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Nazwa izby 

okręgowej 

Miejsce 

zgłoszenia 

Nr 

wn. 
Treść wniosku 

Stanowisko Komisji 

Wnioskowej 

Kwalifikacja 

wniosku 
Autor wniosku 

Dolnośląska OIIB XVII 

Okręgowy 

Zjazd 

OIIB 

1.d Podjąć decyzję Zjazdu w sprawie zobowiązania Rady 

DOIIB do wprowadzenia stałych ryczałtów dla osób 

pełniących funkcje zastępców w organach i niezależnych 

rzeczników odpowiedzialności zawodowej tzn. w 

organach: 

1. okręgowa komisja rewizyjna, 

2. okręgowa komisja kwalifikacyjna, 

3. okręgowa sąd dyscyplinarny, 

4. okręgowa rzecznik odpowiedzialności 

zawodowej. 

Uzasadnienie 

Skoro z-cy Przewodniczącego Rady, skarbnik, sekretarz 

są wynagradzani w wysokości 0,5 ryczałtu 

przewodniczącego, to dokładnie w taki sam sposób 

powinni być wynagradzani z-cy przewodniczących i 

sekretarze wszystkich organów, czyli ½ ryczałtu 

przewodniczącego, natomiast rzecznicy ½ ryczałtu 

koordynatora. W przypadku organu Rzecznika należy 

pamiętać, że jest to organ, który musi być w ciągłej 

dyspozycji (nie od posiedzenia do posiedzenia), a 

niezależni rzecznicy wykonują odpowiedzialną, mozolną 

pracę na bieżąco.  

Decyzja Zjazdu OIIB: 

Przekazać do rozpatrzenia przez Radę OIIB. 

Wynik rozpatrzenia wniosku przez Radę OIIB: 

Rada postanawia przekazać ten wniosek do KR PIIB. 

Zgodnie z art. 44 ustawy samorządowej, Zjazd Krajowej 

Izby stanowi w drodze uchwały o zasadach 

wynagradzania członków izby pełniących funkcję w jej 

organach. 

Przekazać do Skarbnika PIIB z 

prośbą o opinię i ewentualne 

uwzględnienie w zasadach 

finansowania. 

 

Wniosek w trakcie realizacji 

 

Wniosek skierowany do Skarbnika 

KR PIIB mailem w dniu 17 maja 

2019 r. i 24 października 2019 r. 

 

KR 

(Skarbnik) w 

trakcie 

realizacji 

Barbara 

Skorys 

2.d W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego o 

niekonstytucyjności art. 16 Prawo Budowlane oraz 

zapisów rozporządzenia w sprawie samodzielnych 

funkcji technicznych i koniecznością zmian zapisów 

przez ustawodawcę w przeciągu 12 miesięcy wnoszę o 

przywrócenie rozmów z bratnią Izbą Architektów na 

Wniosek zrealizowany – 

działania są kontynuowane. 

 

Wniosek realizowano 

KR Ryszard Babik 
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szczeblu Rady DOIIB jak i Rady PIIB oraz rozmowy z 

organami rządowymi odpowiedzialnymi za 

procedowanie przedmiotowej ustawy i rozporządzenia w 

zakresie samodzielnych funkcji technicznych a zwłaszcza 

uprawnień architektonicznych.  

Uzasadnienie 

Uprawnienia te od 1994 r. są możliwe do uzyskania przez 

naszych członków w zapisie „zagrodowe”. Zapis ten 

powoduje, że osoby przygotowane merytorycznie do 

projektowania i nadzorowania obiektów o prostej 

architekturze mogą uzyskać te uprawnienia tylko do 

wąskiej przestrzeni obszaru zagrodowego. Takie 

ograniczenie powoduje także nieatrakcyjność ich 

uprawnień. Rocznie na około 2000 prawa 

przystępujących do egzaminu na uprawnienia 

konstrukcyjno-budowlane jako pokrewne 

architektoniczne ograniczone wybiera 5-10 osób. 

Dodatkowo do dnia dzisiejszego nie uzyskano 

odpowiedzi na skargę PIIB na niezgodą z przepisami 

zmianę już przeprocedowanych przez komisje sejmowe 

zapisów tego rozporządzenia – bez ograniczenia do 

zabudowy zagrodowej – gdyż na nieznanym etapie 

tworzenia rozporządzenia zapis ten w ostatecznej wersji 

z ograniczeniem „zagrodowa” pozostał.  

Decyzja Zjazdu OIIB: 

Przekazać do rozpatrzenia przez Radę OIIB. 

Wynik rozpatrzenia wniosku przez Radę OIIB: 

Rada postanawia przekazać ten wniosek do KR PIIB. 

Zgodnie z art. 33 pkt 11 i 13 ustawy samorządowej, do 

kompetencji Krajowej Rady należy reprezentowanie 

samorządu wobec organów władzy publicznej oraz 

organizacji społecznych, zawodowych, samorządowych i 

innych oraz opiniowanie projektów aktów 

normatywnych dot. budownictwa. Krajowa Rada 

reprezentuje członków izby (art. 33 pkt 3 ustawy) a zatem 

jej stanowisko winno być zgodne z interesem i 

oczekiwaniami członków izby.  
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3.d Wnioskuję o dyskusję oraz zajęcie stanowiska prawnego 

na szczeblu Rady DOIIB jak i Rady PIIB, na temat 

zakazu ze strony zamawiającego projekt budowlany – 

najczęściej jednostek samorządu terytorialnego 

naciskanych na władze wdrażające środki dotacyjne – 

stosowania w projekcie budowlanym nazw własnych 

producentów i produktów. 

Uzasadnienie 

W ostatnim czasie jednostki samorządu terytorialnego 

korzystających z dotacji były karane obniżeniem dotacji 

o znaczne kwoty (od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy 

zł) z powodu zapisów w projekcie budowlanym 

regulowanym przez Prawo budowlane a nie ustawą o 

zamówieniach publicznych. Spowodowało to lawinę 

poprawiania, wykreślania z projektu budowlanego 

użytych przez projektanta oznaczeń materiałów 

budowlanych które sugerowały producenta, jednocześnie 

wobec projektantów wyciąga się konsekwencje prawne i 

finansowe. Projektantom zabiera się w ten sposób cenne 

narzędzia stworzone poprzez badania materiałów 

budowlanych przez producenta, deklarujące przez niego 

właściwości użytkowe i bezpieczeństwo stosowania, 

dających projektantom pewność spełnienia przez 

projektowany obiekt warunków podstawowych art. 5 

ustawy Pb. Zastąpienie nazw producenta czy produktu 

parametrami technicznymi nie zawsze daje pewność 

użycia na obiekcie produktu spełniającego wymogi 

projektanta. Zabiera się również język komunikacji 

technicznej pomiędzy osobami pełniącymi funkcje 

techniczne na budowie.  

Decyzja Zjazdu OIIB: 

Przekazać do rozpatrzenia przez Radę OIIB. 

Wynik rozpatrzenia wniosku przez Radę OIIB: 

Rada postanawia przekazać ten wniosek do KR PIIB. 

Zgodnie z art. 33 pkt 11 i 13 ustawy samorządowej, do 

kompetencji Krajowej Rady należy reprezentowanie 

samorządu wobec organów władzy publicznej oraz 

organizacji społecznych, zawodowych, samorządowych i 

Ustawa o zamówieniach 

publicznych zakazuje używania 

nazw własnych producentów. 

Projektant powinien na 

podstawie dokumentu 

odniesienia dotyczącego danych 

wyrobu budowalnego określić 

jego cechy, które gwarantują 

spełnienie podstawowych 

wymagań obiektu budowlanego.  

KR Ryszard Babik 
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innych oraz opiniowanie projektów aktów 

normatywnych dot. budownictwa. Krajowa Rada 

reprezentuje członków izby (art. 33 pkt 3 ustawy) a zatem 

jej stanowisko winno być zgodne z interesem i 

oczekiwaniami członków izby. 

Śląska OIIB Zjazd 

Okręgowy 

Śląskiej 

OIIB 

4.d 

Wnioskuję o podjęcie próby udostępnienia (zakupu) 

członkom Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa dostępu do Norm Zakładowych firmy 

Orange.  

Uzasadnienie:  

Normy Zakładowe firmy Orange są najczęściej 

wykorzystywanymi normami podczas prac projektowych 

branży telekomunikacyjnej. W codziennej pracy 

wykorzystują je również członkowie ŚlOIIB pełniący 

funkcję kierownika budowy / robót oraz inspektorzy 

nadzoru.  

Aby móc pracować w oparciu o te Normy Zakładowe 

zmuszeni jesteśmy do samodzielnego zakupu.  

Uważam, że samorząd zawodowy powinien zadbać o tak 

nieliczną grupę swoich członków. 

Wniosek poddany analizie w Śląskiej OIIB w wyniku, 

której Prezydium OR uchwałą na 28/P/2018 z dnia 25 

października 2018 r. uznało, że zagadnienia 

poruszane we wniosku nie leżą w kompetencji Śląskiej 

OIIB, a PIIB.  

Wniosek przekazany do Biura 

KR PIIB w dniu 22 grudnia 2018 

r. został przedstawiony Komisji 

Wnioskowej KR w dniu 16 

stycznia 2019 r.  

Realizacja wniosku leży 

w kompetencji Śląskiej OIIB, 

a nie Rady PIIB. 

Rady Okręgowe Izb, na prośbę 

zainteresowanych, same 

decydują o zakupie lub 

udostępnieniu dodatkowych 

materiałów swoim inżynierom. 

Przekazać w celu rozpoznania 

możliwości organizacyjnych 

(dostępność i możliwość 

udostępnienia) i finansowych do 

rozeznania przez Krajowe Biuro 

PIIB możliwości załatwienia 

sprawy na szczeblu centralnym 

(15.05.2019). 

 

Na chwilę obecną (koniec 

2019 r.) trwają rozmowy z firmą 

ORANGE.  

 

Wniosek w trakcie realizacji 

KR  Agnieszka 

Orłowska 

 


