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Nazwa izby 

okręgowej 

Miejsce 

zgłoszenia 

Nr 

wn. 
Treść wniosku 

Kwalifikacja 

wniosku 

Autor 

wniosku 

Dolnośląska OIIB Zjazd 

okręgowy  

1 Obniżenie składki członkowskiej. 

Uzasadnienie: 

Izba nie jest instytucją dochodową wobec powyższego składniki składki powinny wynikać z 

założonych minimalnych wydatków na utrzymanie organów statutowych, w tym założeń 

finansowo-ekonomicznych zgodnie ze Statutem Izby. 

Stanowisko KUiW  

Komisja proponuje odrzucić, gdyż nie widzi aktualnie podstaw ekonomicznych dla jego 

realizacji. W tych warunkach za pozytywne należy uznać utrzymanie składki na 

dotychczasowym poziomie. 

 

Krajowy 

Zjazd 

 

 

Bożena 

Błaszczyk 

2 W przypadku likwidacji Izb lub pozbawienia ich osobowości prawnej zabezpieczyć wartość 

zgromadzonego majątku na rzecz członków poprzez zapis statutowy PIIB. 

Uzasadnienie: 

Niepewna sytuacja polityczna w kraju tj. niedemokratyczne i niekonstytucyjne działania 

rządu i parlamentu budzą obawę o pewność bytu Izb. 

Stanowisko KUiW 

Wniosek odrzucić 

Zapis statutowy nie będzie miał znaczenia w przypadku ewentualnych, niekorzystnych 

rozstrzygnięć ustawowych, a tylko takie mogą spowodować zmaterializowanie się ryzyka, o 

którym pisze Wnioskodawca. 

 

Krajowy 

Zjazd  

 

 

Grażyna 

Musiał 

Kujawsko – 

Pomorska OIIB 

Zjazd 

okręgowy  

6 Zobowiązać Okręgową Radę Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa do przedstawienia Krajowemu Zjazdowi Polskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa wniosku o zmianę regulaminu Okręgowych Sądów Dyscyplinarnych Polskiej 

Izby Inżynierów Budownictwa oraz regulaminu Okręgowych Rzeczników 

Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, poprzez 

zobowiązanie okręgowych izb Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa do 

wzajemnego udzielania, na zasadach wzajemności, pomocy prawnej w prowadzonych 

postępowaniach z tytułu odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej, tak na etapie 

postępowań prowadzonych przez rzeczników odpowiedzialności zawodowej jak i przed 

sądami dyscyplinarnymi.  W szczególności dotyczy to przesłuchań świadków w ramach 

postępowania zawodowego.  

Uzasadnienie: 

Wniosek powyższy ma na celu obniżeniu kosztów postępowania, poprzez obniżenie kosztów 

obligatoryjnego obowiązku pokrywania kosztów udziału świadków w każdej z faz 

postępowań prowadzonych przez wskazane wyżej organy izb okręgowych.   

Stanowisko KUiW – wniosek realizowany 

Krajowy 

Zjazd 

 

Renata 

Staszak   
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Powyższy wniosek jest już uwzględniony w uchwale nr 10/R/2012 Krajowej Rady Polskiej 

Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 5 września 2012 r. 

Uchwała ta wprowadziła zmiany w trybie postępowiania rzeczników odpowiedzialności 

zawodowej i sądów dyscyplinarnych w sprawach dyscyplinarnych i odpowiedzialności 

zawodowej w budownictwie, dostosowując go do obowiązujących przepisów.  

W dokumencie tym, a w szczególności w §17, 59 i 131, określone są zasady prowadzenia 

postępowań dyscyplinarnych poza siedzibą rzecznika i sądu oraz zasady udzielania pomocy 

prawnej.  

 

Łódzka OIIB Zjazd 

okręgowy 

10 Skierowanie do PIIB wniosku o utworzenie Zespołu mającego na celu opracowanie 

tabelarycznych specyfikacji robót zagregowanych/cen jednostkowych. 

Uzasadnienie: 
Podstawą wykonywania przedmiarów oraz wycen w zamówieniach publicznych oraz 

inwestycjach prywatnych są Katalogi Nakładów Rzeczowych (KNR-y) oraz inne katalogi: 

KNNR, KSNR, KNP. Większość katalogów wydana została w latach 80-tych minionego 

wieku. Pomimo utraty ich aktualności, starych technologii w nich występujących, 

kosztorysanci nadal używają ich jako głównego narzędzia do opracowywania przedmiarów. 

Na podstawie znowelizowanych ustaw w latach dwutysięcznych KNR-y oraz KNNR straciły 

obligatoryjność. Administracja państwowa odstąpiła od ich wydawania a tym samym 

czuwania nad ich poprawnością. Kosztorysanci pozostali więc bez aktualnych narzędzi. 

Zaczęli więc stosować stare katalogi wprowadzając do nich zmiany, a tak opracowane 

pozycje nazywając: kalkulacją własną, indywidulaną lub analogią. Doprowadziło to do 

sytuacji, w której za każdym razem autor przedmiaru ma swobodę w dowolnej zmianie 

nazwy pozycji kosztorysowej oraz zawartych w niej nakładów robocizny, materiałów oraz 

sprzętów. Bardzo często nieudolne próby zmian doprowadzają do napięć w rozliczeniach za 

roboty budowlane pomiędzy stronami procesu budowlanego. 

 

Warto przypomnieć, że w innych krajach KNR-y oraz ich odpowiedniki nie występują, a 

rozliczenia przebiegają w sposób płynny. W Polsce, przykładem może być branża drogowo-

mostowa, dla której Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opracowała 

tabelaryczne specyfikacje robót zagregowanych. Branża drogowo-mostowa funkcjonuje już 

od wielu lat na nowoczesnych zasadach podobnych jak we wspomnianych krajach Europy. 

Podczas przetargów nie są już wskazywane jako podstawa wyceny nieaktualne KNR, w 

zamian powołuje się właściwy numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych. Specyfikacja jako część opisowa przywołuje aktualne dla danego zakresu prac 

zasady ich wykonania, odbioru wykonywania obmiarów oraz aktualne normy. W chwili 

obecnej w Polsce wzorcowe specyfikacje zostały opracowane przez GDDKiA – branża 

drogowo-mostowa. 

Do korzyści wynikających z opracowania wzorcowych specyfikacji technicznych zaliczyć 

Krajowy 

Zjazd  

 

 

Aleksandra 

Kik 

Tomasz 

Wolski 
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można: 

- zwiększenie szczegółowości dokumentacji projektowej, 

- poprawienie efektywności realizowanych inwestycji, 

- zmniejszenie sporów występujących podczas inwestycji, 

- ograniczenie zaniżania jakości wykonywanych robót budowlanych, 

- wyeliminowanie z rynku nierzetelnych firm wykonawczych, 

- wprowadzenie czytelnych warunków kontraktowych, które przyczynią się do właściwej 

wyceny zakresów prac przez firmy wykonawcze a pośrednio do poprawy ich kondycji 

finansowej. 

 

W obliczu pojawiających się nowych technologii, braku aktualnych KNR-ów, błędów i 

problemów w przygotowaniu inwestycji niezbędnym staje się opracowanie wzorcowych 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Jednostką dysponującą 

potencjałem osobowym, zaczynając od projektantów a skończywszy na osobach 

posiadających właściwe doświadczenie zawodowe jest Polska Izba Inżynierów Budownictwa. 

Wymóg posiadania specyfikacji technicznych podczas ubiegania się o dofinansowanie Unijne 

może ułatwić pozyskanie środków na ich opracowanie z instytucji europejskich. Dodatkowo 

Ustawa prawo zamówień publicznych w art. 31 ust. 1 wskazuje, „Zamawiający opisuje 

przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych”. Tak więc również w 

zamówieniach publicznych do przeprowadzenia postępowania przetargowego niezbędne jest 

posiadanie przez zamawiającego specyfikacji technicznych. 

Opracowanie przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych, będzie dla osób uczestniczących w procesie 

inwestycyjnym dużym ułatwieniem. Osoby te otrzymają narzędzie w oparciu, o które w 

sposób sprawny i profesjonalny będzie można realizować inwestycję. Inwestorzy, 

wykonawcy, inspektorzy nadzoru oraz kierownicy budów otrzymają nowoczesne narządzie 

wzorem pozostałych krajów Europy Zachodniej. 

 

   Opracowanie wzorcowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych a w następnym etapie tabelarycznych specyfikacji robót zagregowanych/cen 

jednostkowych pozwoli w efektywny sposób na normalizację rynku robót budowlanych. 

Będzie to praca rozpisana na wiele lat. W pracę tą powinny włączyć się Okręgowego Izby 

Inżynierów Budownictwa. Będzie więc to dodatkowa szansa do zaktywizowania członków 

naszych Izb. 

Sugerowany sposób realizacji: 

1. Opracowanie w pierwszej kolejności specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych – etap 1. 

2. Opracowanie tabelarycznych specyfikacji robót zagregowanych/cen jednostokowych 
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– etap 2. 

3. Wprowadzenie do stosowania powszechnego (zarządzenia, rozporządzenia, 

ewentualne zalecenia Izby). 

Stanowisko ŁOIIB: W ocenie Zjazdu wniosek dotyka istotnego dla budownictwa 

zagadnienia - wzorcowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, tylko częściowo uregulowanego przez ustawodawcę w Prawie zamówień 

publicznych i w istocie pozostawionego do regulacji wolnorynkowej. Z perspektywy czasu 

można stwierdzić, że takie rozwiązanie nie zdało egzaminu i potrzeba w tym zakresie 

kompleksowego uregulowania na wzór rozwiązania przyjętego przez GDDKiA w robotach 

drogowo-mostowych.  

Stanowisko KUiW  

Rekomendacja przyjąć wniosek i przekazać KR PIIB celem stworzenia zespołu 

składającej się np. z autorów wniosków.  

 

 

Małopolska OIIB Zjazd 

okręgowy 

13 Wprowadzić kadencyjność dla osób funkcyjnych Rady i Organów (dotyczy 

wiceprzewodniczących, sekretarza i skarbnika Rady oraz sekretarza Komisji 

Kwalifikacyjnej), analogicznie jak to obecnie dotyczy przewodniczących Rady i Organów. 

Stanowisko KUiW 

Rekomendacja pozytywna, przyjąć do realizacji przez KR PIIB. 

 

Krajowy 

Zjazd 

 

Zygmunt 

Rawicki 

14 Ujęcie w Projekcie Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego Projektu wykonawczego jako 

niezbędnego do prawidłowego wykonania obiektu budowlanego na etapie jego 

wykonawstwa.  

Stanowisko KUiW 

Wniosek w trakcie realizacji. 

Wniosek nr 14 powinien zostać uregulowany w Kodeksie Budowlanym, nad którym wciąż 

trwają prace w MIiB. Izba konsekwentnie – także w trakcie konsultacji projektu KB - zabiega 

o nadanie właściwej rangi projektowi wykonawczemu. 

 

Krajowy 

Zjazd 

 

Jan 

Skawiński 

Podlaska OIIB Zjazd 

okręgowy 

19 XVI Zjazd Podlaskiej OIIB wnioskuje do Krajowego Zjazdu PIIB o nie podejmowanie 

działań zmierzających do wprowadzenia obowiązkowych szkoleń członków Izby oraz 

zintensyfikowanie działań mających na celu zachęcenie członków do dobrowolnego udziału 

w szkoleniach. 

Uzasadnienie: 

Obowiązkowy udział członków Izby w szkoleniach będzie trudny do pogodzenia 

z obowiązkami wynikającymi z tytułu pełnionej funkcji zawodowej oraz jest pozbawiony 

umocowania w obowiązujących przepisach prawa. Ponadto wprowadzenie obowiązku 

Krajowy 

Zjazd 

 

 

Andrzej 

Kamiński  
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udziału w szkoleniach nie gwarantuje właściwej efektywności takich szkoleń, a wręcz 

przeciwnie może wywołać efekt odwrotny do zamierzonego. 

Stanowisko KUiW 

Negatywna rekomendacja.  

 

 


