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Nazwa izby 

okręgowej 

Miejsce 

zgłoszenia 

Nr 

wn. 

Treść wniosku Kwalifikacja 

wniosku 

Autor 

 

Dolnośląska OIIB 

zjazd 

okręgowy 

6. W ramach realizacji zadań ustawowych przez izby inżynierów budownictwa zapisanych 

w ustawie o samorządach... art 8 p 2, należy podjąć prace na rzecz ochrony interesów 

zawodowych członków izb inżynierów budownictwa. 

Uzasadnienie: 

W związku z wprowadzanymi zmianami prawnymi wyłączającymi urządzenia, instalacje 

i sieci z przestrzeni dotychczasowych procedur realizacji obiektów budowlanych, 

następuje ograniczenie zadań zawodowych w przestrzeni publicznej wykonywanych przez 

członków izb budownictwa specjalności IS i IE. Konieczność uzyskania "0" 

energetycznego zapotrzebowania na energię przez realizowane obiekty (wymóg 

dyrektywy UE) przy jednoczesnym wyłączeniu danych technicznych urządzeń 

(nie objętych prawem budowlanym), stawia pozostałe specjalności w sytuacji 

odpowiadania za efekt końcowy bez posiadanych danych technicznych np. wentylatorów, 

pomp itp. Odpowiedzialność kierowników budowy podpisujących oświadczenia 

o zakończeniu budowy zgodnie z projektem i prawem jest zbyt duża w stosunku do 

wymagań postawionych w prawie budowlanym dla projektów. 

Rekomendacja KUiW: Wniosek w trakcie realizacji. 

Krajowy 

Zjazd 

 

 

Danuta 

Paginowska 

7. W regulaminie wyborów należy wprowadzić punkt dot. obowiązku składania oświadczeń 

o niekaralności przez członków samorządu, którzy będą kandydować na funkcje Prezesa 

KR PIIB, przewodniczących organów PIIB i Rzecznika koordynatora PIIB, a także 

przewodniczących OIIB i przewodniczących wszystkich organów i rzeczników 

koordynatorów OIIB. 

Uzasadnienie: 

To oczywiste, że te osoby jako czuwające nad wypełnieniem statutowych zobowiązań, 

powinny być poza wszelkimi podejrzeniami. 

Wniosek po uzupełnieniu 

W regulaminie wyborów do organów krajowych i okręgowych samorządu zawodowego 

inżynierów budownictwa, należy wprowadzić punkt dot. obowiązku składania oświadczeń 

o niekaralności w sprawach karnych (KPK), przez wszystkich członków samorządu, 

którzy będą kandydować na funkcje Prezesa KR PIIB, przewodniczących organów PIIB 

i Rzecznika koordynatora PIIB, a także przewodniczących OIIB i przewodniczących 

wszystkich organów OIIB i rzeczników koordynatorów OIIB. Kandydaci wybrani winni 

dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (KRK), które 

jest wydawane w celu stwierdzenia czy dana osoba figuruje w kartotece karnej KRK. 

Uzasadnienie: 

To oczywiste, że te osoby jako czuwające nad wypełnianiem statutowych zobowiązań, 

powinny być poza wszelkimi podejrzeniami. Weryfikacja tych osób pod kątem karalności 

dyscyplinarnej powinna być również przeprowadzana na etapie wyborów przez 

sprawdzenie list ukaranych członków. 

Rekomendacja KUiW: Wniosek do realizacji. 

Krajowy 

Zjazd 

 

 

Barbara 

Skorys 
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8. Wprowadzić zmianę w Regulaminie Krajowej Rady PIIB § 6 pkt 5 dot. Zaciągania przez 

Prezydium rady, w imieniu Rady zobowiązań w zakresie wynikającym z upoważnień, 

przez wykreślenie treści cyt. "oraz zaciąganie w imieniu Rady zobowiązań w zakresie 

wynikającym z upoważnień". 

Uzasadnienie: 

Cytowana treść zapisu może być w sposób bardzo dowolny interpretowana, a to 

w następstwie może prowadzić do nadużyć przy gospodarowaniu funduszami 

i zarządzaniu majątkiem izby. 

Rekomendacja KUiW: Wniosek do odrzucenia. 

Krajowy 

Zjazd 

 

 

Barbara 

Skorys 

9. Wprowadzić zmianę w Regulaminie Okręgowych Rad § 5 pkt 5 dot. Zaciągania przez 

Prezydium Rady zobowiązań wykraczających poza ramy uchwalonego przez Zjazd 

budżetu na kolejny rok przez wykreślenie treści cyt. "oraz zaciąganie w imieniu 

okręgowej rady izby zobowiązań w zakresie wynikającym z przydzielonych przez 

okręgową radę izby upoważnień" 

Uzasadnienie: 

Cytowana treść zapisu jest w sposób bardzo dowolny interpretowana a to w następstwie 

może prowadzić do nadużyć i korupcji przy gospodarowaniu funduszami i zarządzaniu 

majątkiem izby. 

Rekomendacja KUiW: Wniosek do odrzucenia. 

Krajowy 

Zjazd 

 

 

Barbara 

Skorys 

10. Zwiększyć zakres art. 62 ustawy Prawo budowlane dot. ust. 1 i ust. 2 o objęcie zakresem 

kontroli obowiązku ustalenia korozji biologicznej wywołanej pleśniami i grzybami. 

Uzasadnienie: 

Powszechnie występująca korozja biologiczna powodująca degradację elementów 

budowlanych wywołana pleśniami i grzybami jest pomijana podczas dokonywanych 

przeglądów zarówno rocznych jak i pięcioletnich obiektów mieszkalnych czy 

użyteczności publicz., co może wynikać z niewiedzy osób dokonujących kontroli. Wnoszę 

o zmianę zapisu dotyczącą kwalifikacji osób przeprowadzających kontrolę, o posiadanie 

dodatkowo kwalifikacji mykologa budowlanego, według mnie koniecznych do oceny 

stanu technicznego badanych elementów budynku. Ochrona budynków przed korozja 

biologiczną jest problemem powszechnym stąd zasługuje na szczególną uwagę. 

Rekomendacja KUiW: Wniosek do odrzucenia. 

Krajowy 

Zjazd 

 

 

Danuta Duch-

Mackaniec 

Kujawsko-Pomorska 

OIIB 

zjazd 

okręgowy 
12. Zablokować możliwość wydawania uprawnień projektowo-wykonawczych przez szkoły 

kształcące inżynierów budownictwa wszystkich specjalności. 

Uzasadnienie  

Uprawnienia ww. można nadawać wyłącznie po odbytej stosownej liczbie lat praktyki. 

Można by rozważyć w przyszłości ewentualnie zlikwidowanie obecnych egzaminów na 

ww. uprawnienia. 

Rekomendacja KUiW: Wniosek do odrzucenia. 

Krajowy 

Zjazd 

 

 

Jarosław 

Sentowski 

13. Podjęcie działań w zakresie zapewnienia realizacji inwestycji (szczególnie finansowanych 

ze środków publicznych) przez osoby posiadające odpowiednie przygotowanie zawodowe 
Krajowy 

Zjazd 

Michał 

Buzalski 
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w szczególności poprzez: 

1. Zapewnienie (ze strony Inwestora) udziału osób z uprawnieniami budowlanymi we 

wszystkich etapach realizacji inwestycji, szczególnie w fazie planowania, 

projektowania i zlecania robót budowlanych. 

2. Zapewnienie udziału, przy opracowywaniu SIWZ, osób posiadających uprawnienia 

budowlane o ile występuje konieczność zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskania 

pozwolenia na budowę. 

3. Sporządzanie kosztorysów budowlanych przez osoby posiadające uprawnienia 

budowlane, o ile wystąpi konieczność zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskania 

pozwolenia na budowę. 

Uzasadnienie 

Celem wniosku jest zapewnienie efektywnej realizacji inwestycji budowlanej. W ten 

sposób można będzie wyeliminować niezgodności pomiędzy dokumentacją budowlaną 

i dokumentacją przetargową. 

Rekomendacja KUiW: Wniosek do realizacji. 

 

 

Małopolska OIIB zjazd 

okręgowy 
16. Zwracam się z prośbą o podjęcie (kontynuowanie) ponownych działań przez PIIB, 

mających na celu zmianę zapisu §11 ust.2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie, polegającego na wykreśleniu z jego treści członu „w zabudowie 

zagrodowej lub na terenie zabudowy zagrodowej”.  

Uzasadnienie: bardzo wielu inż. budownictwa jest merytorycznie przygotowanych 

(mających wieloletnie doświadczenie) do projektowania budynków mieszkalnych 

o kubaturze do 1000 m
3 

nie tylko na terenie zabudowy zagrodowej, ale również w każdym 

dopuszczonym terenie. 

Rekomendacja KUiW: Wniosek w trakcie realizacji. 

Krajowy 

Zjazd 

 

 

Tadeusz 

Rafacz 

Opolska OIIB zjazd 

okręgowy 
20. Art. 16 pkt. 1 ustawy o samorządzie zawodowym (…) mówi o zjeździe sprawozdawczym 

minimum jeden raz w roku. Wnioskuję o ograniczenie części formalnej Zjazdu do 

minimum (są zawsze obszerne materiały zjazdowe). Proponuję, aby każdy Zjazd miał 

drugą część – merytoryczną, dotyczącą aktualnych problemów w Izbie.  

Uzasadnienie: Propozycję tematu wiodącego Zjazdu przygotowywałyby Izby Okręgowe 

a decyzję podejmowała Rada Krajowa PIIB. Członkowie organów krajowych winni 

przygotować część problemową i czynnie uczestniczyć w Zjeździe Okręgowym – np. 

30min referat problemowy przyjęty przez Radę Krajową. Okręgowe Izby 

przygotowywałyby materiał do dyskusji na Zjazd (np. jeden miesiąc przed Zjazdem). 

Tematyka zjazdów w każdym roku mogłaby pozwolić rzeczowo przygotować się do 

dyskusji i wniosków na zjazd.  

Rekomendacja KUiW: Wniosek do odrzucenia. 

Krajowy 

Zjazd 

 

 

Wiesław 

Baran 

Podkarpacka OIIB zjazd 

okręgowy 
23. Zobowiązać delegatów na Zjazd Krajowy do poruszenia na forum Zjazdu problemów zbyt 

małego udziału środowiska inżynierskiego w stanowieniu prawa budowlanego i przepisów 

prawa. 

Krajowy 

Zjazd 

 

Antoni 

Łobodziński 
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Uzasadnienie: 

Należy poczynić wszelkie niezbędne kroki aby środowisko inżynierów budownictwa 

uzyskało większy udział w opiniowaniu spraw dotyczący budownictwa w najbardziej 

pełnym zakresie tj. w różnych dziedzinach budownictwa. 

Jest wielkim nieporozumieniem aby przy tworzeniu Kodeksu Budowlanego, Prawa 

Budowlanego i innych aktów prawnych uczestniczyło tak mało przedstawicieli znających 

te problemy 3 osoby/17 w przedmiotowej komisji. 

Należy problem ten poruszyć w Komisji Krajowej aby wprowadzić inżynierów 

budownictwa z różnych branż do odpowiednich Komisji Sejmowych tak aby 

w tematycznej Komisji Sejmowej udział ten był odwrotny tj. ok. 70 % inż. bud. a 30 % 

prawników i ekonomistów. 

W obecnym prawie budowlanym i rozporządzeniach dotyczących budownictwa jest wiele 

niedorzecznych przepisów i decyzji utrudniających i komplikujących realizację obiektów 

budowlanych. 

To fachowcy powinni mieć decydujący głos w uchwałach sejmowych a często w takich 

głosowaniach biorą udział osoby nie mające żadnego związku z budownictwem.  

Rekomendacja KUiW: Wniosek do realizacji. 

 

Śląska OIIB zjazd 

okręgowy 
33. Stworzyć możliwość wprowadzania zmian do protokołu zjazdowego – formalną drogą. 

Uzasadnienie: 

Nie wprowadzono tej poprawki do Regulaminu 14 Zjazdu – wnioskowanej przeze mnie. 

A w protokole z 13 Zjazdu są bardzo duże uchybienia i braki w zapisach. 

Rekomendacja KUiW: Wniosek zwrócić do ŚOIIB. 

Krajowy 

Zjazd 

 

 

Dorota 

Przybyła 

34. Wnioskuję o podjęcie działań mających na celu umożliwienie uzupełniania składów 

organów krajowej i okręgowych izb w drodze kooptacji. Uzupełnienie stanu osobowego 

poszczególnych organów dokonywane byłoby spośród osób, które w kolejności zdobyły 

największą liczbę głosów podczas zjazdu wyborczego. Proponuję, aby w ten sposób 

w ciągu trwania kadencji można było wymienić do 2/3 składu danego organu. Jednak 

pozostawiam dowolność w tworzeniu konkretnych zapisów, tak aby były one 

satysfakcjonujące dla wszystkich członków. 

Uzasadnienie: 

Jest to rozwiązanie najbardziej sprawiedliwe, ponieważ sprawowanie funkcji przez 

kolejną osobę z listy jest poparte demokratycznym głosowaniem. Nie zachodzi również 

konieczność rozpisywania nowych wyborów. 

Rekomendacja KUiW: Wniosek zrealizowany. 

Krajowy 

Zjazd 

 

 

Łukasz 

Mikulski 

 


