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Lp. 

 

OIIB Miejsce 

zgłoszenia 

Nr 

wn. 

Treść wniosku Kwalifikacja 

wniosku 

Autor 

1. Dolnośląska OIIB Biuro KR 

PIIB 
1d Należy wprowadzić kadencyjność na wszystkich szczeblach wszystkich 

organów. 

Maksymalnie dwie kadencje po cztery lata oraz w regulaminie wyborów oraz 

w regulaminie wyborów do organów krajowych i okręgowych samorządu 

zawodowego inżynierów budownictwa, należy wprowadzić punkt 

o wykluczeniu możliwości pełnienia tych samych funkcji w organie 

krajowym i organie okręgowym. 
Uzasadnienie: 

W ostatnich latach pęd do zajmowania po kilka miejsc w organach 

doprowadził do tworzenia niedopuszczalnych precedensów. Oto 

Przewodnicząca Komisji rewizyjnej DOIIB pełni jednocześnie funkcję 

członka organu Krajowej komisji rewizyjnej, która sprawuje kontrolę nad 

okręgowymi komisjami rewizyjnymi. Jest to przejaw korupcji. 

Kolejny przykład, to członek Sądu dyscyplinarnego DOIIB, pełni 

jednocześnie funkcję członka Sądu krajowego. Przejaw korupcji daleko 

zakrojonej. 

I kolejny przykład: członek Komisji kwalifikacyjnej DOIIB, pełni 

jednocześnie funkcję członka Krajowej komisji rewizyjnej. To również 

przykład korupcji. 

Krajowa Rada Barbara Skorys 

2. 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. 

Krajowa Rada 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. 

Krajowa Rada 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. 

Krajowa Rada Tadeusz Cichosz 

34 

 

3 Łódzka OIIB 

Krajowy 

Zjazd 
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 

Krajowa Rada Tadeusz Miksa 

53 
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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. 

  

 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) 

Krajowa Rada 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.  

Krajowa Rada Beata Ciborska 

45 

4. 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 

Krajowa Rada Konrad 

Włodarczyk 

101 
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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.  

   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. 

Krajowa Rada Konrad 

Włodarczyk 

101 

 

 


