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Nazwa izby 

okręgowej 

Nr 

wn. 
Treść wniosku Stanowisko Komisji Wnioskowej 

Kwalifikacja 

wniosku 
Autor wniosku 

Dolnośląska 

OIIB 

1 Upublicznienie prac Zespołów Prawno-Regulaminowych 

Izb Okręgowych na stronie PIIB wraz informacją jak 

wnioski te są przekazywane do procedowania przy aktach 

prawnych wraz z uzasadnieniem przyjęcia lub odrzucenia 

wniosków. 

Uzasadnienie: Przy analizie i wprowadzaniu uwag do 

powstających lub aktualizowanych aktów prawnych 

pochyla się około kilkudziesięciu osób – członków komisji 

prawno-regulaminowych okręgowych izb. Uwagi 

wysyłane są w terminach do Komisji PR i Wnioskowej 

PIIB, akty te w postaci poprawionej nie zawierają uwag 

wysłanych do PIIB, stąd prośba o nadzór nad losem w/w 

uwag do Aktów. 

Decyzja Zjazdu: 

Przekazać Krajowej Radzie PIIB celem rozpatrzenia. 

 

Przekazać do KPR z prośbą o umieszczenie 

informacji na stronie www oraz z sugestią, aby 

zespoły prawno-regulaminowe w OIIB również 

publikowały informacje dot. procedowanych 

wniosków na okręgowych stronach www. 

 

Stanowisko KPR 

Wniosek jest częściowo w realizacji. Na stronie 

internetowej www.piib.org.pl są publikowane uwagi 

do najważniejszych projektów ustaw. 
Dodatkowo na stronie internetowej www.piib.org.pl w 

zakładce Komisji Prawno-Regulaminowej będą 

publikowane ostateczne stanowiska PIIB do 

wszystkich projektów aktów prawnych, jakie 

powstały w wyniku prac KPR.  
 

Natomiast w przypadku Okręgowych Zespołów 

Prawno-Regulaminowych decyzja o upublicznianiu 

efektów ich prac będzie należała do okręgowych izb.  
 

Komisja Prawno-Regulaminowa nie widzi fizycznej 

możliwości, aby uzasadniać wszystkie odrzucone 

propozycje uwag jakie wpływają z izb okręgowych w 

odniesieniu do konsultowanych aktów prawych. 
 

Wniosek zrealizowany 

KR -> KPR 

 

Roma 

Rybiańska 

2 Zwiększenie prestiżu inżyniera poprzez ogólnopolska 

akcje medialną 

Uzasadnienie: Ogólnopolska akcja medialna spowoduje 

zwiększenie prestiżu i zaufania publicznego do zawodu 

inżyniera. Może również zawierać akcenty zwracające 

uwagę na etykę pracy zawodu inżyniera. 

Decyzja Zjazdu: 

Przekazać Krajowej Radzie PIIB celem rozpatrzenia. 

 

Przekazać do KR PIIB z prośbą o opracowanie 

konkretnego planu działania w celu realizacji 

strategii medialnej na okres trzyletni (do końca 

kadencji) wraz z budżetem.  

Stanowisko Prezesa KR PIIB 

Wniosek w trakcie realizacji. 

Uzasadnienie:  

KR PIIB w dniu 5 września 2018 r. uchwałą nr 

21/R/18 powołała stałą Komisję ds. komunikacji 

społecznej Krajowej Rady PIIB. Zakres działań 

komisji obejmuje m.in. opracowanie strategii public 

KR w trakcie 

realizacji 

Mariusz 

Rusinek 

http://www.piib.org.pl/
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relations PIIB, a także inicjowanie kampanii 

społecznych i medialnych o charakterze 

informacyjnym oraz edukacyjnym w zakresie 

przejętej przez Krajową Radę PIIB strategii. Podjęte 

działania mają na celu zidentyfikowanie zadań, które 

będą skutecznie oddziaływały na otoczenie, 

umożliwiając tym samym zwiększenie prestiżu naszej 

organizacji, jak i członków w niej zrzeszonych.  

 

Wniosek zrealizowany 

3 Wnioskuję o ustalenie opłat dla inżynierów-

obcokrajowców wnoszących o wpis na listę okręgowych 

izb. Proponuję wysokość opłaty – 1,5 średniej krajowej 

początkowo z tendencją wzrostu stosownego  

Uzasadnienie: Skład Orzekający Rady DOIIB ds. 

transgranicznych przyjmuje, analizuje dokumenty inż. 

bud. cudzoziemców z U.E i innych krajów, którzy pragną 

pracować na terenie Polski. Najczęściej dotyczy to funkcji 

projektanta, kier. budowy. W końcowej fazie jest 

podejmowana końcowa uchwała zezwalająca (lub nie) na 

wpis do DOIIB i później na działanie twórcze w polskim 

budownictwie. Biorąc pod uwagę, że polski inż. bud. 

wnosi opłaty w krajach U.E itd. starając się o pracę 16 

izb okręgowych wyk. tę pracę też nieodpłatnie.  

Decyzja Zjazdu: 

Przekazać Krajowej Radzie PIIB celem przedłożenia 

Krajowemu Zjazdowi PIIB. 

Wniosek odrzucony przez XVIII KZ PIIB Uchwałą Nr 

19/19 z dnia 29 czerwca 2019 r. 

 

Wniosek jest niezgodny z Dyrektywą 2005/36/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 

września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji 

zawodowych, ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o 

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich UE (art. 31 

ust. 2 pkt 1) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 

o samorządach zawodowych architektów i 

inżynierów budownictwa art. 20a ust 8. Z tego 

powodu wniosek nie może być dalej procedowany. 

Wniosek odrzucony przez XVIII KZ PIIB Uchwałą 

Nr 19/19 z dnia 29 czerwca 2019 r. 

 

KZ PIIB z 

negatywną 

rekomandacj

ą KW KR 

PIIB 

Wiesława 

Grzelka-

Zimmermann 

4 Wniosek dotyczy rozpoczęcia wprowadzania 

uregulowania formalnoprawnego stawek i wycen za 

pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie wynikających z Ustawy Prawo budowlane; 

- Projektanta 

- Kierownika Budowy 

- Inspektora Nadzoru 

Uzasadnienie: Rozpoczęcie wprowadzania uregulowania 

formalnoprawnego stawek i wycen za pełnienie 

Przekazać do KR PIIB z sugestią pilnego 

wznowienia pracy Zespołu ds. zasad wyceny prac 

inżyniera budownictwa. Zadaniem zespołu 

powinno być opracowanie oczekiwań PIIB co do 

formy i zakresu zasad w celu udzielenia zlecenia 

zewnętrznemu podmiotowi na ich opracowanie.  

Zdaniem Komisji Wnioskowej zasady te nie mogą 

mieć formy cenników, gdyż jest to sprzeczne z 

prawem. 

KR -> w 

trakcie 

realizacji 

Tadeusz Ponisz 
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samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

należy wprowadzać wielostopniowo. 

Podstawę do stworzenia ram umożliwiających 

uregulowanie prawne i stworzenie „cennika” powinno 

poprzedzać uzupełnienie w Statucie samorządu 

zawodowego inżynierów budownictwa; 

W Rozdziale 4 PRAWA I OBOWIAZKI CZŁONKA § 17 

Członek Izby jest zobowiązany w szczególności do; 

Należy dodać ustęp 8) o treści: 

Nie podejmowanie się pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie wynikających z Ustawy 

Prawo budowlane tj. projektanta, kierownika budowy, 

inspektora nadzoru za wynagrodzenie niestanowiące 

należytej rekompensaty wniesionej pracy, poniesionego 

ryzyka, posiadanej wiedzy i należytego zysku 

Następnie po przeprowadzeniu szerokich konsultacji z 

udziałem przedstawicieli wszystkich izb okręgowych 

stworzyć ramowy cennik usług świadczonych w ramach 

pełnienie samodzielnych funkcji w budownictwie.  

Decyzja Zjazdu: 

Przekazać Krajowej Radzie PIIB celem przedłożenia 

Krajowemu Zjazdowi PIIB. 

 

 

Wniosek w trakcie realizacji 

 

Stanowisko Prezesa KR PIIB 

Wniosek w trakcie realizacji. 

Uzasadnienie:  

Na posiedzeniu Prezydium Krajowej Rady PIIB w 

dniu 15 listopada 2017 r. Prezes Andrzej Dobrucki 

powołała grupę roboczą, której celem było nakreślenie 

dalszego sposobu działania Izby w celu realizacji 

wniosków zjazdowych dotyczących: 

1. opracowania tabelarycznych specyfikacji 

robót zagregowanych/ cen jednostkowych, 

2. wyceny usług inżynierskich osób 

wykonujących samodzielnie funkcje w 

budownictwie, 

3. kryterium ceny w przetargach publicznych. 

Grupa robocza, w odpowiedzi na powyższe wnioski, 

wykonała 3 obszerne opracowania, w których opisano 

stan istniejący, stanowisko i wnioski zespołu oraz 

postulowany sposób działania PIIB. Szczegółowa 

informacja z grupy roboczej została przedstawiona na 

posiedzeniu Krajowej Rady PIIB 14 marca 2018 r. 

gotowe opracowania grupa przekazała w dniu 

24.04.2018 r. na ręce Prezesa Andrzeja Dobruckiego. 

Na posiedzeniu Krajowej Rady PIIB 25.04.2018 r. 

materiały, w wersji papierowej, zostały przekazane jej 

członkom. KR pozytywnie oceniła przygotowane 

opracowania wzorcowych WWiORB. Grupa robocza 

przygotował a takie pismo i zostało ono przesłane do 

resortu – pismo znak P-0712-0017(1)/18 z dnia 

14.06.2018 r. odpowiedź na powyższe wystąpienie 

wpłynęła do PIIB 11 marca 2019 r. – pismo z dnia 

DAB-I.070.4.2018.MC. Następnie w dniu… drogą 

mailową Prezes IPB J. Kotowski poinformował, że 

zadania nie podejmie. Wobec powyższego 

postanowiono zwrócić się w przedmiotowej sprawie 

do innych podwykonawców. Działania w toku.  
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Dalsze działania w tej sprawie podjął Prezes PIIB 

Zbigniew Kledyński i są one kontynuowane (odbyły 

się trzy merytoryczne spotkania z przedstawicielami 

Izby Projektowania Budowalnego jako potencjalnego 

wykonawcy opracowania). 

Kujawsko – 

Pomorska 

OIIB 

5 Dotyczy: Instrukcji przeprowadzania okresowych 

przeglądów technicznych kubaturowych obiektów 

budowlanych. 

 

Polska Izba Inżynierów Budownictwa (PIIB) we 

współpracy z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego 

(GUNB) opracuje instrukcję przeprowadzania 

okresowych przeglądów technicznych kubaturowych 

obiektów budowlanych z całą metodologią oceny, a 

zwłaszcza zasadami sporządzania dokumentów 

źródłowych (protokoły, opinie, ekspertyzy itp.), które 

dołączone są do książki obiektu budowlanego. Następnie 

GUNB zaleciłby stosowanie powszechnie tej instrukcji 

przy sporządzaniu okresowych przeglądów technicznych 

tego typu obiektów budowlanych.    

Uzasadnienie: 

1. Można przedmiotową instrukcję przygotować i 

wprowadzić na wzór „Instrukcji 

przeprowadzania przeglądów drogowych 

obiektów inżynierskich” stanowiącą załącznik 

do Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg 

Krajowych i Autostrad. Należy też wykorzystać 

różne istniejące opracowania i lokalne 

instrukcje dotyczące prowadzenia okresowych 

przeglądów technicznych. 

2. Instrukcja dotyczyłaby przeprowadzania 

przeglądów okresowych, co najmniej raz w roku 

(tzw. Przeglądów podstawowych), okresowych, 

co najmniej raz na 5 lat (tzw. Przeglądów 

rozszerzonych) oraz przeglądów szczególnych i 

ekspertyz. Instrukcja zawierałaby taką 

problematykę jak m.in.: cel i sposób 

przeprowadzania przeglądu, dokumentacje 

przeglądu, sprzęt i aparatura stosowana w 

Wniosek może być zrealizowany częściowo jako 

opracowanie "zbioru dobrych praktyk 

inżynierskich" ze względu na wzrastającą ilość 

wniosków o ukaranie inżynierów budownictwa z 

tytułu nieprawidłowo przeprowadzanych kontroli 

technicznych obiektów. PIIB nie ma uprawnień do 

narzucania  GUNB jakichkolwiek czynności. Z 

tego powodu w zakresie wdrażania takiego 

opracowania PIIB nie może zobowiązać się do 

realizacji trybu określonego we wniosku. 

 

Wniosek w trakcie realizacji 

KR – przyjąć 

do realizacji 

Renata Staszak  
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trakcie wykonywania przeglądu, analizę 

wyników przeglądu i podejmowanie decyzji 

technicznych. Zawierałaby też wskazanie w 

sposób jawny załączników do dokumentacji 

przeglądu. 

3. Instrukcja opracowana byłaby zgodnie z 

obowiązującą ustawą Prawo budowlane i 

przynależnymi rozporządzeniami. 

4. Instrukcja zawierałaby ponadto szczegółowy 

opis zasad oceny elementów składowych 

budynków podlegających przeglądowi z 

przypisaną odpowiednią miarą, co w istocie 

prowadzi do kwantyfikacji przeglądów 

technicznych. 

5. Zidentyfikowane są przypadki nieodpowiednio 

przeprowadzonych przeglądów okresowych i 

konsekwencji z tego wynikających. Zmieniające 

się warunki klimatyczne wymagają 

zdecydowanie większej dbałości o należny stan 

techniczny obiektów budowlanych. 

6. Wskazane jest, aby w całej Polsce problematykę 

przeglądów okresowych obiektów budowlanych 

prowadzić w standaryzowanej i profesjonalnej 

formie. 

 

Stanowisko Okręgowej Rady KUP OIIB 

Okręgowa Rada KUP OIIB akceptuje wniosek i popiera 

inicjatywę opracowania instrukcji przeprowadzania 

okresowych przeglądów technicznych kubaturowych 

obiektów budowlanych. 

 

6 Dotyczy: Publikowania minimalnych cen usług. 

Wprowadzić publikacje minimalnych cen usług za 

działania członków PIIB: np. projekty domków, hali, 

nadzór inwestorski, kierowanie budową budynku, 

budowli. 

Uzasadnienie: Brak przepisów. 

 

Stanowisko Okręgowej Rady KUP OIIB 

Przekazać do KR PIIB z sugestią pilnego 

wznowienia pracy Zespołu ds. zasad wyceny prac 

inżyniera budownictwa. Zadaniem zespołu 

powinno być opracowanie oczekiwań PIIB co do 

formy i zakresu zasad w celu udzielenia zlecenia 

zewnętrznemu podmiotowi na ich opracowanie.  

Zdaniem Komisji Wnioskowej zasady te nie mogą 

KR -> w 

trakcie 

realizacji 

Zbigniew 

Rybak 
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Okręgowa Rada KUP OIIB akceptuje wniosek i kieruje 

wniosek do wnioskodawcy w celu przedstawienia 

szczegółowego uzasadnienia oraz przedstawienie w 

zarysie formy powszechnej dostępności do takiej 

publikacji. Szersze uzasadnienie będzie możliwe do 

przedstawienia na Krajowym Zjeździe PIIB. 

 

mieć formy cenników, gdyż jest to sprzeczne z 

prawem. 

 

Wniosek w trakcie realizacji 

 

Stanowisko Prezesa KR PIIB 

Wniosek w trakcie realizacji. 

Uzasadnienie:  

Na posiedzeniu Prezydium Krajowej Rady PIIB w 

dniu 15 listopada 2017 r. Prezes Andrzej Dobrucki 

powołała grupę roboczą, której celem było nakreślenie 

dalszego sposobu działania Izby w celu realizacji 

wniosków zjazdowych dotyczących: 

1. opracowania tabelarycznych specyfikacji 

robót zagregowanych/ cen jednostkowych, 

2. wyceny usług inżynierskich osób 

wykonujących samodzielnie funkcje w 

budownictwie, 

3. kryterium ceny w przetargach publicznych. 

Grupa robocza, w odpowiedzi na powyższe wnioski, 

wykonała 3 obszerne opracowania, w których opisano 

stan istniejący, stanowisko i wnioski zespołu oraz 

postulowany sposób działania PIIB. Szczegółowa 

informacja z grupy roboczej została przedstawiona na 

posiedzeniu Krajowej Rady PIIB 14 marca 2018 r. 

gotowe opracowania grupa przekazała w dniu 

24.04.2018 r. na ręce Prezesa Andrzeja Dobruckiego. 

Na posiedzeniu Krajowej Rady PIIB 25.04.2018 r. 

materiały, w wersji papierowej, zostały przekazane jej 

członkom. KR pozytywnie oceniła przygotowane 

opracowania wzorcowych WWiORB. Grupa robocza 

przygotował a takie pismo i zostało ono przesłane do 

resortu – pismo znak P-0712-0017(1)/18 z dnia 

14.06.2018 r. odpowiedź na powyższe wystąpienie 

wpłynęła do PIIB 11 marca 2019 r. – pismo z dnia 

DAB-I.070.4.2018.MC. Następnie drogą mailową 

Prezes IPB J. Kotowski poinformował, że zadania nie 

podejmie. Wobec powyższego postanowiono zwrócić 
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się w przedmiotowej sprawie do innych 

podwykonawców. Działania w toku.  

Dalsze działania w tej sprawie podjął Prezes PIIB 

Zbigniew Kledyński i są one kontynuowane (odbyły 

się trzy merytoryczne spotkania z przedstawicielami 

Izby Projektowania Budowalnego jako potencjalnego 

wykonawcy opracowania). 

Lubelska OIIB  Nie skierowano wniosków do rozpatrzenia przez krajowe 

organy PIIB i XVIII Krajowy Zjazd PIIB 

   

Lubuska OIIB 7 

Uzupełnienie serwisu PIIB o dostęp elektroniczny do 

norm wydanych przez SEP, które często powoływane są w 

różnych aktach prawnych i są uzupełnieniem Polskich 

Norm, Noem Europejskich i Norm Zharmonizowanych. 

Zakres norm SEP często nie występuje w innych normach.  

Kwalifikacje wniosku przez OIIB: KR PIIB 

Skierować do Dyrektora Biura KR PIIB z prośbą o 

rozeznanie zagadnienia pod względem 

organizacyjnym (możliwość udostępnienia) oraz 

finansowym. 

 

Wniosek w trakcie realizacji 

 

Stanowisko Dyrektora Krajowego Biura PIIB 

Realizacja jest finalizowana. Uruchomienie od 

1.01.2020 r. 

Rekomendowany sposób realizacji:  

Biorąc pod uwagę porozumienie w sprawie 

współdziałania stowarzyszeń naukowo-technicznych 

z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa w zakresie, 

m.in. doskonalenia kwalifikacji zawodowych, PIIB 

wystąpi do Stowarzyszenia Elektryków Polskich z 

prośbą o udostępnienie norm SEP dla członków Izby 

z branży instalacje elektryczne na akceptowalnych 

warunkach finansowych. PIIB zwróci się również do 

wnioskodawców będących jednocześnie członkami 

SEP o wsparcie tej inicjatywy. 

KR -> do 

realizacji 

Waldemar 

Olczak 

8 Wnioskuję o wszczęcie prac legislacyjnych do prac nad 

ustawą zakazującą prowadzenia i zakładania firm 

budowlanych przez osoby nieposiadające do tego 

wykształcenia kierunkowego.  

Uzasadnienie: Wniosek składam odnośnie wypowiedzi 

przewodniczącej Ewy Bosy, że my Inżynierowie nie 

potrafimy sami dbać o własne interesy.  

Kwalifikacje wniosku przez OIIB: KR PIIB 

Odrzucić – propozycja niezgodna z prawem. Poza 

tym PIIB nie posiada inicjatywy legislacyjnej. 

KR – z 

negatywną 

rekomandacj

ą KW KR 

PIIB 

Sławomir Ułan 
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Łódzka OIIB 9 

Umożliwienie członkom PIIB korzystanie w serwisie 

branżowym PIIB z norm z zakresu elektryki 

opracowanych przez Stowarzyszenie Elektryków 

Polskich. 

Uzasadnienie: Normy SEP przywoływane są w 

rozporządzeniach i stanowią rozwiązania techniczne i 

wymogi w zakresie projektowania i eksploatacji urządzeń. 

Sugerowany sposób realizacji wskazany przez 

Wnioskodawcę: Udostępnienie w serwisie branżowym 

PIIB dostępu do norm SEP. 

Stanowisko Komisji Uchwał i Wniosków zatwierdzone 

przez XVIII Okręgowy Zjazd: Wniosek zgodny z 

zadaniami i celami samorządu zawodowego, stąd w 

ocenie Komisji powinien być rozpoznawany przez 

Krajową Radę.  

 

Skierować do Dyrektora Biura KR PIIB z prośbą o 

rozeznanie zagadnienia pod względem 

organizacyjnym ( możliwość udostępnienia) oraz 

finansowym. 

Stanowisko Dyrektora Krajowego Biura PIIB 

Realizacja jest finalizowana. Uruchomienie od 

1.01.2020 r. 

Rekomendowany sposób realizacji:  

Biorąc pod uwagę porozumienie w sprawie 

współdziałania stowarzyszeń naukowo-technicznych 

z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa w zakresie, 

m.in. doskonalenia kwalifikacji zawodowych, PIIB 

wystąpi do Stowarzyszenia Elektryków Polskich z 

prośbą o udostępnienie norm SEP dla członków Izby 

z branży instalacje elektryczne na akceptowalnych 

warunkach finansowych. PIIB zwróci się również do 

wnioskodawców będących jednocześnie członkami 

SEP o wsparcie tej inicjatywy. 

 

Wniosek zrealizowano  

KR -> do 

realizacji 

Józef Nowak 

 

10 W nawiązaniu do dyskusji w czasie XVIII Okręgowego 

Zjazdu ŁOIIB, delegaci wyrażają swoje zaniepokojenie 

próbami ustawowego stworzenia sztucznego podziału w 

budownictwie osób legitymujących się uprawnieniami 

budowlanymi do wykonywania samodzielnych funkcji 

technicznych. W naszym odczuciu całe środowisko 

budowlane wspólnie zmienia otaczającą nas przestrzeń. 

Dlatego tak, jak dotychczas, potrzebna jest jedna wspólna 

ustawa. Proces inwestycyjny to nierozłączne działania 

inżynierów budownictwa, architektów i instalatorów. 

Sztuczny podział tych branż może spowodować 

wydłużenie tego procesu oraz zmniejszenie 

bezpieczeństwa obiektów budowlanych i budów. 

Jednocześnie nie możemy się zgodzić na nakładanie się i 

kolizję pomiędzy zakresami uprawnień architektów i 

inżynierów budownictwa, co ponownie ma miejsce tym 

razem w projektach ustaw o architektach i  inżynierach 

budownictwa z 1 kwietnia 2019.  

Według stanu na koniec listopada 2019 r. 

funkcjonuje jedna ustawa o samorządach 

zawodowych architektów oraz inżynierów 

budownictwa, a proces legislacyjny dążący do 

rozłączenia ustawowego tych dwóch zawodów jest 

przerwany. 

 

Wniosek zrealizowano 

KR -> 

w trakcie 

realizacji 

Krzysztof 

Stelągowski 
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Uzasadnienie: Rozbicie na 2 oddzielnie ustawy oraz 

proponowane zapisy powodują nieuzasadnione 

nakładanie się i kolizję pomiędzy uprawnieniami 

architektów, a uprawnieniami inżynierów budownictwa. 

 

Sugerowany sposób realizacji wskazany przez 

Wnioskodawcę: Niezbędne są działania KR PIIB na 

szczeblu władz państwowych RP. 

 

Stanowisko Komisji Uchwał i Wniosków zatwierdzone 

przez XVIII Okręgowy Zjazd: Wniosek powinien być 

rozpoznawany przez Krajową Radę. 

11 Treść wniosku: o zakup i wprowadzenie do serwisu 

branżowego PIIB celem umożliwienia członkom PIIB (w 

tym ŁOIIB) dostępu do elektronicznego do norm 

wydawanych przez SEP. 

 

Uzasadnienie: Normy SEP są często powoływane w 

różnych rozporządzeniach i są uzupełnieniem polskich 

norm, norm europejskich i norm zharmonizowanych. 

Normy SEP poruszają tematykę i zagadnienia oraz 

rozwiązania techniczne, które nie są przedstawione w ww. 

normach. Wprowadzenie dostępu do norm SEP wpisuje 

się w § 3 regulaminu podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych inżynierów budownictwa przyjęty przez XVII 

Krajowy Zjazd PIIB poprzez stworzenia możliwości 

samokształcenia z wykorzystaniem serwisów branżowych 

PIIB. 

 

Sugerowany sposób realizacji wskazany przez 

Wnioskodawcę: Uchwała Krajowej Rady PIIB lub inna 

forma przewidziana prawem i regulaminem PIIB. 

 

Stanowisko Komisji Uchwał i Wniosków zatwierdzone 

przez XVIII Okręgowy Zjazd: Wniosek zgodny z 

zadaniami i celami samorządu zawodowego, stąd w 

ocenie Komisji powinien być rozpoznawany przez 

Krajową Radę.  

 

Skierować do Dyrektora Biura KR PIIB z prośbą o 

rozeznanie zagadnienia pod względem 

organizacyjnym (możliwość udostępnienia) oraz 

finansowym. 

 

Wniosek zrealizowano 

Stanowisko Dyrektora Krajowego Biura PIIB 

Realizacja jest finalizowana. Uruchomienie od 

1.01.2020 r. 

Rekomendowany sposób realizacji:  

Biorąc pod uwagę porozumienie w sprawie 

współdziałania stowarzyszeń naukowo-technicznych 

z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa w zakresie, 

m.in. doskonalenia kwalifikacji zawodowych, PIIB 

wystąpi do Stowarzyszenia Elektryków Polskich z 

prośbą o udostępnienie norm SEP dla członków Izby 

z branży instalacje elektryczne na akceptowalnych 

warunkach finansowych. PIIB zwróci się również do 

wnioskodawców będących jednocześnie członkami 

SEP o wsparcie tej inicjatywy. 

KR -> do 

realizacji 

Ewa Potańska  
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Małopolska 

OIIB 

12 Część uprawnień do projektowania uzyskanych na 

podstawie Ustawy Prawo Budowlane z 1974 roku ma 

zapisy o zakresie do projektowania w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń z 

równoczesnym zapisem o prawie do opracowania opinii i 

ekspertyz dla budynków do 1000 m3. W postepowaniach o 

nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego jest 

utrzymywane to ograniczenie. Należy ujednolicić zakresy 

rzeczoznawców budowlanych z uprawnieniami bez 

ograniczeń do takiego samego poziomu. 

Skierować do KKK  

Stanowisko KKK 

Wniosek należy odrzucić. 

Zakres rzeczoznawstwa budowlanego związany jest 

bezpośrednio z zakresem uprawnień budowlanych.  

Uprawnienia budowlane nadawane są od początku 

funkcjonowania prawa budowlanego – od 1928 r. do 

chwili obecnej. Zakresy nadawanych uprawnień 

budowlanych, specjalności i zasady nadawania 

uprawnień zmieniały się na przestrzeni lat. W związku 

z powyższym ustawodawca, zgodnie z zasadą ochrony 

praw nabytych zagwarantował osobom, które przed 

wejściem aktualnie obowiązującej ustawy Prawo 

budowlane z 1994 r. uzyskały uprawnienia budowlane 

lub stwierdzenie przygotowania zawodowego do 

pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie 

zachowanie uprawnień do pełnienia tych funkcji w 

dotychczasowym zakresie. 

Osoby ubiegają się o nadanie tytułu rzeczoznawcy 

budowlanego zobowiązane są do przedstawienia m.in. 

10 letniej praktyki zawodowej oraz znaczącego 

dorobku praktycznego w zakresie objętym 

rzeczoznawstwem, który powinien obejmować 

twórcze osiągnięcia kandydata, zgodnie z posiadaną 

specjalnością uprawnień budowlanych. 

Należy jednocześnie podkreślić, że Krajowa Komisja 

Kwalifikacyjna każdorazowa wyjaśnia kandydatom 

na rzeczoznawcę budowlanego co rozumie przez 

„znaczący dorobek”. 

Powyższe oznacza, że to praktyka zawodowa oraz 

tzw. "znaczący dorobek" determinują zakres 

rzeczoznawstwa budowlanego, który może być 

znacznie zawężony w stosunku do posiadanego 

zakresu uprawnień budowlanych. 

Tak więc nie jest możliwe ujednolicenie zakresów 

rzeczoznawstwa budowlanego, ze względu na np. 

różne zakresy posiadanych uprawnień budowlanych i 

różny "znaczący dorobek".  

 

KKK Stanisław  

Karczmaczyk 
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Mazowiecka 

OIIB 

13 Wnosi się o rozpatrzenie wprowadzenia w statucie PIIB 

zapisu, by członkowie nie pełniący samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie mogli dobrowolnie 

pozostawać członkami Izby (np. honorowymi, 

wspierającymi). Taki status mogliby uzyskać członkowie, 

którzy z różnych przyczyn nie pracują w zawodzie (wiek, 

emerytura, zdrowie itp.). 

Uzasadnienie: Obecny Statut naszego Samorządu nie 

przewiduje możliwości członkostwa bez regularnego 

opłacania składki i ubezpieczenia OC. Wprowadzenie 

statusu członka honorowego lub wspierającego 

pozwoliłoby utrzymać kontakt koleżeński, członkowie ci 

mogliby uczestniczyć w uroczystościach izbowych, 

spotkaniach seniorów, dzielić się swoim doświadczeniem 

z młodymi członkami, otrzymywać wydawnictwo Izby 

Okręgowej. Można rozpatrzyć symboliczną roczną opłatę 

członkowską. 

OR MOIIB przekazuje wniosek do KR PIIB do dalszego 

procedowania 

Wniosek odrzucić jako niezgodny z ustawowymi 

zadaniami PIIB 

KR -> z 

negatywną 

rekomandacj

ą KW KR 

PIIB 

Zjazd 

Okręgowy 

MAZ OIIB 

14 Wnosi się o rozpatrzenie wprowadzenia w treści 

Zaświadczenia o przynależności do Izby zapisu, że dana 

osoba posiada kwalifikacje zawodowe do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w 

specjalności (tu wymienić specjalność zgodnie z treścią 

uprawnień) w zakresie uprawnień nr (podać numer 

uprawnień) 

Uzasadnienie: Osoby zgłaszające się do Działu 

Członkowskiego MOIIB, zarówno jej członkowie jak i 

kandydaci wnioskują o wprowadzenie takiego zapisu 

argumentując to ułatwieniem przy składaniu dokumentów 

np. przy ofertowaniu w przetargach. Innym argumentem 

jest oszczędność papieru. 

OR MOIIB przekazuje wniosek do KR PIIB do dalszego 

procedowania 

Wniosek odrzucić jako nieuzasadniony. 

Ofertowanie w przetargach wymaga odpisu decyzji 

o nadaniu uprawnień do pełnienia samodzielnej 

funkcji technicznej w budownictwie, a nie 

informacji o wybranych elementach decyzji. 

KR -> z 

negatywną 

rekomandacj

ą KW KR 

PIIB 

Zjazd 

Okręgowy 

MAZ OIIB 

15 Wnosi się o zobowiązanie Okręgowej Rady do 

przygotowania na XVIII Zjazd Sprawozdawczy MOIIB 

uchwały wyrażającej stanowisko Izby w sprawie 

projektów oddzielnych ustaw o architektach i inżynierach 

budownictwa. 

Zgodnie z treścią wniosku MAZ OIIB powinna 

przesłać projekt stosownej uchwały. 

 

Wniosek zrealizowany przez XVIII KZ PIIB 

Uchwałą Nr 18/19 z dnia 29 czerwca 2019 r. 

Skierowany 

do 

uzupełnienia 

przez MAZ 

OIIB 

Zjazd 

Okręgowy 

MAZ OIIB 
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Uzasadnienie: Uchwała Zjazdu powinna odzwierciedlać 

stanowisko członków MOIIB wyrażane we wnioskach i 

uwagach do propozycji oddzielnych ustaw o architektach 

i inżynierach budownictwa. 

OR MOIIB przekaże wniosek do KR PIIB wraz z 

uchwałą podjętą przez delegatów na XVIII Zjeździe 

Sprawozdawczym z wnioskiem o podjęcie analogicznej 

uchwały przez Zjazd Krajowy 

 

16 Wnosi się o podjęcie przez XVIII Zjazd Sprawozdawczy 

MOIIB uchwały wyrażającej sprzeciw środowiska 

inżynierów i techników budownictwa z województwa 

mazowieckiego w sprawie projektów oddzielnych ustaw o 

architektach i inżynierach budownictwa. 

Uzasadnienie: Propozycje rozdziału dotychczasowej 

ustawy wspólnej dla całego środowiska budowlanego RP 

spowoduje nakładanie się i kolizję uprawnień, co może 

skutkować wydłużeniem się procesu inwestycyjnego i 

zmniejszenie bezpieczeństwa na budowach. 

OR MOIIB przekaże wniosek do KR PIIB wraz z 

uchwałą podjetą przez delegatów na XVIII Zjeździe 

Sprawozdawczym z wnioskiem o pdjęcie analogicznej 

uchwały przez Zjazd Krajowy 

Zgodnie z treścią wniosku MAZ OIIB powinna 

przesłać projekt stosownej uchwały. 

 

Wniosek zrealizowany przez XVIII KZ PIIB 

Uchwałą Nr 18/19 z dnia 29 czerwca 2019 r. 

 

Skierowany 

do 

uzupełnienia 

przez MAZ 

OIIB 

Zjazd 

Okręgowy 

MAZ OIIB 

17 Wnioskuje się o wyrażenie stanowczego sprzeciwu w 

stosunku do działań Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w 

zakresie przygotowywanych projektów oddzielnych ustaw 

o architektach i inżynierach budownictwa. Kolejny raz 

łamane są ustalenia w zakresie zawodu inżyniera 

budownictwa jako zawodu zaufania publicznego i jego 

kompetencji. Próby dezawuowania naszego zawodu 

utrwalonego 90-letnią tradycją uprawnień budowlanych 

oraz deprcjonowanie dorobku naszego samorządu 

zawodowego zmuszają nas do takiej reakcji. Oczekujemy 

opracowania projektu ustawy uwzględniającego nasze 

stanowisko wyrażane w dotychczasowych pismach 

przekazywanych w ramach konsultacji społecznych. 

OR MOIIB przekaże wniosek do KR PIIB wraz z 

uchwałą podjętą przez delegatów na XVIII Zjeździe 

Sprawozdawczym MOIIB z wnioskiem o pdjęcie 

analogicznej uchwały przez Zjazd Krajowy 

Zgodnie z treścią wniosku MAZ OIIB powinna 

przesłać projekt stosownej uchwały. 

 

Wniosek zrealizowany przez XVIII KZ PIIB 

Uchwałą Nr 18/19 z dnia 29 czerwca 2019 r. 

 

 

Skierowany 

do 

uzupełnienia 

przez MAZ 

OIIB 

Zjazd 

Okręgowy 

MAZ OIIB 
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18 Wnioskuje się o zabieganie przez Izbę zmiany uprawnień 

projektowych w zakresie konstrukcyjno-budowlanym w 

zakresie: - projektowanie budynków jednorodzinnych o 

kubaturze do 1000 m3, - adaptację projektów gotowych, - 

projektowanie hal magazynowych i przemysłowych, - 

przebudowę istniejących obiektów bez udziału inżyniera 

architekta.  

Uzasadnienie: Zmiana jest zgodna z przygotowaniem 

zawodowym, jakie posiada każdy inżynier budownictwa. 

Obecnie każda najmniejsza przebudowa w istniejącym 

budynku wymaga udziału architekta. W zakresie adaptacji 

projektów gotowych architektura jest już wykonana, a 

zakres zmian określa autor projektu gotowego 

OR MOIIB przekazuje wniosek do KR PIIB do dalszego 

procedowania 

Prezydium KR PIIB postanowiło nie zajmować się 

wnioskiem. 

 

(Wniosek jest realizowany. W chwili obecnej trwa 

proces legislacyjny ustawy Prawo budowlane i 

PIIB w nim czynnie uczestniczy.) 

 

Wniosek w trakcie realizacji 

KR w trakcie 

realizacji  

Zjazd 

Okręgowy 

MAZ OIIB 

19 Wnioskuje się o zajęcie stanowiska przez Zjazd MOIIB w 

Warszawie w sprawie podjęcia działań o zawarcie 

odpowiednich zapisów w ustawie o inżynierach 

budownictwa dotyczących zachowania dotychczasowych 

uprawnień inżynierów budownictwa do projektowania 

architektonicznego budynków o kubaturze do 1000 m3.  

Uzasadnienie: Potrzeba zachowania dobrej współpracy z 

inżynierami architektami natomiast odrzucenie 

wzajemnego wykluczania się tych zawodów budowlanych 

w zakresie projektowania 

OR MOIIB przekazuje wniosek do KR PIIB do dalszego 

procedowania 

Według stanu na koniec grudnia 2019 wniosek jest 

bezprzedmiotowy. 

KR w trakcie 

realizacji 

Zjazd 

Okręgowy 

MAZ OIIB 

Opolska OIIB 20 

Wnioskuje się o zamieszczanie w miesięczniku „Inżynier 

Budownictwa” na stronie rozrywka, krzyżówek 

tematycznie związanych z budownictwem. 

Wniosek z XVIII Zjazdu Sprawozdawczego OPL OIIB 

skierowany do Krajowej Rady PIIB  

 

Skierować do miesięcznika „Inżynier 

budownictwa” 

W magazynie o charakterze szkoleniowym „Inżynier 

budownictwa” dotychczas nie było strony o tematyce: 

rozrywka. Zamawianie krzyżówek o tematyce 

budowlanej oznacza poświęcenie minimum 1 strony w 

miesięczniku na ten cel oraz koszty związane ze 

znalezieniem eksperta, który cyklicznie tworzyłby 

krzyżówki. Temat zostanie zgłoszony do omówienia 

na najbliższej Radzie Programowej Inżyniera 

Budownictwa. Do decyzji o jego realizacji potrzebna 

jest również wiedza na temat liczby zainteresowanych 

KR -> 

„Inżynier 

Budownictwa

” 

Andrzej 

Zwierzchlejski 
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czytelników tą formą rozrywki na łamach Inżyniera 

Budownictwa. 

 

Wniosek zrealizowano 

21 

Wnioskuje się o podjęcie aktywnych i twórczych działań 

przez PIIB w procedowaniu (głównie pod kątem 

formalno-prawnym) w ramach już działających zespołów, 

składających się z przedstawicieli innych środowisk (poza 

PIIB) celem wprowadzania BIM w zamówieniach 

publicznych. W działaniach tych wnosi się o 

uwzględnienie wymiernych interesów członków PIIB 

związanych między innymi z kosztami wprowadzania 

procedowanych aktów prawnych. 

Wniosek z XVIII Zjazdu Sprawozdawczego OPL OIIB 

skierowany do Krajowej Rady PIIB  

 

Stanowisko Zespołu ds. BIM 

Wyrazem podjęcia aktywnych i twórczych działań 

PIIB w zakresie BIM jest powołanie przez Krajową 

Radę Uchwałą 23/R/18 Zespołu ds. BIM. „Zadaniem 

zespołu jest opracowanie strategii Polskiej Izby 

Inżynierów Budownictwa w zakresie wdrażania BIM 

w Polsce, miejsca i roli Izby w tym procesie oraz 

wskazanie sposobów realizacji tej strategii”. 4 

września 2019 Rada Krajowa Uchwałą 9/R/19 

powołała nowego przewodniczącego Zespołu i 

zobowiązała go do realizacji zadania do 31.12.2019 r. 

W strategii znajdą się również zagadnienia dotyczące 

ewentualnego stosowania BIM w zamówieniach 

publicznych.  

Zespół ds. BIM opracowując strategię ma przede 

wszystkim na uwadze wymierne interesy członków 

PIIB, w tym (odnosząc się bezpośrednio do wniosku) 

również, co do kosztu ewentualnego wprowadzenia 

aktów prawnych w tym zakresie – niestety autor nie 

precyzuje o jakie, aktualnie procedowane akty prawne 

chodzi oraz o jakie zespoły składające się z 

przedstawicieli innych środowisk (poza PIIB) ma na 

myśli?  

Podsumowując realizacja opracowanej przez Zespół i 

zatwierdzonej przez Krajową Radę strategii będzie de 

facto realizacją sformułowanego wniosku. 

 

Wniosek zrealizowano (kontynuacja/ dalsza 

realizacja – zespół ds. BIM) 

KR -> BIM Wiesław Baran 

Podkarpacka 

OIIB 

 Nie skierowano wniosków do rozpatrzenia przez krajowe 

organy PIIB i XVIII Krajowy Zjazd PIIB 

   

Podlaska OIIB 22 Wnioskuję o zmianę § 4 ust. 5 Regulaminu okręgowych 

rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na: 

“Okręgowa rada i jej prezydium podejmują swoje decyzje 

w formie uchwał, które podpisują Przewodniczący i 

Wniosek skierować do realizacji przez KR 

 

Wniosek w trakcie realizacji 

 

KZ  

 

rekomendacj

a pozytywna 

Ciuńczyk 

Krzysztof 
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sekretarz, za wyjątkiem uchwał w sprawach 

indywidualnych, które podpisują członkowie zespołu 

orzekającego”. 

 

Uzasadnienie: 

Przepisy obowiązujące nie regulują kwestii złożenia 

podpisów pod uchwałami Rady Okręgowej, co budzi 

wątpliwości interpretacyjne i prowadzi do rozbieżnej 

praktyki. 

Proponowany zapis jest analogiczny do zapisu § 5 ust. 5 

Regulaminu Krajowej Rady Polskiej IIB, który brzmi: 

“Rada i jej Prezydium decyzje swoje podejmują w formie 

uchwał, które podpisują Prezes i sekretarz.” 

Wniosek, który adresuję do ostatecznej realizacji przez: 

Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 

 

Wniosek skierować do realizacji przez KR 

 

 

OPINIA MEC. ZAJĄCA 

W odpowiedzi na pismo dnia 28 maja 2019 r. 

dotyczące zaopiniowania wniosku nr 22 zgłoszonego 

na XVIII Okręgowym Zjeździe Podlaskiej OIIB 

dotyczącego zmiany § 4 ust. 5 regulaminu 

okręgowych rad wyrażam opinię, że jednolita i 

ukształtowana praktyka w zakresie podpisywania 

uchwał Krajowej i okręgowych rad nie budzi obecnie 

żadnych wątpliwości prawnych. 

Co do zasady uchwały są podpisywane przez 

przewodniczącego i sekretarza zgodnie z zasadą 

reprezentacji, z wyjątkiem uchwał podejmowanych w 

sprawach indywidulanych, które podpisują składy 

orzekające stosownie do przepisu art. 11 ust. 2 ustawy 

o samorządach zawodowych architektów oraz 

inżynierów budownictwa. 

W tym kontekście wprowadzanie zmian 

w regulaminach Krajowej Rady i okręgowych rad nie 

jest konieczne. 

W mojej ocenie, możliwe jest wprowadzenie 

postulowanej zmiany w regulaminach obu tych 

organów w sytuacji dokonywania w nich innych 

kompleksowych zmian regulaminowych. 

W takiej sytuacji § 5 ust. 5 regulaminu Krajowej Rady 

powinien otrzymać brzmienie: „5.Rada i jej 

Prezydium decyzje swoje podejmują w formie uchwał, 

które podpisują Prezes i sekretarz, z wyjątkiem 

uchwał w sprawach indywidualnych, które podpisują 

członkowie składu orzekającego Rady.” zaś § 4 ust.5 

regulaminu okręgowych rad powinien otrzymać 

brzmienie: „5.Okręgowa rada i jej prezydium decyzje 

swoje podejmują w formie uchwał, które podpisują 

przewodniczący i sekretarz, z wyjątkiem uchwał w 

sprawach indywidualnych, które podpisują 

członkowie składu orzekającego okręgowej rady.”. 

 

23 Zakup i wprowadzenie do serwisu branżowego PIIB 

umożliwienia członkom PIIB dostępu elektronicznego do 

norm wydawanych przez SEP 

Skierować do Dyrektora Biura KR PIIB z prośbą o 

rozeznanie zagadnienia pod względem 

KR do 

realizacji 

Wiktor 

Ostasiewicz  
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Uzasadnienie 

Normy SEP są często powoływane w różnych 

rozporządzeniach i są uzupełnieniem Polskich Norm, 

Norm Europejskich i Norm Zharmonizowanych. 

Jednocześnie normy SEP poruszają tematykę i 

zagadnienia oraz rozwiązania techniczne, które nie są 

przedstawione w w/w nomach. 

Należy zauważyć, że wprowadzenie dostępu do norm SEP 

wpasowuje się w §3 regulaminu podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych inżynierów budownictwa przyjęty przez XVII 

Krajowy Zjazd PIIB 28-29.06.2018 r poprzez stworzenie 

możliwości samokształcenia z wykorzystaniem serwisów 

branżowych PIIB. 

Wniosek, który adresuję do ostatecznej realizacji przez: 

Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.  

 

organizacyjnym (możliwość udostępnienia) oraz 

finansowym. 

Stanowisko Dyrektora Krajowego Biura PIIB 

Wniosek przyjąć do realizacji. 

Rekomendowany sposób realizacji:  

Biorąc pod uwagę porozumienie w sprawie 

współdziałania stowarzyszeń naukowo-technicznych 

z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa w zakresie, 

m.in. doskonalenia kwalifikacji zawodowych, PIIB 

wystąpi do Stowarzyszenia Elektryków Polskich z 

prośbą o udostępnienie norm SEP dla członków Izby 

z branży instalacje elektryczne na akceptowalnych 

warunkach finansowych. PIIB zwróci się również do 

wnioskodawców będących jednocześnie członkami 

SEP o wsparcie tej inicjatywy.  

 

Wniosek zrealizowano 

24 

Zobowiązać poszczególne Izby do udostępniania 

Biuletynów Informacyjnych na ich stronach 

internetowych.  

Uzasadnienie: 

Umożliwi to zapoznanie się z działalnością pozostałych 

Izb Okręgowych oraz artykułami specjalistycznymi 

zawartymi w tych Biuletynach 

Wniosek, który adresuję do ostatecznej realizacji przez: 

KR PIIB 

Wniosek należy przekazać z sugestią realizacji wg 

kompetencji do OR OIIB.  

Wniosek przekazano do biur OR OIIB e-mailem w 

dniu 20 maja 2019 r. W odpowiedzi zwrotnej KW KR 

PIIB otrzymała informację o tym, że wniosek jest 

realizowany i Biuletyny Informacyjne są na bieżąco 

udostępniane za pośrednictwem stron internetowych 

okręgowych izb.  

Polityka informacyjna prowadzona przez Okręgowe 

Rady nie podlega Krajowej Radzie PIIB.  

Wniosek zrealizowano 

KR -> OIIB Drapa Jerzy 

 

Pomorska 

OIIB 

25 Wnioskuję się o uczczenie 20-lecia Nadzoru Budowlanego 

Uzasadnienie:  

W tym roku przypada 20 lat od powstania struktur 

Nadzoru Budowlanego w obecnej formie prawnej. Jest to 

kluczowy organ dla prowadzenia i oddawania do użytku 

inwestycji budowalnych.  

Skierować do KR PIIB  

Stanowisko Prezesa KR PIIB 

Wniosek w trakcie realizacji. 

Uzasadnienie:  

Przedstawiciele Krajowej Rady będą uczestniczyć w 

organizowanych przez jednostki Nadzoru 

wydarzeniach jubileuszowych, jeśli takowe zostaną 

przez Nadzór podjęte, związanych z uczczeniem 20-

lecia powołania Wojewódzkich i Powiatowych 

Inspektoratów Nadzoru Budowlanego. Na ręce 

KR do 

realizacji 

Władysław 

Gabryniewski 
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Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego zostanie 

złożone pismo gratulacyjne w tej sprawie. 

Śląska OIIB 26 

Wnioskuję o wprowadzenie na stronie internetowej tylko 

dla członków Izby aktualnej wersji SEKOCENBUD. 

 

Uzasadnienie: 

Dla celów kosztorysowania robót budowlanych oraz 

wstępnej wyceny inwestycji wydawnictwo 

SEKOCENBUD jako baza jest wymagane często przez 

inwestorów. 

W przetargach publicznych gdzie występuje obowiązek 

wyceny robót przy wykorzystaniu kosztorysu na bazie cen 

i wskaźników, które są  do uzyskania z  SEKOCENBUD. 

Ma to ogromne znaczenie tym bardziej, że ceny w 

budownictwie zmieniają się szybko. 

 

Skierować do Dyrektora Biura KR PIIB z prośbą o 

rozeznanie zagadnienia pod względem 

organizacyjnym (możliwość udostępnienia) oraz 

finansowym. Jednocześnie Komisja wnioskowa 

zwraca uwaga, że dostępne na portalu PIIB są 

cenniki BISTYP. Wskazywanie tylko jednej 

publikacji cenotwórczej przez inwestora należy 

uznać za nieprawidłowe. 

 

Wniosek w trakcie realizacji 

 

Stanowisko Dyrektora Krajowego Biura PIIB 

Rozpoznać możliwości i zasadność realizacji. 

Rekomendowany sposób realizacji:  

Na rynku polskim są dostępne trzy produkty 

umożliwiające kosztorysowanie robót budowlanych: 

Bistyp (udostępniony dla członków Izby), 

Sekocenbud, Orbud. Krajowe Biuro dokona oceny 

zapotrzebowania na dostęp do innych niż obecnie 

udostępniony system Bistyp. Ewentualna decyzja o 

zapewnieniu dostępu do konkurencyjnego systemu 

zostanie podjęta przez Krajową Radę PIIB po ocenie 

możliwości finansowych i sposobie finansowania tego 

przedsięwzięcia.  

 

KR do 

realizacji 

Andrzej 

Królicki 

 

Świętokrzyska 

OIIB 

27 Uwzględnienie w ramach szkoleń techniczno-

ekonomicznych Izby, przedstawienia osiągnięć 

technicznych, organizacyjnych z okazji przypadających w 

ostatnich latach takich rocznic jak: 200 rocznica 

powstania Generalnej Dyrekcji Dróg i Mostów, 100 

rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski, rocznic 

związanych z działalnością inż.  Ernesta Malinowskiego 

oraz budowy pierwszych linii kolejowych w Polsce, a 

także 200 rocznicy powstania w Polsce wyższej uczelni 

technicznej, Szkoły Akademiczno-Górniczej istniejącej w 

latach 1816-1827. 

Wniosek skierować do KUDZ oraz miesięcznika 

„Inżynier Budownictwa” 

„Inżynier Budownictwa” 

Referaty i prezentacje pogłębiające wiedzę 

inżynierską w zakresie osiągnięć technicznych i 

innowacyjnych oraz rocznic redakcja stara się 

regularnie zamieszczać na łamach Inżyniera 

Budownictwa m.in. jubileusze i historie stowarzyszeń 

naukowo-technicznych, jak również poruszana we 

wniosku rocznica związana z działalnością inż. 

Ernesta Malinowskiego. Prosimy o przesyłanie 

materiałów lub pomysłów na artykuł drogą mailową 

KR -> KUDZ 

i „IB” 

 

Wniosek jest 

realizowany. 

Bolesław 

Balcerek 
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Uzasadnienie: Referaty i prezentacje pogłębiają wiedzę 

inżynierską w zakresie osiągnięć technicznych i 

innowacyjnych w zakresie budownictwa 

komunikacyjnego w Polsce na tle świata. 

 

Komisja OIIB rekomenduje przyjęcie wniosku i jego 

realizację przez Komisję ds. Ustawicznego Doskonalenia 

Zawodowego przy Okręgowej Radzie ŚOIIB. 

na adres: a.iwanska@wpiib.pl  a redakcja będzie je 

uwzględniać w planie wydawniczym zarówno w 

drukowanej wersji Inżyniera Budownictwa oraz w 

serwisie internetowym www.inzynierbudownictwa.pl  

 

KUDZ proponuje poniższą formę realizacji: 

1. 100 Rocznica odzyskania Niepodległości 

Polski; 

Wystąpienie do okręgowych izb inżynierów 

budownictwa z sugestią o organizację lub 

współorganizację z oddziałowymi stowarzyszeniami 

naukowo-technicznymi lub radami FSNT NOT 

seminariów, spotkań itp. poświęconych 100 leciu 

odzyskania niepodległości Polski. 

Np. OPL OIIB wspólnie z Klubem Ochrony 

Środowiska Śląska Opolskiego i Radą FSNT NOT w 

Opolu w dniu 24.06.2019r. organizuje spotkanie 

poświęcone 100 leciu niepodległości Polski pt. Rola 

inżynierów w rozwoju gospodarki Polski w okresie 

międzywojennym. W programie między innymi 

wykład: Inżynierowie polscy w drodze do 

Niepodległej.  

2. 200 rocznica powstania Generalnej 

Dyrekcji Dróg i Mostów, działalność inż. E 

Malinowskiego; 

Wystąpienie do Zarządu Głównego Stowarzyszenia 

Inżynierów i Techników  Komunikacji RP oraz 

Zarządu Głównego Związku Mostowców RP o 

podjęcie inicjatywny zorganizowania 

spotkań/seminariów poświęconych tej tematyce. 

Wnioskuje się o organizację/wspólrganizację takich 

spotkań/seminariów z okręgowymi izbami inżynierów 

budownictwa oraz oddziałowymi stowarzyszeniami 

inżynierów i techników komunikacji, bądź 

oddziałowymi stowarzyszeniami mostowców polskich. 

 

3. 200 rocznica powstania w Polsce wyższej 

uczelni technicznej 

mailto:a.iwanska@wpiib.pl
http://www.inzynierbudownictwa.pl/
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Wystąpienie do ZG FSNT NOT w Warszawie z 

wnioskiem o ujęcie w programie FSNT NOT  imprez 

podkreślających historię wyższego szkolnictwa w 

Polsce, np. organizację konferencji wspólnie z AGH w 

Krakowie nawiązującej do tej rocznicy. PIIB, 

okręgowe izby jako organizację patronujące, 

wspierające takie działania.  

 

 

28 Odpowiedzialność kierownika budowy – rozłożyć również 

na innych uczestników procesu realizacyjnego i poszerzyć 

ich współodpowiedzialność.  

Uzasadnienie: Decyzyjność i współzarządzanie w 

realizacji jest w ręku całych zespołów, a 

odpowiedzialność spada jedynie na kierownika budowy – 

jest to niedopuszczalne kuriozum. 

Komisja OIIB rekomenduje przyjęcie wniosku i 

skierowanie do Krajowej Rady PIIB. 

Skierować do KPR z prośbą o zapoznanie się z 

problemem i ewentualnym wykorzystaniem. 

 

Wniosek w trakcie realizacji 

 

Stanowisko KPR 

Wniosek jest częściowo w realizacji – w zakresie 

próby opracowania rozwiązań prawnych 

zmierzających do rozłożenia części 

odpowiedzialności spoczywającej obecnie na 

kierowniku budowy i przeniesienia jej na wykonawcę.  

W dn. 3.01.2019 r. w portalu społecznościowym 

została zamieszczona ankieta, w której inżynierowie 

mieli okazję wypowiedzieć się w pięciu kwestiach, 

m.in. jak widzieliby wykonawcę w procesie 

budowlanym, jakie powinien mieć obowiązki i 

odpowiedzialność.  

Ze zwrotniej informacji wynikało, że spośród 580 

głosów 77% do 23% inżynierów chciało, aby 

wykonawcę wprowadzić jako formalnego uczestnika 

procesu budowlanego. Nie do końca jednak zostały 

sprecyzowane jego funkcje, rola i odpowiedzialność.  

 

W maju 2019 r. przewodniczący KPR skierował 

wniosek do Przewodniczącego Komisji ds. 

współpracy ze stowarzyszeniami naukowo – 

technicznymi, z prośbą o podjęcie tematu Wykonawcy 

w ramach prac Komisji – aby również ta Komisja 

spróbowała podjąć dyskusję w tym temacie i 

podzieliła się swoimi spostrzeżeniami i propozycjami. 

KR -> KPR Józef 

Kuleszyński 
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Po zebraniu materiału merytorycznego, Komisja 

Prawno-Regulaminowa podejmie się próby 

stworzenia projektu przepisu zmierzającego do 

realizacji tego zadania. 
 

Ponadto w trakcie procesu konsultacji projektów 

aktów prawnych oraz w ramach inicjatyw stworzenia 

nowych przepisów, KPR będzie dążyła również do 

wprowadzenia rozwiązań prawnych polegających na 

rozłożeniu odpowiedzialności spoczywającej obecnie 

na kierowniku budowy na innych uczestników 

procesu budowlanego, w tym inwestora.  
 

Warmińsko-

Mazurska 

OIIB 

29 

Do Krajowej Rady PIIB o zakup i wprowadzenie do 

serwisu branżowego PIIB umożliwienia członkom PIIB 

dostępu elektronicznego do norm wydawanych przez SEP. 

Uzasadnienie: Normy SEP są często powoływane w 

różnych rozporządzeniach i są uzupełnieniem Polskich 

Norm, Norm Europejskich, Norm Zharmonizowanych. 

Jednocześnie normy SEP poruszają tematykę 

i zagadnienia oraz rozwiązania techniczne, które nie są 

przedstawione w w/w normach. Należy zauważyć, że 

wprowadzenie dostępu do norm SEP wpasowuje się 

w Paragraf 3 regulaminu podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych inżynierów budownictwa przyjęty przez XVII 

Krajowy Zjazd PIIB 28-29.06.2018r. poprzez stworzenie 

możliwości samokształcenia z wykorzystaniem serwisów 

branżowych PIIB. 

Wniosek do ostatecznej realizacji przez: KR PIIB 

Skierować do Dyrektora Biura KR PIIB z prośbą o 

rozeznanie zagadnienia pod względem 

organizacyjnym (możliwość udostępnienia) oraz 

finansowym. 

Stanowisko Dyrektora Krajowego Biura PIIB 

Wniosek przyjąć do realizacji. 

Rekomendowany sposób realizacji:  

Biorąc pod uwagę porozumienie w sprawie 

współdziałania stowarzyszeń naukowo-technicznych 

z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa w zakresie, 

m.in. doskonalenia kwalifikacji zawodowych, PIIB 

wystąpi do Stowarzyszenia Elektryków Polskich z 

prośbą o udostępnienie norm SEP dla członków Izby 

z branży instalacje elektryczne na akceptowalnych 

warunkach finansowych. PIIB zwróci się również do 

wnioskodawców będących jednocześnie członkami 

SEP o wsparcie tej inicjatywy. 

 

KR do 

realizacji 

Zjazd 

Okręgowy 

WAM OIIB 

30 Zobowiązać Radę Krajową do podjęcia działań w celu 

zmiany ustawy Prawo Budowlane poprzez dopisanie w 

art. 35 ust. 3 i art. 49 ust. 3 zdania "Na postanowienie 

służy zażalenie". Uzasadnienie: Chodzi mi o obowiązek 

napisania uzasadnienia do postanowienia, 

w szczególności dlaczego organ kwestionuje uprawnienia 

projektanta.  

Wniosek do ostatecznej realizacji przez: KR PIIB 

Skierować do KPR z prośbą o uwzględnienie w 

procesie legislacyjnym.  

 

Wniosek w trakcie realizacji 

 

Stanowisko KPR 

KPR negatywnie zaopiniowała wniosek 
dostrzegając, iż: 

KR -> KPR Zjazd 

Okręgowy 

WAM OIIB 
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- stroną postępowania jest inwestor (i ew. inne strony 

postępowania), a nie jest nią projektant, wobec czego 

nie będzie mógł on złożyć takiego zażalenia, 

- proponowana zmiana przepisów może niepotrzebnie 

wydłużyć proces wydawania pozwoleń na budowę, 

- po wydaniu postanowienia w toku postępowania 

istnieje możliwość wyjaśnienia wątpliwości co do 

zakresu uprawnień projektanta, który może zwrócić 

się do właściwej  okręgowej komisji kwalifikacyjnej o 

interpretację decyzji o nadaniu uprawnień 

budowlanych w przypadku powstania wątpliwości 

dotyczących jej treści. 

 

Jednocześnie KPR proponuje, aby PIIB wystąpiła z 

pismem do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego 

z prośbą o zwrócenie się do organów podrzędnych 

AAB i NB, aby w wydawanych na podstawie art. 35 

ust. 3 i art. 49 ust. 3 ustawy – Prawo budowlane 

postanowieniach zawierali podstawy prawne 

stwierdzonych nieprawidłowości, co wynika z art. 124 

§ 1 KPA, a także w miarę możliwości uzasadnienie, w 

szczególności jeśli kwestionowany jest zakres lub 

specjalność uprawnień budowlanych projektanta.  

 

 

Odrębne stanowisko KW KR PIIB wobec wniosku 

nr 30 zgłoszonego na XVIII Zjeździe WAM OIIB 

Wniosek dotyczył rozważenia możliwości 

wprowadzenia zaskarżalności postanowień z art. 35 

ust. 3 oraz 49 ust. 3 Prawa budowlanego, czyli 

wnoszenia zażaleń na postanowienia organu 

administracji architektoniczno-budowlanej  (nadzoru 

budowlanego), który nakłada obowiązek usunięcia 

zaistniałych – zdaniem organu - nieprawidłowości w 

złożonym wraz z dokumentacją projektową wniosku a 

obejmujących:  

1) zgodność projektu budowlanego z ustaleniami 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

i innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji o 
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warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w 

przypadku braku miejscowego planu, a także 

wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności 

określonymi w decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko; 

2) zgodność projektu zagospodarowania działki lub 

terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi; 

3) kompletność projektu budowlanego i posiadanie 

wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i 

sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 

1b, oraz zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 

7; 

4) wykonanie - w przypadku obowiązku sprawdzenia 

projektu, o którym mowa w art. 20 ust. 2, także 

sprawdzenie projektu - przez osobę posiadającą 

wymagane uprawnienia budowlane i legitymującą się 

aktualnym na dzień opracowania projektu - lub jego 

sprawdzenia - zaświadczeniem, o którym mowa w art. 

12 ust. 7. 

 

W działaniach organów (tu głównie aib) 

postanowienia takie wydawane są często, przy czym z 

moich obserwacji wynika, że dochodzi nieraz do 

naruszania powyższych przepisów. 

W sprawach o pozwolenie na budowę projektant jest 

najczęściej pełnomocnikiem, więc występuje w 

sprawie bezpośrednio. Ważniejsze jest jednak, że  

merytoryka ww. postanowień dotyczy zazwyczaj 

sfery pracy projektanta. Organy (nie wszystkie 

oczywiście) żądają potwierdzania faktów znanych im 

z urzędu, co narusza przepis art. 77 § 4 kpa, 

wypowiadają się autorytarnie co do zakresu 

uprawnień, do czego również nie są uprawnione, 

uwielbiają ingerować w cały projekt budowlany i 

https://sip.lex.pl/#/document/17497783?unitId=art(71)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/16796118_art(35)_1?pit=2019-10-24
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żądać poprawek itd., podczas gdy jest to rola 

uprawnionego projektanta. 

 

Z treści wniosku nr 30 wynika dla mnie konieczność 

kontroli działania organów na tym etapie, bo dziś jej 

nie ma, zatem pozostają w pewnego rodzaju 

bezkarności. W postanowieniach j.w. organy często 

nadają dość długi termin, by wydłużyć je dla siebie, 

zatem inwestor czeka i tak dłużej niż 65 dni a organ 

jest „na prawie”, chociaż żąda rzeczy niepotrzebnych 

do wydania pozwolenia na budowę. Ostatecznie traci 

inwestor i projektant, który nie dotrzyma terminu 

wykonania projektu.  

Jeżeli chodzi o uzasadnienie danego postanowienia – 

organ jak zechce, to uzasadni – nawet przywołując 

niewłaściwe przepisy, bo jest w tym momencie poza 

kontrolą instancyjną.  

Przedmiotowy wniosek właśnie dlatego powstał. Nie 

ma podstaw do tego, aby sądzić, że projektanci (ale też 

i inwestorzy) będą masowo wykorzystywać 

możliwość skarżenia postanowień, jednak powinni 

mieć taką możliwość. Może to wyłącznie wpłynąć 

korzystnie na pracę organów, bo działania kontrole 

dyscyplinują. Jest również szansa na wypracowanie w 

całej Polsce dobrych praktyk na linii inwestor (petent) 

– urząd. 

 

Wielkopolska 

OIIB 

31 
Wniosek dotyczący umożliwienia przez Krajową Radę 

członkom PIIB dostępu elektronicznego poprzez portal 

PIIB do norm wydawanych przez SEP 

Wnoszę o wystąpienie do Krajowej Rady PIIB o 

umożliwienie członkom naszego samorządu zawodowego 

dostępu elektronicznego do norm wydawanych przez 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich poprzez dokonanie 

zakupu i udostępnienie na portalu PIIB ich biblioteki, 

podobnie jak ma to miejsce z normami wydawanymi przez 

PKN. 

Wniosek w głosowaniu przyjęty przez OIIB 

Skierować do Dyrektora Biura KR PIIB z prośbą o 

rozeznanie zagadnienia pod względem 

organizacyjnym (możliwość udostępnienia) oraz 

finansowym. 

Stanowisko Dyrektora Krajowego Biura PIIB 

Realizacja jest finalizowana. Uruchomienie od 

1.01.2020 r. 

 

Rekomendowany sposób realizacji:  

Biorąc pod uwagę porozumienie w sprawie 

współdziałania stowarzyszeń naukowo-technicznych 

z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa w zakresie, 

KR do 

realizacji 

Łukasz 

Gorgolewski 
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m.in. doskonalenia kwalifikacji zawodowych, PIIB 

wystąpi do Stowarzyszenia Elektryków Polskich z 

prośbą o udostępnienie norm SEP dla członków Izby 

z branży instalacje elektryczne na akceptowalnych 

warunkach finansowych. PIIB zwróci się również do 

wnioskodawców będących jednocześnie członkami 

SEP o wsparcie tej inicjatywy. 

Wniosek zrealizowano 

Zachodniopom

orska OIIB 

 Nie skierowano wniosków do rozpatrzenia przez krajowe 

organy PIIB i XVIII Krajowy Zjazd PIIB 

   

 


