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Nazwa izby 

okręgowej 

Miejsce 

zgłoszenia 

Nr 

wn. 
Treść wniosku 

Kwalifikacja 

wniosku 

Autor 

wniosku 

Dolnośląska OIIB Krajowy 

Zjazd  

1z Dot. sposobu działania czasopisma „Inżynier Budownictwa” i jego finansowania przez Izbę 

Inżynierów Budownictwa, ze zmianą na profesjonalne wydawnictwo internetowe 

z bezpośrednim dostępem dla członków PIIB. 

Uzasadnienie: 

Obecny koszt wydania „Inżynier Budownictwa” to 3.176.800,- w tym izby okręgowe 

ponoszą koszt 2.453.000,-, a Izba Krajowa 730.000,-. 

Koszt kolportażu i  innych insertów to 2.059.000,-. 

Z tego można wnioskować, że wydanie IB wraz z kolportażem to 3.176.800,- +2.059.000,-

=5.235.800,-. Prawie 40% to kolportaż. Nie wiadomo jaki jest koszt wydania papierowego.  

Wydatki ponoszone bezpośrednio przez Izbę Krajową to 950.000,- czyli ponad 10% 

budżetu. 

Wniosek: 

Czasopismo „Inżynier Budownictwa” powinno istnieć w wersji elektronicznej wraz 

z szeroko rozbudowanym, aktywnym portalem internetowym z ograniczeniem wersji 

drukowanej. 

Izby okręgowe wydają swoje czasopisma więc nie ma problemu z przekazywaniem 

informacji organizacyjnych. 

Dostęp do portalu internetowego dla nie członków PIIB tak jak do innych tego typu portali 

ograniczony. 

Jako administrator-wydawca takiego portalu będziemy mogli obserwować jakie artykuły 

cieszą się zainteresowaniem, jakie jest zainteresowanie inżynierów, w tym członków PIIB, 

prasą fachową. 

Możliwe jest prowadzenie forum internetowego, wymiany doświadczeń. 

Stanowisko KUiW 

Przekazać do realizacji przez KR PIIB. 

KR PIIB Małgorzata 

Mikołajewska 

- Janiaczyk  

- 11 

Ryszard 

Rotter - 16 

6z  Dot. Skargi PIIB z 2014 r. na niezgodne z prawem pozostawienie zapisu w par. 11 ust. 1 pkt 

2 rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

„zabudowy zagrodowej” w uprawnieniach ograniczonych architektonicznych. 

Wniosek 

Proszę o przedstawienie działań PIIB w zakresie złożonej skargi, osoby prowadzącej tą 

sprawę z ramienia PIIB, częstotliwości zapytań, monitów do organów rozpatrujących tę 

skargę oraz stanowiska co do dalszych działań w tej sprawie. 

Uzasadnienie 

W 2014 r. w takcie procedowania zmian ww. rozporządzenia do poszczególnych organów 

sejmowych trafił projekt bez zapisów ograniczających uprawnienia architektoniczne do 

zabudowy zagrodowej i zaakceptowany przez te organy. Jednak podpisane przez nową 

minister rozporządzenie pojawiło się już z tymi zapisami. Na złożoną przez PIIB skargę do 

KR PIIB Ryszard 

Babik - 1 
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dnia dzisiejszego nie ma odpowiedzi, a ustne zapytania kompetentnych osób nie dają 

żadnych informacji.  

Stanowisko KUiW 

Przekazać do realizacji przez KR PIIB. 

8z Dot. Kwoty ubezpieczenia 

Wniosek 

Uzyskanie w ramach ubezpieczenia (bez zmiany składki) wyższej kwoty ubezpieczenia. 

Uzasadnienie 

W stosunku do obowiązujących składek i kwot ubezpieczenia w Europie Zach. 

proponowane nam kwoty ubezpieczenia są za niskie (wg. uzyskanych informacji 

przynajmniej 50%)  

Sposób realizacji 

Negocjacje z ubezpieczycielem podniesienie kwoty ubezpieczenia. Negocjacje prowadzone 

przez PIIB. 

Stanowisko KUiW 

Wniosek jest realizowany. Twarde negocjacje są prowadzone regularnie.  

KR PIIB Jacek 

Fokczyński  

– 5 

 

Kujawsko – 

Pomorska OIIB 

Krajowy 

Zjazd 

--- Nie zgłoszono wniosków --- --- 

Lubelska OIIB Krajowy 

Zjazd 

--- Nie zgłoszono wniosków --- --- 

Lubuska OIIB Krajowy 

Zjazd 

--- Nie zgłoszono wniosków --- --- 

Łódzka OIIB Krajowy 

Zjazd 

9z  Dot. wyceny usług inżynierskich. Wniosek podobny został przyjęty przez XV KZ PIIB i do 

tej pory nie podjęto jego realizacji. 

Wniosek 

Zobowiązać KR PIIB do podjęcia działań zmierzających do uregulowania tego istotnego dla 

naszego środowiska zagadnienia – to jest wyceny usług inżynierskich 

Uzasadnienie 

Izba sprawuje nadzór nad właściwym wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie oraz ochroną interesów zawodowych jej członków. Opracowanie 

ramowych standardów wyeliminuje rażące różnice w wycenach prac inżynierskich a tym 

samym nieetyczne zachowania naszych członków. 

Sposób realizacji 

Zobowiązać KR PIIB do opracowania form wyceny wartości pracy inżynierów z 

uwzględnieniem branż.  

Stanowisko KUiW 

Przekazać do realizacji przez KR PIIB celem powołania zespołu składającego się z 

wnioskodawców. 

KR PIIB Agnieszka 

Jońca  

– 50  

Małopolska OIIB Krajowy 4z Wnioskuję o nie umieszczanie izby jako konsultanta, gdy w przypadku wykonania Krajowy Jan Żakowski 
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Zjazd rozporządzenia i ustaw głos izby nie był uwzględniony. 

Uzasadnienie 

Dokonujące się wszędzie zmiany, również w naszej branży, powodują że nowa wiedza, jej 

znajomość i aktualności staje się jednym z podstawowych warunków przyzwoitego 

pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie. Przestały one być tylko pracą 

inżynierska, w tradycyjnym rozumieniu. Zakres odpowiedzialności projektanta, kierownika 

budowy, inspektora nadzoru, obejmuje, już nie tylko, poprawność techniczną realizacji 

obiektów, lecz także dobór technologii i właściwości stosowanych materiałów, efektywność 

ekonomiczną, bezpieczeństwo oraz zgodność działań z obowiązującym prawem. Nieustanne 

przekształcania otoczenia, we wszystkich aspektach, spowodowały, iż współczesny inżynier 

budownictwa jest również administratorem, organizatorem i zarządzającym procesem 

inwestycyjnym. Zmiany na co dzień niezauważalne, nakładają się nakładają na nas coraz 

więcej obowiązków. Gdy sięgam pamięcią wstecz i przypominam sobie ile czasu 

poświęcałam w pracy na czynności czysto techniczne a ile na pozostałe związane z 

planowaniem, organizacją, administracją, sprawozdawczością - to proporcje te układały się, 

mniej więcej, w stosunku 70% do 30%, na rzecz czynności inżynierskich (technicznych). 

Dzisiaj, w moim odczuciu, jest na odwrót. A przecież zwiększenie zakresu czynności, o 

administrowanie i organizacje procesów budowlanych, nie spowodowało zmniejszenia 

zakresu pracy i obowiązków, w obszarze czysto technicznym. Bo nikt nas nie zwolnił,  jako 

że zwolnić nie mógł z rzetelności i odpowiedzialności inżynierskiej. W chwili obecnej dużo 

się mówi o wyżej poruszonej problematyce i wprowadza nowe regulacje prawne których 

celem w zamyśle jest uporządkowanie otoczenia publicznoprawnego zawodu inżyniera. 

Niestety efekt końcowy jest odwrotny do zamierzonego i mamy do czynienia z procesem 

upraszczania poprzez komplikowanie. Nowe wprowadzone rozwiązania legislacyjne dalekie 

są od oczekiwań środowiska inżynierów. Jest to smutna konstatacja. Tym bardziej że w 

odbiorze środowiska częściową odpowiedzialność za taką sytuację ponosi Izba inżynierów. 

Wynika to z faktu że w nowych rozporządzeniach dość często wprowadzanych wbrew opinii 

Izby w wykazie konsultantów nasza organizacja figuruje jako organ z którym tę regulację 

uzgadniano. Tym samym legitymizujemy te rozwiązania. Taka praktyka jest w moim 

przekonaniu nadużyciem. Składam wniosek do zjazdu aby w wypadku gdy wydana opinia 

izby jest negatywna dla przyjmowanego przez władze rozporządzenia zobligował zarząd do 

zażądania wycofania izby z listy konsultantów lub wprowadzenia zapisu że jej opinia w tej 

sprawie nie została wzięta pod uwagę. 

Stanowisko KUiW 

Rekomendacja negatywna. 

Krajowy 

Zjazd PIIB 

– 74  

7z Dot. wsparcia, koordynacji, współpracy przy tworzeniu programów nauczania (oceny) 

szkolnictwa zawodowego, średniego ds. budownictwa. 

Wnioskuje o powołanie zespołu do spraw szkolnictwa zawodowego, średniego związanego 

z budownictwem. 

OR OIIB Jarosław 

Godek – 59 
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Uzasadnienie i sposób realizacji 

Szkoły zawodowe, średnie budowlane są mało promowane, dotowane i pozostawione ocenie 

wolnorynkowej (szkoła budowlana – „słaby poziom”) kierując się dobrymi praktykami 

współpracy pomiędzy PIIB a uczelniami wyższymi zawodowymi w zakresie tworzenia 

programów nauczania przedmiotów zawodowych branży budowlanych, wnoszę aby zespół 

podjął następujące działania i określił możliwości wsparcia naukowego, praktycznego, 

zawodowego programów nauczania w zespołach szkół budowlanych. Celem działania jest 

podniesienie, docenienie i przywrócenie rangi zawodu technika budownictwa, mistrza 

budowy i wykwalifikowanego pracownika budowlanego. 

Stanowisko KUiW 

Wniosek w kompetencji okręgowych rad oiib. Wniosek realizowany w niektórych izbach. 

10z Dot. opracowania szacunkowych jednostkowych cen usług z tytułu pełnionych funkcji 

kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wniosek  

Wnioskuje o opracowanie szacunkowych kosztów pełnienia funkcji kierownika budowy i 

inspektora nadzoru inwestorskiego z uwzględnieniem i podziałem związanym z wielkością 

budowy, trudnością i skomplikowaniem inwestycji (branża) na wzór wydawanych 

biuletynów (w dodatków) katalogów cen jednostkowych robót i obiektów inwestycyjnych 

(remontowanych) np. Sekocenbut, Orgbud, Bistyp w skali całego kraju z podziałem na 

województwa.  

Sposób realizacji 

Wnoszę o powołanie zespołu, który opracuje ww. zestawienie. W oparciu o powyższe dane 

Izba winna wystąpić z inicjatywą ustalenia minimalnego wynagrodzenia dla ww. funkcji. 

Stanowisko KUiW 

Przekazać do rozpatrzenia przez KR PIIB celem powołania zespołu składającego się z 

wnioskodawców. 

Krajowa 

Rada PIIB 

Jarosław 

Godek – 59 

 

Mazowiecka OIIB Krajowy 

Zjazd 

--- Nie zgłoszono wniosków --- --- 

Opolska OIIB Krajowy 

Zjazd 

--- Nie zgłoszono wniosków --- --- 

Podkarpacka OIIB Krajowy 

Zjazd 

--- Nie zgłoszono wniosków --- --- 

Podlaska OIIB Krajowy 

Zjazd 

2z Dot. realizacji wniosku przyjętego przez XV Krajowy Zjazd PIIB dot. zakazu łączenia 

funkcji w organach Izby.  

Wniosek 

Wnoszę o podjęcie głosowania na XVI KZ PIIB nad projektem uchwały przedstawionej 

przez KR PIIB, realizującą wniosek przyjęty przez XV KZ PIIB. 

Uzasadnienie 

Zdjęcie z porządku obraz XVI KZ PIIB przedmiotowego tematu nie wypełnia uchwały 

Krajowy 

Zjazd PIIB 

Andrzej 

Falkowski  

– 123 



Wnioski z XVI Krajowego Zjazdu PIIB złożone przez delegatów w dniu 23-24 czerwca 2017 r. 

5 
 

podjętej przez XV KZ PIIB, a tym samym nie rozstrzyga decyzji XVI KZ PIIB w tej 

sprawie (XVI KZ PIIB powinien podjąć konkretną decyzję: na tak lub nie).  

Sposób realizacji 

Głosowanie przez XVI KZ PIIB nad przyjęciem lub odrzuceniem uchwały o treści 

przygotowanej przez KR PIIB – „zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia statutu 

samorządu zawodowego inżynierów budownictwa”. 

Stanowisko KUiW 

Pozytywna rekomendacja.  

Pomimo zdjęcia z porządku obrad pkt. 18 do KUiW wpłynął wniosek, który zdaniem 

komisji powinien zostać poddany pod głosowanie delegatów. 

Pomorska OIIB Krajowy 

Zjazd 

3z Dot. Zespołu ds. integracji 

Wnioskuje o powołanie na szczeblu krajowym zespołu ds. integracji. 

Uzasadnienie  

Po zmianie statutu PIIB rozmachu nabrały działania integracyjne izb okręgowych. Rozmiar 

tych działań wymaga koordynacji na szczeblu krajowym/ informacja, zasady udziału 

członków innych izb okręgowych, patronat Przewodniczącego PIIB. 

Sposób realizacji 

1. Powołanie Komisji przy Radzie Krajowej, lub  

2. Powołanie zespołu w biurze Rady Krajowej. 

Stanowisko KUiW 

Negatywna rekomendacja. 

Wniosek w kompetencji okręgowych rad oiib. KUiW na chwilę obecną nie widzi zasadności 

powoływania zespołu ds. integracji. . 

Krajowy 

Zjazd PIIB 

Ryszard 

Kwiatkowski 

– 132  

Śląska OIIB Krajowy 

Zjazd 

--- Nie zgłoszono wniosków. --- --- 

Świętokrzyska OIIB Krajowy 

Zjazd 

5z Dot. utrzymania uprawnień w specjalności „Urządzenia zabezpieczeń i sterowania ruchem 

kolejowym” 

Wniosek członków SITKom o/Kielce 

Utrzymanie specjalności „Urządzenia zabezpieczeń i sterowania ruchem kolejowym”. 

Postulat członków SITKom wynika z braku specjalistów posiadających uprawnienia 

gwarantujące wysoki poziom opracowań dokumentacyjnych w zakresie z.i s.r.k. 

Sposób realizacji 

Skierować do Ministerstwa budownictwa wniosek z prośbą o uwzględnienie w projekcie 

ustawy o zawodzie inżyniera architekta, urbanisty i budownictwa przedstawionej 

specjalności w zakresie projektowania i wykonawstwa. 

Stanowisko KUiW 

Przekazać do realizacji przez KR PIIB. 

Krajowa 

Rada PIIB 

Bolesław 

Balcerek  

– 163 

 

Warmińsko-

Mazurska OIIB 

Krajowy 

Zjazd 

--- Nie zgłoszono wniosków --- --- 
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Wielkopolska OIIB Krajowy 

Zjazd 

--- Nie zgłoszono wniosków --- --- 

Zachodniopomorska 

OIIB 

Krajowy 

Zjazd 

--- Nie zgłoszono wniosków --- --- 

 


