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Lp. 

 

OIIB Miejsce 

zgłoszenia 

Nr 

wn. 

Treść wniosku Autor 

1. Dolnośląska OIIB Krajowy 

Zjazd 
16z Dot. dążenia do zmiany zapisów w sprawie samodzielnych funkcji technicznych. 

Uzasadnienie: 

W zakresie likwidacji zapisu budownictwa zagrodowego przy ograniczonych uprawnieniach 

architektonicznych. 

Dążyć do wyjaśnienia prawnej poprawności w jakich zapis ten treści ww. rozporządzenia 

w stosunku do konsultowanego na poszczególnych etapach projektu w 2014 r. 

Rekomendacja KUiW: Wniosek w trakcie realizacji. 

Ryszard Babik 

1 

2. Kujawsko-Pomorska 

OIIB 

Krajowy 

Zjazd 
5z Dot. nowelizacji Prawa zamówień publicznych. 

Podjąć działania (inicjatywę) PIIB odnoszące się do nowelizacji Prawa zamówień 

publicznych, a dotyczącej w szczególności, tzw. „rażąco niskiej ceny”. Proponuję się 

wstępnie, aby ze złożonych ofert cenowych w przetargu publicznym wpierw obliczyć średnią 

arytmetyczną cenę i następnie na tej podstawie dokonać wyboru takiej oferty, w której 

oferowana cena jest najbliższa tej wartości średniej.  

Uzasadnienie: 

Nadal występują duże nieprawidłowości, a czasami i patologie w rozstrzyganych przetargach. 

Dla przedsiębiorców, prowadzących firmy budowlane będących członkami naszej izby jest to 

fundamentalna sprawa. 

Rekomendacja KUiW: Wniosek do realizacji. 

Adam Przybylski 

24 

  

 21z Dot. samorządu gospodarczego w budownictwie. 

Uzasadnienie: 

Podjąć inicjatywę utworzenia – z mocy prawa izb gospodarczych w budownictwie (nazwa do 

ustalenia). Struktura może być podobna, jak to jest w PIIB, tzn. Krajowa Izba Gospodarcza 

i następnie Okręgowe Izby Gospodarcze. Był by to samorząd korporacyjny oparty o tzw. 

Substrat osobowy zarządzający pewnymi sprawami publicznymi przez wspólnotę 

samorządową osób fizycznych (?) i prawnych oraz podmiotów prowadzących działalność 

gospodarczą. Zakres praw, obowiązków itp. Jest do ustalenia, można skorzystać ze wzorów 

niemieckich. 

Rekomendacja KUiW: Wniosek odrzucić. 

Adam Podhorecki 

23 

  

 22z Dot. miejsca odbywania corocznego Krajowego Zjazdu Delegatów PIIB. 

Podjąć działania w celu przeprowadzenia corocznych Zjazdów PIIB w różnych 

województwach kraju i tak np. Zjazd Wyborczy PIIB zawsze w Warszawie, a Zjazdy między 

wyborami w poszczególnych województwach. 

Uzasadnienie: 

Jednym z celów PIIB jest promocja i integracja środowiska budowlanego a odbywanie 

Zjazdów w różnych województwach kraju będzie tym celom służyło a jednocześnie może 

ograniczyć wydatki na organizacji Zjazdu. 

Uwaga: 

Wybranie miejsca Zjazdu może się odbywać na zasadzie losowania województwa lub 

Adam Przybylski 

24 
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alfabetycznie wg nazwy izb okręgowych. 

Rekomendacja KUiW: Wniosek odrzucić. 

3. Lubelska OIIB 

Krajowy 

Zjazd 
18z Dot. Statutu. 

Uzasadnienie: 

Dopisać w § 3 ust. 1 pkt 5 regulaminu wyborów – należy przez to rozumieć regulamin 

wyborów do organów i w organach Izby. 

Rekomendacja KUiW: Wniosek skierować do Krajowej Rady 

Tadeusz Cichosz 

34 

  

 19z Dot. Statutu § 10. 

Uzasadnienie: 

Ust. 3 zasady wyborów delegatów na Zjazd określa regulamin przyjęty przez Zjazd. 

Wersja z Krajową Radą Izby jest sprzeczna z ust. 8 ww. paragrafu. 

Rekomendacja KUiW: Wniosek skierować do Krajowej Rady 

Tadeusz Cichosz 

34 

  

 20z Dot. Statutu § 3. 

Uzasadnienie: 

Wprowadzić art. 6 o treści – Krajowy (okręgowy) Zjazd powołuje na pełną kadencję Krajową 

(Okręgową) Komisję Wyborczą działającą zgodnie z regulaminem przyjętym przez zjazd. 

Rekomendacja KUiW: Wniosek skierować do Krajowej Rady 

Tadeusz Cichosz 

34 

4. Lubuska OIIB 
Krajowy 

Zjazd 
   

5. Łódzka OIIB 

Krajowy 

Zjazd 
11z Dot. zmiany w regulaminie nadawania Odznaki Honorowej PIIB. 

Uzasadnienie: 

Wnioskuję o rozszerzenie regulaminu nadawania Odznaki Honorowej PIIB będącego 

załącznikiem do Uchwały X Krajowego Zjazdu w dniu 17.06.2011 tak aby była możliwość 

nadawania odznak dla osób, organizacji i jednostek gospodarczych szczególnie zasłużonych 

dla Izby a nie będących członkami lub aktywnymi działaczami PIIB. Uchwała o nadawaniu 

odznak podejmowana jest przez Radę Krajową i tam następuje merytoryczna ocena 

składanych wniosków. 

Rekomendacja KUiW: Wniosek do realizacji. 

Wojciech 

Hanuszkiewicz  

48 

  

 12z Dot. zmian w statucie PIIB. 

Uzasadnienie: 

W punktach 1-4 § 21 projektu mian do statutu PIIB określono, że okręgowych izb stanowią 

środki finansowe, nieruchomości i mienie ruchome, które powstaje ze składek członkowskich, 

darowizn i dotacji oraz wpływów z działalności gospodarczej, a majątkiem izby zarządza 

właściwa Rada Izby. Natomiast w punkcie 5 jest zapis, że w razie likwidacji OIIB Krajowa 

Izba określa przeznaczenie majątku zlikwidowanej okręgowej izby. Jest to wyraźna 

sprzeczność z przytoczonymi wcześniej zapisami w punktach 1-4. Propozycja zmian pkt 5 

nadać następujący zapis W razie likwidacji OIIB o przeznaczeniu majątku decyduje Zjazd 

likwidowanej Okręgowej Izby. 

Rekomendacja KUiW: Wniosek skierować do Krajowej Rady 

Tadeusz Miksa 

53 
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 13z Dot. Statutu § 10 pkt 7. 

Zmiana w statucie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów wszystkich delegatów 

wybranych na Krajowy Zjazd. 

Uzasadnienie: 

Proponowany zapis zapewnia, iż zmiany w statucie będą wprowadzone w autentycznej 

większości delegatów podczas gdy zapis w propozycji zmian statutowych może podjąć 

decyzję przy liczbie zaledwie 1/3 delegatów (2/3 x 1 /2 deleg). 

Rekomendacja KUiW: Wniosek skierować do Krajowej Rady 

Jan Wójt 

46 

  

 14z Dot. zmian w Regulaminie Krajowej Rady i Okręgowych Rad. 

Wnioskuję o: 

1. Skreślenie z § 9 ust. 3 Regulaminu Krajowej Rady proponowanej Zmiany dotyczącej 

możliwości zatrudnienia Prezesa Krajowej Izby w Ramach umowy o pracę. 

2. Skreślenia z § 9 ust. 3 Regulaminu Okręgowych Rad proponowanej zmiany dotyczącej 

możliwości zatrudnienia Przewodniczącego Okręgowej Rady w ramach umowy o pracę. 

Uzasadnienie: 

Wysokości ryczałtów stanowią wystarczający sposób docenienia wysiłku Prezesa Krajowej 

Rady i Przewodniczących Okręgowych Rad pełniących swoje funkcję społecznie. Pokrywanie 

składek ZUS i innych zobowiązań wynikających z Kodeksu pracy (np. zwolnień lekarskich) 

może zostać odebrana przez członków izby jako nadmierny przywilej. Ponadto brak jest 

jednoznacznego wskazania pracodawcy i sposobu nadzoru nad świadczoną pracą. 

Rekomendacja KUiW: Wniosek skierować do Krajowej Rady  

Beata Ciborska 

45 

6. Małopolska OIIB Krajowy 

Zjazd 
   

7. Mazowiecka OIIB Krajowy 

Zjazd 
8z Dot. propozycji zmiany do Zasad Gospodarki Finansowej. 

W noszę o uzupełnienie Zasad Gospodarki Finansowej o zapis dotyczący tworzenia Funduszu 

Statutowego przez jednostki organizacyjne Izby przez utworzenie nowego paragrafu lub 

dopisanie do istniejącego, np. § 3, punktu o następującej treści: 

„Krajowa Izba i Okręgowe Izby mogą samodzielnie tworzyć Fundusz Statutowy 

przeznaczony na finansowanie działalności statutowej Izby ze środków pochodzących 

z przychodów Izby nie wydatkowanych w ciągu roku obrachunkowego. 

Podstawą do przekazania środków finansowych na Fundusz Statutowy jest uchwała 

właściwego Zjazdu Izby. 

Zasady tworzenia Funduszu Statutowego i wykorzystania zgromadzonych na nim środków 

określi Krajowa Rada w uchwalonym Regulaminie Funduszu Statutowego Izby Inżynierów 

Budownictwa”. 

Uzasadnienie. 

Zarówno Izba Krajowa jak i Izby Okręgowe wypracowują rezerwy finansowe z bieżących 

przychodów. Ze względów statutowych i podatkowych należy w sposób jednolity w całej 

Izbie stworzyć możliwość kumulowania tych środków a także określić sposób ich 

wykorzystania. 

Konrad 

Włodarczyk 

101 
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Rekomendacja KUiW: Wniosek skierować do Krajowej Rady  

   9z Dot. propozycji zmiany do Statutu – zapisu statutowego praw i obowiązków członka Izby. 

Wnoszę o zmianę zapisów Rozdziału 4 Statutu – Prawa i Obowiązki Członków Izby, przez 

doprowadzenie do pełnej zgodności z treścią Rozdziału 4 Ustawy o samorządzie 

zawodowym…  

a w szczególności poprzez ustanowienie §16 i §17 w treści tożsamej odpowiednio z artykułem  

40 i artykułem 41 Ustawy. 

Uzasadnienie: 

Zgodnie z art. 1 Ustawy o samorządzie zawodowym… członek Izby jest podmiotem ustawy, 

która jednoznacznie określa zamknięty katalog jego praw i obowiązków. Ustawa nie daje 

delegacji organom Izby do zmiany, ograniczenia lub rozszerzenia tych zapisów.  

W związku z tym umieszczenie w Statucie innych niż ustawowe zapisów dotyczących praw 

i obowiązków członka Izby jest nieprawidłowe a ponadto wypacza podstawy funkcjonowania 

samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. 

Rekomendacja KUiW: Wniosek skierować do Krajowej Rady 

Konrad 

Włodarczyk 

101 

   15z Dot. „Materiałów podstawowych”. 

Uzasadnienie: 

Wnioskuję o uzupełnienie „Materiałów podstawowych” o Regulamin Sądów Polubownych. 

Regulamin Sądów Polubownych jest jedynym regulaminem, którego brak jest w „Materiałach 

podstawowych”, a zainteresowanie nim jest ostatnio wyraźnie zwiększone. 

Rekomendacja KUiW: Wniosek do realizacji. 

Andrzej Tabor 

98 

8. Opolska OIIB Krajowy 

Zjazd 
   

9. Podkarpacka OIIB Krajowy 

Zjazd 
17z Dot. zasady gospodarki finansowej PIIB. 

Wnioskuję o wykreślenie z § 8 pkt 2 słów: „lub co pół roku” 

Uzasadnienie: 

Przyjęcie wniosku spowoduje, że członkowie będą uiszczać składkę członkowską na OIIB 

w sposób taki sam jak i na Piz kosztami pracy w biurze, jak i np.. kosztami pocztowymi IB, 

tj. 1 x za cały rok. 

Korzyści: 

- znaczne zmniejszenie ilości pracy biurowej w OIIB 

- wymierne oszczędności finansowe związane. 

Rekomendacja KUiW: Wniosek odrzucić.  

Grzegorz Bajorek 

109 

10. Podlaska OIIB Krajowy 

Zjazd 
1z Wnioskuję o zmianę treści załącznika nr 4 Zasad Gospodarki Finansowej Izb Inżynierów 

Budownictwa przyjętego Uchwałą Nr 2 I Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa, dotyczącego wzoru Zaświadczenia o przynależności do Okręgowej IIB 

w zakresie: 

1. Umożliwienia wpisania imienia i nazwiska członka izby na jakie nadano mu 

uprawnienia budowlane w zaświadczeniu o przynależności do Izby. Na wniosek 

członka okręgowej izby i po przeprowadzeniu weryfikacji stosownych dokumentów, 

Andrzej Falkowski 

123 
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okręgowa izba byłaby zobowiązana do wpisania w zaświadczeniu imienia i nazwiska 

członka OIIB, na które zostały wydane uprawnienia budowlane.   

2. Zmianę zapisu: „Pieczęć Izby Okręgowej” na: „Pieczęć Polskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa”. 

3. Zmianę zapisu daty ważności zaświadczenia, poprzez dodanie słów: „od dnia ..... ”.  
Propozycję treści uchwały Zjazdu załączam do niniejszego zgłoszenia. 

Uzasadnienie: 

Ad. 1. Członkowie samorządu zawodowego zgłaszają problemy związane z brakiem 

możliwości zmiany danych osobowych (imienia i nazwiska) w uprawnieniach 

budowlanych. Przekłada się to na  utrudnienia przed organami administracji 

architektoniczno-budowlanej, nadzoru budowlanego oraz w przetargach publicznych, 

w związku z potrzebą każdorazowego dokumentowania tych danych, poprzez załączanie 

odpisów dowodów osobistych bądź wypisów z akt stanu cywilnego.  

Problem ten został dostrzeżony przez Naczelny Sąd Administracyjny, który w wyroku 

z dnia 20 kwietnia 2006 r. II OSK 769/2005 zauważa zasadność umożliwienia wymiany 

decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych, stwierdzając, iż wskazane byłoby rozważenie 

potrzeby zmiany dotychczasowych uregulowań prawnych w tym zakresie. Jednak władze 

centralne nie planują takiej zmiany prawa, o czym świadczy np. pismo MIiR 

z dn. 9.04.2015 r. znak: DB.I.0113.3.2015.AW.1.  

W związku z powyższym, mając na celu ułatwienie wykonywania zawodu osobom 

znajdującym się w przedstawionej sytuacji i dbając o ich interes zawodowy, zasadne jest 

umożliwienie wpisania (na wniosek takich osób i po weryfikacji stosownych dokumentów 

przez okręgową izbę), nazwiska na jakie nadano uprawnienia danej osobie. Taka zmiana 

pozwoli w znacznej części przypadków wyeliminować utrudnienia związane z opisanym 

problemem. 

Ad. 2.  Od wielu lat na zaświadczeniu w praktyce stosowana jest pieczęć PIIB. 

Zaproponowana zmiana jest więc usankcjonowaniem dotychczasowej praktyki.  

Ad. 3.  Od wielu lat na zaświadczeniu w praktyce stosowany jest zapis informujący od kiedy 

zaświadczenie jest ważne. Zaproponowana zmiana jest więc usankcjonowaniem 

dotychczasowej praktyki. 

 

Załącznik 

 

Uchwała Nr    xx/15 

XIV Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 

z dnia 20 czerwca 2015 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad gospodarki finansowej PIIB 

Na podstawie art. 31 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 

architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. 2014 r. poz. 1946) uchwala się, co 

następuje: 
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§ 1. 

W uchwale nr 2 I Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 

27 września 2002 r. załącznik nr 4 do „Zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa” otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Załącznik do uchwały nr xx/15 XIV Krajowego Zjazdu PIIB z dnia 20 czerwca 2015 r.  

zał. nr. 4 
 

Pieczęć Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa miejscowość, data ................................... 

 

ZAŚWIADCZENIE 

Pan/Pani ..................................... nr ewidencyjny .......................................  

imię i nazwisko nadania uprawnień budowlanych nr …..............…............* 

adres zamieszkania …...................................................................................  

jest członkiem ......................... Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia …................do dnia .................... 
 

                                                    Pieczęć i podpis przewodniczącego 
 

* wypełnia się jedynie na wniosek członka okręgowej izby, po przeprowadzeniu weryfikacji 

stosownych dokumentów przez Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. 

Rekomendacja KUiW: Wniosek do realizacji.  

11. Pomorska OIIB Krajowy 

Zjazd 
3z Dot. Kodeksu Budowlanego. 

Krajowy XIV Zjazd PIIB ocenia negatywnie treść projektu kodeksu z uwagi na znaczną ilość 

wnoszonych uwag ogólnych i szczegółowych. 

Wniosek wycofany przez wnioskodawcę. 

Andrzej Adamski 

127 

   4z XIV Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB ocenia negatywnie kolejną propozycję Kodeksu 

Budowlanego przedłożoną Komisji Infrastruktury Sejmu R.P. 25 maja 2015. 

Wniosek wycofany przez wnioskodawcę. 

Jarosław 

Kroplewski 

131 

   23z Dot. Powołania zespołu ds. integracji. 

Uzasadnienie: 

W związku z działaniami w obszarach Kultury, sportu i turystyki podejmowanymi przez Izby 

Okręgowe, oraz zmianami w statucie i innych dokumentach Izby, proponuje powołanie 

w ramach Rady Krajowej Zespołu ds. integracji. Zespół powinien zajmować się Koordynacją 

działań integracyjnych lub okręgowych oraz inicjowaniem takich działań w skali 

ogólnopolskiej. Alternatywnie mogą to być zadania przypisane do obowiązków Biura Rady 

Krajowej. 

Rekomendacja KUiW: Wniosek odrzucić.   

Ryszard 

Kwiatkowski 

132 
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12. Śląska OIIB Krajowy 

Zjazd 
10z Dot. Zmian w regulaminach organów PIIB. 

Uzasadnienie: 

W związku z wprowadzonymi propozycjami zmian w regulaminach organów PIIB 

dotyczącymi uregulowań i dostosowaniem do ustawy –wnioskuję o powołanie przy Krajowej 

Radzie Komisji, która zajęłaby się zmianami w regulaminach. Komisja mogłaby wykorzystać 

wnioski, które wpłynęły do Komisji ds. zmian w statucie. 

Rekomendacja KUiW: Wniosek w trakcie realizacji.   

Edmund Janic 

145 

13. Świętokrzyska OIIB Krajowy 

Zjazd 
   

14. Warmińsko-

Mazurska OIIB 

Krajowy 

Zjazd 
6z Dot. Powołania przez Zjazd Komisji ds. oceny finansów Izby. 

Uzasadnienie: 

Powołania przez Zjazd Komisji, która przygotuję informację o stanie finansów Izby 

z uwzględnieniem ewentualnych zobowiązań Izby w sprawach sądowych dotyczących Izby 

oraz innych podmiotów, w których Izba jest udziałowcem. 

Rekomendacja KUiW: Wniosek odrzucić. 

Jarosław Kukliński 

171 

   7z Dot. Powołania Komisji ws obsługi prawnej. 

Uzasadnienie: 

Powołania Komisji ws ogłoszenia przetargu na wybór Kancelarii Prawnej do obsługi prawnej 

PIIB. Wydawana kwota ok. 500 tys/ rocznie na obsługę prawną jest kwotą wymagającą 

szczegółowego wyjaśnienia. Działalność Kancelarii Prawnej musi być w pełni jawna 

i wynikająca z rzeczywistych potrzeb. Wyjaśnienia wymagają okoliczności czy świadczone 

usługi przez kancelarię prawną są wycenione prawidłowo. 

Rekomendacja KUiW: Wniosek odrzucić. 

Jarosław Kukliński 

171 

15. Wielkopolska OIIB Krajowy 

Zjazd 
2z Dot. Polityki Izby szczególnie wobec zbliżających się wyborów parlamentarnych. 

Uzasadnienie: 

Postuluję opracowanie skoordynowanych, pomiędzy izbami okręgowymi a Izbą Krajową, 

zasad prezentowania naszych poglądów szczególnie w trakcie kampanii wyborczej. 

Za szczególnie ważną należy uznać wymianę informacji i tworzenie jednolitej krajowej bazy 

(niekoniecznie elektronicznej) grupującej istotne dla nas zagadnienia z deklaracjami 

kandydatów na posłów i senatorów. Baza ta winna być dalej wykorzystywana w działaniach 

prawotwórczych i konsultacjach izby jako odwołanie do deklaracji posłów i senatorów. 

Rekomendacja KUiW: Wniosek odrzucić. 

Klemens Janiak 
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16. Zachodniopomorska 

OIIB 

Krajowy 

Zjazd 
   

 


