KKK) w ciągu dziesięciu dni 

po każdej sesji egzaminacyjnej wszystkich pytań testowych i ustnych (wszystkich branżach), 

które były przedmiotem egzaminu na uprawnienia budowlane. – Ciesiński Krzysztof (nr 137) 

- KKK 

 

92 (17) 

Działalności KRAJOWEJ  KOMISJI  KWALIFIKACYJNEJ  PIIB w Warszawie 

Zobowiązać przez IX Zjazd Krajowy PIIB w Warszawie Krajową Komisję Kwalifikacyjną do 

opublikowanie w Internecie (na stronie Izby Krajowej w zakładce KKK) wszystkich 

opracowanych pytań testowych i ustnych na egzamin na uprawnienia budowlane. Termin 

wykonania do 31.07.2010 r. – Ciesiński Krzysztof (nr 137) - KKK 

 

95 (20) 

Należy wzmocnić kadry w zakresie budowli wodnych i melioracji w celu projektowania i 

wykonawstwa budowli hydrotechnicznych, budowli chroniących przed powodziami wraz z 

urządzeniami hydrotechnicznymi dla minimalizacji strat powodziowych. Ustalić pytania 

egzaminacyjne z powyższego zakresu na uprawnienia budowlane. – Bolesław Balcerek (156) 

– KKK 

 

115 (40) 

Pilnie trzeba wyjaśnić i ostatecznie zweryfikować sprawę ciągłości posiadania uprawnień 

budowlanych, które zostały nabyte – dzięki wieloletniemu projektowaniu obiektów 

inżynierskich budownictwa kolejowego – przez osoby zatrudnione w dawnych 

przedsiębiorstwach resortowo podległych Ministerstwu Komunikacji.- Andrzej Bratkowski 

(74). – KKK  
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Załącznik nr 3  

Wnioski inne (Inżyniera Budownictwa i czasopism branżowych) 

104 (29.1) 

1. Wystąpić do wydawców czasopism prenumerowanych przez członków Izby o 

udostępnienie  elektronicznej biblioteki – zbiorczego wydania rocznika na płycie CD - INNE 

38. Wniosek dotyczy wchłonięcia w dotychczasową objętość miesięcznika PIIB branż dotąd 

umieszczonych na marginesie, takich jak: sanitarna, elektryczna i telekomunikacyjna - 

Podlaska OIIB, Jerzy Karol Oksiuta – skierować do Inżyniera Budownictwa 
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Załącznik nr 4 

Wnioski rekomendowane przez KUiW do skierowania do rozpatrzenia przez IX 

Krajowy Zjazd 

 

54. Wnoszę, aby IX Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Warmińsko-Mazurskiej OIIB wystąpił 

do IX Krajowego Zjazdu PIIB o nadanie Profesorowi Zbigniewowi Grabowskiemu 

GODNOŚĆ HONOROWEGO PREZESA PIIB – Warmińsko-Mazurska OIIB, Zdzisław 

Binerowski,  – skierować na IX Zjazd 

 

99 (24) 

Zrezygnować na rok 2011 z zakupu sprzętu komputerowego i biurowego. 

Zakupić serwer zamiast płacić za dzierżawę 24 000 zł/rocznie. 

Zatrudnić na 1/3-1/2 etatu rencistę zamiast płacić firmom zewnętrznym. – Włodzimierz 

Starosolski (150) - IX ZJAZD 

 

102 (27) 

1. Wprowadzenie do „zasad gospodarki finansowej PIIB” do rozdz. II §8 dodatkowego ustępu 

nr 11 w treści: „przychody wynikające z przekazywania przez PIIB do okręgowych izb 

podzielonej proporcjonalnie do liczby ich członków kwoty stanowiącej 75% przychodu, który 

PIIB otrzymuje od Ubezpieczyciela tytułem obsługi jego produktów i usług stanowiących 

przedmiot umowy z PIIB”  

2. wprowadzenie do budżetu PIIB na rok 2011 dodatkowej pozycji kosztowej w treści 

podanej wyżej (pkt 1) z zapisem w kolumnie dotyczącej kwot liczby 300000 zł. – proszę o 

możliwości podania uzasadnienia w swobodnej wypowiedzi wnioskodawcy – Zbigniew 

Detyna (108)-W TRAKCIE ZJAZDU W DYSKUSII O BUDŻECIE 
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Załącznik nr 5  

Wnioski rekomendowane przez KUiW do odrzucenia 

 

2. Kompleksowe rozwiązanie zagadnień wpływów sejsmicznych i parasejsmicznych w Polsce 

– Dolnośląska OIIB, Zbigniew Samowar – wniosek odrzucić 

4. Doprowadzić do usankcjonowania w Prawie budowlanym kwalifikacji osób pracujących w 

organach administracji architektoniczno-budowlanej do posiadania uprawnień budowlanych – 

Dolnośląska OIIB, Małgorzata Mikołajewska Janiaczyk, - wniosek odrzucić 

9. Wniosek o powołanie inicjatywy w sprawie przygotowania standardów zawodowych dla 

członków PIIB. Składam wniosek o powołanie na szczeblu krajowym zespołu ds. 

przygotowania standardów zawodowych dla członków PIIB. Zadaniem standardów 

zawodowych będzie regulowanie zasad współpracy w procesie inwestycyjnym pomiędzy 

inwestorem, wykonawcą i członkami izby inżynierów pełniących samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie. wprowadzanie standardów zawodowych może wpłynąć na 

zwiększenie rangi inżyniera budownictwa, a także na mobilizowanie środowiska inżynierów 

do ciągłego samodoskonalenia i zwiększania profesjonalizmu członków izby. – Kujawsko-

Pomorska OIIB, Marek Żółtowski – wniosek odrzucić (zagadnienie reguluje Prawo 

budowlane i kodeks etyki zawodowej) 

10. IX Zjazd KUPOIIB w całej rozciągłości akceptuje stanowisko KR PIIB wyrażone w 

wystąpieniu do trybunału Konstytucyjnego w związku z wnioskiem Rzecznika Praw 

Obywatelskich o stwierdzenie zgodności z Konstytucją m. in. art. 6 ust. 1 i art. 55 ust. 2 

ustawy z dn. 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych – Kujawsko-Pomorska OIIB, 

Andrzej Myśliwiec – wniosek odrzucić 

11. Wystąpić do KR PIIB, aby podjąć działania w celu doprecyzowania i sformułowania 

„rażąco niska cena” oraz jej zdefiniowanie, które występuje w ustawie „Prawo zamówień 

publicznych” – Kujawsko-Pomorska OIIB, Andrzej Myśliwiec – wniosek odrzucić 

12. Wystąpić do KR PIIB, aby podjąć działania dla unormowania i uporządkowania spraw 

związanych z Eurokodami – Kujawsko-Pomorska OIIB, Andrzej Myśliwiec – wniosek 

odrzucić 

13. Wystąpić do KR PIIB, aby podjąć działania w sprawie biegłych sądowych, którzy 

powinni posiadać tytuł rzeczoznawcy budowlanego, powinni być członkami Izby Inżynierów 

Budownictwa, aby w zakresie ich merytorycznej działalności mogli być oceniani jak każdy 

inżynier pełniący samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. – Kujawsko-Pomorska 

OIIB, Andrzej Myśliwiec – wniosek odrzucić 

17. Spowodować podjęcie inicjatywy ustawodawczej przez Krajowy Zjazd Izby w sprawie 

likwidacji zapisu objęcia norm prawem autorskim – Lubuska OIIB, Piotr Koczwara (42) – 

wniosek odrzucić 

19. W przetargach decyduje cena, a potem albo ten z najniższą ceną nie wywiązuje się z 

jakości wykonania, albo próbuje wprowadzać dodatkowe możliwości podniesienia ceny. 

Proponuje zawnioskować do władz PIIB, a te do odpowiednich komisji o zmianę regulaminu 

przetargów i odrzucenia z góry najniższej i najwyższej ceny– Lubuska OIIB, Antoni 

Dyleikowski (21) – wniosek odrzucić 
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22. Wnoszę o doprowadzenie do zgodności z Ustawą o samorządzie zawodowym przepisów 

wewnętrznych Izby (za przykładem funkcji Rzecznika odpowiedzialności zawodowej) – 

Łódzka OIIB, Gerard Korbel (2095/02) – wniosek odrzucić 

23. W celu zapewnienia stopniowej wymiany członków we wszystkich organach izby, 

rozważyć możliwość wprowadzenia kadencyjności dla 25-30% osób, które pełniły swoje 

funkcje przez kolejne dwie kadencje (analogia do wymiany kadr w senacie Stanów 

Zjednoczonych) – Małopolska OIIB, Zygmunt Rawicki (125) – wniosek odrzucić 

24. Wprowadzić kadencyjność także dla osób funkcyjnych Rady i organów (dotyczy: 

wiceprzewodniczących, sekretarza i skarbnika Rady oraz sekretarza komisji kwalifikacyjnej) 

analogicznie jak to dotyczy obecnie przewodniczących wszystkich organów. – Małopolska 

OIIB, Zygmunt Rawicki (125) – wniosek odrzucić 

27. Poparcie przez MOIIB lub wystąpienie do KR PIIB o udzielenie poparcia dla wniosku 

Izby Projektowania Budowlanego do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o 

upowszechnienie opracowanych „Ogólnych Warunków Umów o Prace Projektowe dla 

zamówień publicznych” oraz kilku przykładowych umów i prace projektowe i inżynierskie – 

Mazowiecka OIIB, Kazimierz Staśkiewicz – wniosek odrzucić 

28. Podjęcie prac i działań przez nowe kierownictwo PIIB nad wprowadzeniem do ustawy 

Prawo zamówień publicznych zmian wynikających z Dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania 

zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usług, szczególnie w zakresie: a) 

ceny ofert za prace projektowe w przetargach publicznych, b) zalecenia stosowania trybu 

przetargu ograniczonego dla prac projektowych, c) opracowania nowej ustawy Prawo 

zamówień publicznych, która upraszczałaby zasady dla zamówień publicznych poniżej 

progów unijnych i pozostawiała dotychczasowe ustalenia dla zamówień powyżej progów 

unijnych. – Mazowiecka OIIB, Kazimierz Staśkiewicz – wniosek odrzucić 

29. Wystąpić do KR PIIB z wnioskiem o rozszerzenie statutu Polskiej Izby w zakresie 

pełnionych przez nią zadań (§ 7 statutu) przez:  

1) zweryfikowanie oraz pełne wyszczególnienie wszystkich zadań, które w dotychczasowym 

statucie (ust. 1 pkt 1) podano ogólnikowo, jako realizację zadań określonych w art. 8 ustawy z 

dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 

urbanistów 

2) wprowadzenie zapisu podobnego jaki jest w statucie Izby Architektów i Izby Urbanistów, a 

mianowicie: „opracowanie i wdrożenie materiałów pomocniczych do wyceny prac 

projektowych i inżynierskich w budownictwie” – Mazowiecka OIIB, Kazimierz 

Staśkiewicz – wniosek odrzucić  

31. Podjęcie działań zmierzających do uzyskania prawa opiniowania ustaw dotyczących 

spraw zawodowych inżynierów (głos doradczy) budownictwa – jako stałego elementu naszej 

działalności (jako działanie lobbingowe) – Mazowiecka OIIB, Waldemar Witkowski – 

wniosek odrzucić 

32. Jeżeli już wprowadzono branżę urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego (specjalność 

kolejowa) do MOIIB to należałoby przestrzegać zasad nie monopolistycznej obsady tej 

branży. Budzi uzasadnione obawy fakt, iż w Regulaminie wyborów do organów MOIIB na III 

kadencję pominięta została sprawa konieczności reprezentowania danej specjalności 

przynajmniej przez dwóch członków. Sprawa mogłaby być bardziej przejrzysta, gdyby przy 
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nazwiskach członków Okręgowej Rady (zarówno poprzedniej jak i obecnej kadencji) była 

zaznaczona specjalność. Niniejszy wniosek związany jest z moim Kandydowaniem do OKK. 

PS. Wniosek ten stanowi integralne powiązanie z wnioskiem złożonym przez mnie w Komisji 

Uchwał i Wniosków w dniu 17.04.2010 r. – Mazowiecka OIIB, Zygmunt Szeniawski – 

wniosek odrzucić 

33. Powołanie Rzecznika członka izby inżynierów budownictwa, zakres obowiązków 

rzecznika: 

- pomoc przy wizji lokalnej i oględzinach miejsca nieszczęścia, 

- pomoc przy znalezieniu odpowiedniego obrońcy (adwokata ze znajomością branży), 

- pomoc przy zgłoszeniu nieszczęścia u ubezpieczyciela, 

- współudział w posiedzeniach i pracach rzecznika odpowiedzialności zawodowej, 

- inna pomoc członkom izby, 

- egzekwowanie przestrzegania zasad solidarności zawodowej, 

- prowadzenie monitoringu ubezpieczeń i zgłaszanie wniosków w sprawie zawartej umowy 

ubezpieczeniowej 

Zalecenia: 

- rzecznik członka izby zawiera (prowadzi) zawarcie umowy z firmą brokerską i 

ubezpieczającym, 

- egzekwowanie innych bonusów wynikających z zawartej umowy ubezpieczenia – Opolska 

OIIB, Henryk Rawski – wniosek odrzucić 

36. Rozważyć możliwość obniżenia składki dla emerytów czynnych zawodowo członków 

Izby - Podkarpacka OIIB, Jan Wyciślak – wniosek odrzucić 

40. Wniosek o podjęcie działań przez PIIB w sprawie nowelizacji ustawy o samorządach 

zawodowych architektów , inżynierów budownictwa oraz urbanistów i wprowadzenie do 

ustawy komisji legislacyjnej jako statutowej. – Pomorska OIIB, Jarosław Kroplewski – 

Wniosek odrzucić 

43. Stworzenie komitetu wyborczego posłów do Sejmu RP, stworzenie listy kandydatów. 

Żadna partia polityczna nie ma 100.000 członków – Śląska OIIB Stanisław Karpiński (81) 

– wniosek odrzucić  

44. Wystąpić do Ustawodawcy o ustalenie jednakowego terminu obowiązywania uzgodnienia 

uzgodnień branżowych i terminu obowiązywania pozwolenia na budowę. Problem ten nie jest 

uregulowany prawnie – Śląska OIIB Marek Młynarski (121) wniosek odrzucić 

45. Wystąpić do Ustawodawcy o zmianę w Prawie Budowlanym. Konieczności ustanowienia 

kierownika budowy przy budowie domków jednorodzinnych. W to miejsce wprowadzić 

obowiązek powołania inspektora nadzoru. Praktyka kierownika budowy nie zdaje egzaminu, 

gdyż często domy budowane są w systemie gospodarczym i kierownika budowy nie ma 

wpływu na wykonawców i inwestora, co b. często skutkuje oskarżeniem kierownika budowy 

o nie wywiązywanie się ze swoich obowiązków, często bez jego winy – Śląska OIIB Marek 

Młynarski (121) – wniosek odrzucić 

46. Wnioskuję o dokonanie spójności Prawa Budowlanego z Prawem Energetycznym, w 

zakresie budowy przyłączy art. 29a Prawa budowlanego – Śląska OIIB Andrzej Formowicz 

(47) wniosek odrzucić  
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49. Wystąpić do Ustawodawcy o wprowadzenie zmian w Ustawie o Zamówieniach 

Publicznych zmuszających inwestorów do ograniczenia do 70% wpływu xxx ceny na wynik 

przetargu – Śląska OIIB Marek Młynarski (121) wniosek odrzucić  

51. Stworzenie i egzekwowanie taryfikatora za pełnienie samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie – Śląska OIIB Stanisław Karpiński (81) wniosek odrzucić  

55. Podjąć działania zmierzające do wprowadzenia zmiany w Prawie budowlanym 

dotyczącym terminu wydania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę – aby umożliwić 

realizację budów decyzja powinna być podjęta w ciągu 14 dni. – Zachodniopomorska OIIB 

– wniosek odrzucić 

64. Wnioskuję o wynegocjowanie od Towarzystwa Ubezpieczeniowego zmniejszenia 

dotychczasowych składek na ubezpieczenie OC. – Małopolska OIIB, Ryszard Pietras – 

wniosek odrzucić 

67. Podjąć działania zmierzające do istotnego obniżenia ceny norm budowlanych, aby stały 

się powszechnie dostępne dla inżynierów i studentów, w konsekwencji wpłynie to na jakość 

budownictwa – Opolska OIIB, Wiktor Abramek – wniosek odrzucić 

70. Jednoznacznie należy ustalić wykaz stanowisk (innych niż związanych z bezpośrednim 

procesem budowlanym) na których należy posiadać uprawnienia budowlane, np.: 

wykonawstwo w zakładach elementów budowlanych, prace projektowe i ekspertyzy w 

Instytutach i Uczelniach; 

Praktyka przy wszystkich pracach, przy których obowiązują uprawnienia musi być zaliczana 

do praktyki na uprawnienia. – Świętokrzyska OIIB, Marian Skawiński wniosek odrzucić 

71. - KKK winna jednocześnie określić sposób postępowania w przypadku gdy – w książce 

praktyki zawodowej – jako osoba kierująca praktyką zawodową, figuruje osoba z 

uprawnieniami o zakresie ograniczonym 

- Istnieje potrzeba opracowania opinii prawnej (przez Biuro Prawne KKK) odnośnie 

postępowania kwalifikacyjnego w przypadku gdy osoba kierująca praktyka wydaje (w książce 

praktyki do uprawnień budowlanych) negatywną opinię „o przygotowaniu do zawodu” osoby 

odbywającej praktykę; 

- wytyczne KKK z dnia 17.12.2008, znak: KK-0058-0538/08 dotyczące postępowania 

kwalifikacyjnego w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego – określają m. in., że 

wnioski Specjalistycznego Zespołu Kwalifikacyjnego winny być zatwierdzone na 

posiedzeniach OKK. Proponujemy korektę tego zapisu – poprzez dodanie słów: „lub 

Prezydium OKK” – Świętokrzyska OIIB, Edmund Pieniążek – wniosek odrzucić 

72. Opublikować procedurę wyłaniania firmy ubezpieczeniowej świadczącej usługę 

ubezpieczenia obowiązkowego dla członków Izby, w tym: kryteria wyboru, osobowy skład 

komisji wyłaniającej ubezpieczyciela, protokół z wyboru zwycięzcy, oferty wszystkich 

oferentów – (wniosek 1/2010) Wielkopolska OIIB – wniosek odrzucić 

73. Rozpatrzyć możliwość obniżenia składki członkowskiej w Izbie dla emerytów, członków 

Izby – (wniosek 2/2010) Wielkopolska OIIB– wniosek odrzucić 

74. Monitorowanie problematyki oddziaływania przedsięwzięć budowlanych na środowisko, 

w tym opiniowanie aktów prawnych, propagowanie własnych rozwiązań (PIIB) (wniosek 

7(2)/2010) Wielkopolska OIIB – wniosek odrzucić 
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77 (2) 

Opracowania cennika na usługi w zakresie rzeczoznawstwa budowlanego – wnioskuję o 

podjęcie przedsięwzięć w celu opracowania przejrzystego cennika dla inwestora/ 

rzeczoznawcy, na usługi w zakresie rzeczoznawstwa, ze szczególnym uwzględnieniem ceny 

minimalnej przedmiotowych usług. – Bogdan Wrzeszcz (mandat 54) - Odrzucić 

 

78 (3) 

Reprezentacji PIIB w Parlamencie RP – wnioskuję o podjęcie działań mających na celu 

wprowadzenie do Parlamentu RP przedstawicieli PIIB, w celu skutecznego reprezentowania 

interesów naszego środowiska zawodowego i tym samym zapewnienie wpływu na 

prawidłowe kształtowanie przepisów Prawa budowlanego. – Bogdan Wrzeszcz (mandat 54) - 

Odrzucić 

 

86 (11) 

W ramach prac nad dostosowaniem Prawa budowlanego do przepisów Unii Europejskiej 

należy powołać zespół roboczy, który przygotuje projekt zmian do ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo budowlane, w pełni uwzględniający zapisy „Dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej 

budynków”, oraz przewidywanej (planowej) Nowelizacji Dyrektywy Recast of the Energy 

Performance of Building Directive w obszarach: 

 Narodowe plany zwiększenia liczby budynków, w których emisja CO2 lub zużycie 

energii pierwotnej są niskie lub równe zeru (do 30 czerwca 2011 r.) 

 Kraje członkowskie zapewniają wydawanie ŚCHE budynkom, ich częściom, które są 

nowo wznoszone, sprzedawane lub wynajmowane i dla budynków których pow. użytkow. 

przekracza 250 m2 jest użytkowana przez urząd publiczny. 

 Niezależny system kontroli działania ŚCHE  

 System kar w przypadku przepisów krajowych realizujących Dyrektywę 

Uzasadnienie: 

Subtelne rozbieżności D i PB 

D – Państwa członkowskie podejmują środki mające na celu zapewnienie, aby w budynkach o 

całkowitej powierzchni użytkowej powyżej 1000 m kw. Zajmowanych przez władze 

publiczne i przez instytucje świadczące usługi publiczne dla dużej ilości osób, było 

umieszczane, w miejscu wyraźnie widocznym dla ogółu, świadectwo energetyczne, mające 

nie więcej niż 10 lat. 

PB – W przypadku opracowywania ŚCHE budynku o dużej powierzchni użytkowej 

przekraczającej 1000 m kw., który jest zajmowany przez organy administracji publicznej (…) 

ŚCHE powinno być umieszczone w widocznym miejscu w budynku. 

- Piotr Iwat (mandat 189) – Odrzucić  

 

87 (12) 

Siatki programowe oraz programy studiów, które zgodnie z autonomią uczelni są domeną 

odpowiednich Rad Wydziałów, muszą uwzględnić opinie i potrzeby przedsiębiorstw i 

instytucji zatrudniających tych absolwentów. Wobec tego w składzie organów 

przygotowujących sitaki programowe i programy studiów powinni zasiadać przedstawiciele 

tych instytucji i przedsiębiorstw. Osoby spoza uczelni powinny stanowić co najmniej 30% 

składu gremium. Prawidłowość realizacji tego postulatu w uczelni powinna być 

monitorowana np. przez Państwową Komisję Akredytacyjną.  

Uzasadnienie: 
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Proces kształcenia realizowany w wyższych uczelniach na kierunku budownictwo  powinien 

lepiej przygotowywać absolwentów do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach budowlanych 

oraz w całej sferze infrastruktury z nim związanej. Z tego powodu profil absolwenta, jego 

sylwetka, posiadane umiejętności, doświadczenia praktyczne muszą odpowiadać przyszłemu 

miejscu pracy. W uczelniach często obserwujemy trend, że  siatki programowe oraz programy 

studiów bardziej odzwierciedlają możliwości placówki naukowej niż potrzeby przyszłego 

miejsca pracy. – Zygmunt Meyer (mandat 191) – Odrzucić 

 

88 (13) 

Integralnymi elementami procesu kształcenia inżynierów budownictwa powinien być udział 

praktyków w procesie dydaktycznym. Umożliwi to pracodawcom kształtowanie wiedzy 

absolwentów. Wszyscy absolwenci powinni znać zasady funkcjonowania firmy na wolnym 

rynku budowlanym oraz przez pryzmat tej wiedzy powinni umieć oceniać projekty 

budowlane. Ponieważ w UE można zaobserwować tendencję do łączenia specjalności, 

Komisje programowe działające w uczelniach powinny ten fakt wprowadzać. Siatki 

programowe muszą uwzględniać zasady etyki zawodowej oraz standardy zawodowe. Można 

tu posłużyć się wytycznymi opracowanymi na Konferencji w Krynicy w 2009 r.  

Uzasadnienie: Należy przyjąć następujący podział studiów: studia inżynierskie 8 semestrów 

(w tym 1 semestr praktyki); studia magisterskie 4 semestry (w tym 1 semestr praktyki). Studia 

podyplomowe powinny stanowić element specjalizacji zawodowej przy zdobywaniu 

uprawnień.  

Uzasadnienie: 

Należy przyjąć następujący podział studiów: studia inżynierskie 8 semestrów (w tym 1 

semestr praktyki); studia magisterskie 4 semestry (w tym 1 semestr praktyki). Studia 

podyplomowe powinny stanowić element specjalizacji zawodowej przy zdobywaniu 

uprawnień. – Zygmunt Meyer (mandat 191) – Odrzucić 

 

89(14.2) 

2. w ustawie Prawo budowlane art. 62 ust. 2 pkt 5 zmienić zapis „kontrolę stanu technicznego 

instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. C) 

oraz pkt 2, powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy 

wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i 

gazowych i posiadające uprawnienia budowlane w zakresie odpowiednim do 

wykonywanych czynności przy ocenie i kontroli instalacji oraz sieci 

elektroenergetycznych i gazowych” – Zenon Panicz (149), Krzysztof Kolonko (145), 

Zbigniew Maturzyk (148), Barbara Twardosz Michniewska (153), Ciesiński Krzysztof (nr 

137), Kluska Józef (nr 144), Janusz Jasiona (140), Waldemar Szleper (151), Jacek Zawadzki 

(195), Jerzy Kotowski (85). - ODRZUCIĆ 

 

90 (15) 

O zmianę w rozporządzeniu o samodzielnych funkcjach w budownictwie umożliwiających 

uzyskania uprawnień budowlanych dla inżynierów elektroników i automatyków  

Zawody inżynierów automatyków i elektroników są już i będą coraz częściej niezbędne w 

budownictwie. Należy więc wprowadzić je do procedury uprawnień budowlanych, w 

specjalności instalacyjnej, w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych.  

Uzasadnienie: 

Rzeczywiście Elektronika i Automatyka "wyrosły", ale nie z wydziału elektrycznego tylko z 

elektryki jako wynik gwałtownego rozwoju tego kierunku w XX wieku i są one wyższym 

stopniem wiedzy. Na te specjalności, w większości politechnik umieszczone na wydziałach 

automatyki, elektroniki i informatyki, przychodzi młodzież najzdolniejsza, albowiem należą 
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one do najtrudniejszych w technice. I tak wg standardów nauczania elektrotechniki liczba 

godzin przedmiotów elektryki winna wynosić 1110, a na elektronice wynosi 1320. 

Nieporozumieniem jest więc stwierdzenie, że uzyskiwanie uprawnień budowlanych w 

specjalności elektrycznej przez automatyków i elektroników może spowodować obniżenie' 

jakości projektów budowlanych.  

Dzisiaj elektronika jest wszędzie: w kuchni, pralni, urządzeniach zabezpieczeń 

elektroenergetycznych itp., a automatyka również jako automatyka zabezpieczeniowa, 

załączanie rezerwowego zasilania, oświetlenia awaryjnego itp. Brak inżynierów automatyków 

i elektroników w nowoczesnym budownictwie to zagrożenie dla instalacji.  

W Inżynierze Budownictwa nr 01 (69) styczeń 2010 r. na stronie 58 zamieszczono artykuł p.t. 

"Inteligentne rozwiązania automatyki w budynku", opisujący instalacje elektroniczne. Ten 

artykuł zmobilizował mnie do zgłoszenia wniosku o uprawnienia budowlane dla inżynierów 

elektroników i automatyków. – Ciesiński Krzysztof (nr 137), Kolonko Krzysztof (nr 145), 

Kluska Józef (nr 144), Panicz Zenon (nr 149) - ODRZUCIĆ 

 

96 (21) 

Ściślejszy nadzór nad tworzeniem ustaw, norm i innych aktów prawnych dla budownictwa  w 

celu prostej i jednolitej interpretacji zapisów oraz spójności aktów prawnych. – Bolesław 

Balcerek (156) - ODRZUCIĆ 

 

109 (34) 

Wniosek w załączeniu (kserokopia) – Stanisław Abrahamowicz (55) – ODRZUCIĆ 

 

112 (37) 

Wprowadzić opłaty od usług transgranicznych. Mirosław Karolak (179). – ODRZUCIĆ  

 

113 (38) 

Wprowadzić zasadę aby przewodniczący izb okręgowych zostawali jednocześnie członkami 

Rady PIIB . Mirosław Karolak (179). – ODRZUCIĆ 

 

116 (41) 

Wnoszę o przemodelowanie projektu budżetu Organów Krajowej Rady Izby z 

wyszczególnieniem nakładów na poszczególne Organy przyznając im prawo gospodarowania 

limitami określonymi przez Zjazd. -  

Preliminarz wydatków powinien być sporządzony przez Przewodniczących Organów i 

przekazywany do Skarbnika Izby celem sporządzenia projektu budżetu do zatwierdzenia 

przez Zjazd. W stosunku do budżetu na rok 2011 czynności te powinna wykonywać. Rada 

Krajowa -Wojciech Płaza (161). – ODRZUCIĆ  

 

118 (43) 

Wnioskuje o zdiagnozowanie kondycji członków izby (dane statystyczne będące w 

dyspozycji administracji izbowej oraz innych danych np. wynagrodzenia, miejsce pracy, ilość 

prowadzonych jednocześnie budów, nadzorów. 

Zebranie informacji o oczekiwaniach i potrzebach członków, zebranie opinii o izbie i jej 

działalności - Ryszard Kwiatkowski (130) – ODRZUCIĆ  
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Załącznik nr 6 

WNIOSKI SKIEROWANE DO OIIB 

6. Forma odbywania praktyki zawodowej – Dolnośląska OIIB, Krzysztof Workow (Zjazd 

OIIB skierował wniosek do KKK), - skierować do OIIB 

34. Poczynić starania w celu wprowadzenia przynajmniej kilku obowiązkowych szkoleń 

zawodowych w ciągu roku (wzór niemiecki) – Opolska OIIB, Zenon Mieruszyński – 

skierować do OIIB 

35. Proponuję wystąpić do Krajowego Zjazdu o podjęcie inicjatywy zmiany prawa 

umożliwiającego wniosku dot. ufundowania specjalnych stypendiów dla studentów 

kierunków budowlanych, być może dzieci członków oraz nagrody na szczególne prace 

dyplomowe 1-2 z każdej branży – Podkarpacka OIIB, Zbigniew Haliczek (030) – 

skierować do OIIB 
 

Załącznik nr 7 

WNIOSKI ZWRÓCONE DO WNIOSKODAWCÓW 

18. Wniosek o podjęcie działań przez Krajową Izbę Inżynierów Budownictwa, które 

uporządkują system prawny sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej – 

Lubuska OIIB, Teresa Domaradzka (19) – skierować do wnioskodawcy celem 

uzupełnienia (szczegółowe uzasadnienie) 

65. Wnioskuję o podanie w najbliższym biuletynie „Budowlani” Polisy-Certyfikatu 

dotyczącego ubezpieczenia grupowego OC i ubezpieczenia NW i na życie oraz bliższych 

szczegółów dotyczących odszkodowań w roku 2009 i spełnienia warunków wymaganych do 

ich otrzymywania. – Małopolska OIIB Ryszard Pietras (114), - skierować do 

wnioskodawcy 
 

 

 

 

 


