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1zd Biuro KR 

PIIB 

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 

budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1725) zwracam się do Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa o podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu łączenia funkcji w organach samorządu 

zawodowego inżynierów budownictwa, tj. rzecznika odpowiedzialności zawodowej lub jego zastępcy, przewodniczącego lub 

członka sądu dyscyplinarnego, przewodniczącego lub członka komisji kwalifikacyjnej, z jednoczesnym pełnieniem stanowiska: 

powiatowego inspektora nadzoru budowlanego lub jego zastępcy, wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego lub 

jego zastępcy, albo z byciem pracownikiem: powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego - starostwa (urzędu miasta 

na prawach powiatu) lub urzędu wojewódzkiego lub wojewódzkiego inspektoratu nadzoru budowlanego, podpisującym 

decyzje i postanowienia w imieniu organu administracji architektoniczno-budowlanej lub organu nadzoru budowlanego. 
 

UZASADNIENIE 
 

Ze względu na zgłaszane przez obywateli, do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, przypadki jednoczesnego 

pełnienia funkcji w organach samorządu zawodowego i w organach nadzoru budowlanego lub administracji architektoniczno-

budowlanej oraz na występujące w tych przypadkach naruszenia zasad etyki zawodowej, w ocenie Ministerstwa Infrastruktury 

i Budownictwa konieczność podjęcia uchwały w wyżej wskazanym przedmiocie przez Krajowy Zjazd Polskiej Izby 

Inżynierów Budownictwa jest w pełni uzasadnione. 

Mając na uwadze, pojawiające się przypadki ewentualnego naruszenia zasad etyki zawodowej Ministerstwo Infrastruktury i 

Budownictwa podjęło decyzję o uregulowaniu powyższego problemu poprzez zamieszczenie w projekcie nowej ustawy o 

architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach przepisów zakazujących jednoczesnego pełnienia funkcji w organach 

samorządu zawodowego z pracą w organach nadzoru budowlanego lub w organach administracji architektoniczno-

budowlanej. 

Należy przypomnieć, że przedstawiciele samorządu zawodowego inżynierów budownictwa podczas spotkania zorganizowanego 

przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w dniu 15 maja br. zgodzili się z podnoszonym przez 

przedstawicieli resortu problemem łączenia funkcji w organach samorządu zawodowego z pracą w organach 

nadzoru budowlanego i przyznali, iż ze względu na dobro interesu publicznego konieczne jest uregulowanie wyżej 

wskazanego problemu przepisami prawa. 

Podkreślenia wymaga również fakt, że Uczestnicy zorganizowanej z okazji 15-lecia utworzenia samorządu zawodowego 

inżynierów budownictwa konferencji pt. „Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżynierów budownictwa - fundamentem 

zaufania publicznego" zwracali dużą uwagę na aspekt etycznego postępowania osób wykonujących zawód inżyniera 

budownictwa, a także na ramy prowadzonej przez inżynierów działalności zawodowej znajdujące się często w różnych 

komplikujących się relacjach. 

Nie ulega wątpliwości, że działalność każdego samorządu zawodowego odbywa się w granicach szeroko pojętego 

interesu publicznego. To właśnie działalność danego samorządu zawodowego posiada w pewnych przypadkach wprost 

wymiar działalności państwa, z uwagi na fakt, że to ustawodawca zdecydował, że pewien - ściśle określony ustawą 

- zakres administrowania sprawami związanymi z danym zawodem, ze względu na jego charakter i znaczenie 

społeczne, przekaże podmiotom zdecentralizowanym, w skład których wchodzą osoby wykonujące ten zawód. 
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Zgodnie z ww. ustawą z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 

budownictwa zadaniem samorządów zawodowych jest ustalanie zasad etyki zawodowej oraz nadzór nad jej 

przestrzeganiem jak też sprawowanie nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu przez członków 

izb. Zawód inżyniera budownictwa jest jednym z zawodów zaufania publicznego, a zadania nałożone na 

samorząd zawodowy przepisami ww. ustawy mają na celu realizację interesu publicznego i służyć jego 

ochronie. 

Niezależnie od reprezentowania interesów danej grupy zawodowej samorząd zawodowy - w szczególności 

wykonując nadzór i sprawując pieczę nad pełnieniem zawodu inżyniera budownictwa - wykonuje 

zdecentralizowane i przeniesione na niego w drodze ustawy zadania i funkcje państwa. 

Jestem przekonany, że działania które możemy wspólnie podjąć dla wzmocnienia roli zawodu inżyniera 

budownictwa jako zawodu zaufania publicznego, w tym m.in. przez podjęcie uchwały przez Krajowy Zjazd 

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiotowym zakresie czy też współpraca przy tworzeniu nowej 

ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach przyniosą zamierzony efekt. 

Z uwagi na fakt, że Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa dostrzega znaczenie i wagę samorządu 

zawodowego inżynierów budownictwa, którego rolą jest przede wszystkim rozwiązywanie problemów 

związanych z wykonywaniem zawodu, odpowiadanie na pojawiające się wyzwania i dbanie o standard etyczny 

członków izb, wnoszę jak we wstępie. 

 

Stanowisko KUiW 

Pozytywna rekomendacja. 

 

 

Uchwała Nr……… 

XVI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 

z dnia 24 czerwca 2017 r.w 

w sprawie wniosku Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 czerwca 2017 r. 

 

Na podstawie art. 31 pkt 5 w zw. z art. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów 

oraz inżynierów budownictwa (Dz. U, z 2016 r., poz. 1725 z późn. zm.) uchwala się co następuje: 

 

§ 1 

 

W nawiązaniu do wniosku z dnia 9 czerwca 2017 r., znak: DAB NK 91232/17 skierowanego do Krajowego Zjazdu 

PIIB z up. Ministra Infrastruktury i Budownictwa przez Tomasza Żuchowskiego – Podsekretarza Stanu w sprawie 

podjęcia uchwały w zakresie wprowadzenia zakazu łączenia funkcji w organach samorządu zawodowego inżynierów 

budownictwa tj. rzecznika odpowiedzialności zawodowej lub jego zastępcy, przewodniczącego lub członka sądu 

dyscyplinarnego, przewodniczącego lub członka komisji kwalifikacyjnej z jednoczesnym pełnieniem stanowiska 

powiatowego inspektora nadzoru budowlanego lub zastępcy, wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego lub 

zastępcy, albo z byciem pracownikiem powiatowego inspektora nadzoru budowlanego - starostwa (urzędu miasta na 
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prawach powiatu) lub urzędu wojewódzkiego lub wojewódzkiego inspektoratu nadzoru budowlanego podpisującym 

decyzje i postanowienia w imieniu organu administracji architektoniczno-budowlanej lub organu nadzoru 

budowlanego Krajowy Zjazd po rozpatrzeniu wniosku, uchwala co następuje: 

 

Krajowy Zjazd uznał, że podjęcie wnioskowanej uchwały nie leży w zakresie kompetencji samorządu zawodowego. 

Uzasadnieniem powyższego jest m.in. fakt, iż ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw, 

w tym wolności wyboru zawodu i miejsca pracy, mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są 

konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony 

środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać 

istoty wolności i praw (art. 31 ust. 3 Konstytucji). 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

 

 

 


