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lp Okręgowa Izba Treść wniosku Autor wniosku Stanowisko Komisji 
Wnioskowej 

Stanowisko KR PIIB

1 Dolnośląska OIIB Ustalenie  obligatoryjnych  zasad  wydawania
zaświadczeń  i  wypracowanie  ich  respektowania
w UE.
Na  podstawie  wspólnych  zapisów  Ustawy  z  dnia  15
grudnia  2000  r.  o  samorządach  zawodowych
architektów  oraz  inżynierów  budownictwa,  dziennik
ustaw rok 2019 poz. 1117, Wersja aktualna od 2019-06-
14  ,  Art.  8.  p.2  w brzmieniu:”  2)  reprezentowanie  i
ochrona  interesów  zawodowych  swoich  członków;  i
Art. 19a. W brzmieniu: „Właściwa okręgowa rada izby
architektów  lub  inżynierów  budownictwa  wydaje
członkom izby: 
1) zaświadczenie o członkostwie w izbie; 
2)  zaświadczenie  potwierdzające  posiadanie
kwalifikacji zgodnych z wymaganiami wynikającymi z
przepisów prawa Unii  Europejskiej oraz że posiadany
dyplom  ukończenia  studiów  wyższych  odpowiada
dokumentom poświadczającym posiadanie kwalifikacji
zawodowych  architekta,  wynikających  z  przepisów
prawa Unii Europejskiej; 
3)  zaświadczenie  potwierdzające  posiadanie
kwalifikacji  do  wykonywania  zawodu  inżyniera
budownictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
4)  inne  zaświadczenia  wymagane  przez  właściwe
organy  państw  członkowskich,  zgodnie  z  przepisami
prawa Unii Europejskiej”.
Zrealizowanie  wykazu  dyplomów  i  innych
dokumentów,  wydawanych  przez  inne  niż
Rzeczpospolita  Polska  państwa  członkowskie  Unii
Europejskiej,  Konfederację  Szwajcarską,  państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia  o Wolnym
Handlu  (EFTA)  –  strony  umowy  o  Europejskim

Danuta 
Paginowska - 
DOŚ/IS/4655/01

Wniosek  skierować  do  KKK
PIIB.

Przyjąć do realizacji

1



Załącznik nr 2 do Uchwały nr 32/R/21 KR PIIB z dnia 15 grudnia 2021 r.

Wnioski skierowane do KR PIIB przez Delegatów na XX Krajowym Zjeździe Sprawozdawczym (materiał na stronę piib.org.pl)

Obszarze Gospodarczym, potwierdzających posiadanie
kwalifikacji  do  wykonywania  zawodu  architekta  oraz
terminów,  w których  odbywało  się  kształcenie,  które
upoważniają  do  starania  się  o  wykonywanie  zawodu
inżyniera  budownictwa w budownictwie,  analogicznie
jak  to  jest  zrealizowane  od  2013  roku  dla  zawodu
architekta  w Obwieszczeniu  Ministra  Transportu,
Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia
2013  r.,  Monitor  Polski  rok  2013  poz.  757,  Wersja
aktualna od 2013-09-23 w sprawie wykazu dyplomów
i innych  dokumentów,  wydawanych  przez  inne  niż
Rzeczpospolita  Polska  państwa  członkowskie  Unii
Europejskiej,  Konfederację  Szwajcarską,  państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia  o Wolnym
Handlu  (EFTA)  –  strony  umowy  o  Europejskim
Obszarze Gospodarczym, potwierdzających posiadanie
kwalifikacji  do  wykonywania  zawodu  architekta  oraz
terminów, w których odbywało się kształcenie.

2 Dolnośląska OIIB Weryfikacja  sposobu  wydawania  potwierdzenia
posiadanych  umiejętności  w  formie  uprawnień
budowlanych.
W celu zagwarantowania jakości wykonywania zawodu
przez naszych członków w ramach realizacji  zapisów
art.  8  p.  1,3,4,6,8  Ustawy z  dnia  15  grudnia  2000 r.
o samorządach  zawodowych  architektów  oraz
inżynierów budownictwa, dziennik ustaw rok 2019 poz.
1117,  Wersja  aktualna  od  2019-06-14  i  w  związku
z Rozporządzeni  MINISTRA  INWESTYCJI  I
ROZWOJU  z  dnia  29  kwietnia  2019  r.  w  sprawie
przygotowania  zawodowego  do  wykonywania
samodzielnych funkcji  technicznych w budownictwie,
§ 1. i Załącznik nr 2 p. 13 określający dla specjalności
instalacyjna  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i  kanalizacyjnych  bez  ograniczeń  wykształcenie
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odpowiednie jako: kierunki studiów w zakresie: 
-energetyki,  -  inżynierii  środowiska,  -  inżynierii
naftowej lub gazowniczej, - wiertnictwa nafty i gazu i p.
14  dla  specjalności  instalacyjna  w  zakresie  sieci,
instalacji  i urządzeń  cieplnych,  wentylacyjnych,
gazowych,  wodociągowych  i  kanalizacyjnych  w
ograniczonym  zakresie  ustalająca  wykształcenie
odpowiednie  jako  kierunki  studiów  w  zakresie:  -
energetyki, -inżynierii środowiska, -inżynierii naftowej
lub gazowniczej, -wiertnictwa nafty i gazu i pokrewne
wykształcenie  jako:  kierunki  studiów  w  zakresie
budownictwa wnioskuję o dokonanie zasad nadawania
ww.  uprawnień  w  pełnym  zakresie  specjalności  w
brzmieniu zgodnym z ww. aktami prawnymi i prawem
budowlanym,  art.  14  ust.  1  p.  4b  potwierdzających
umiejętności  do  wykonywana  zawodu  w specjalności
instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i  kanalizacyjnych  –  czyli  niezgodnym  z
umiejętnościami  zdobytymi  przy  uzyskiwaniu
wykształcenia  odpowiedniego  i pokrewnego  i  przy
braku  uzupełnienia  nieumiejętności  podczas  bardzo
krótkiej  i  nie  obejmującej  w odpowiednim  zakresie
praktyki  zawodowej.  Zagadnienie  powinno  być
rozwiązane  w  obszarze  działań  i  prawa  wewnątrz
izbowego,  z  wykorzystaniem  funkcjonującego
orzeczenia TK z 2002 r. Analogicznie należy dokonać
analizy  zapisów  dla  innych  specjalności  ww.
rozporządzenia w analogicznym aspekcie.

3 Dolnośląska OIIB Odznaczenia.
Wnioskuję  o  ustanowienie  trzeciego  stopnia  Odznaki
Honorowej  Polskiej  Izby  Inżynierów  Budownictwa.
Dobrym  wzorem  wydaje  się  być  odznaczenie  jakie
nadawane  jest  w  PZITB,  to  jest  Złota  Odznaka
z Diamentem.  Zbliżające się  obchody dwudziestolecia

Piotr Zwoździak - 
DOŚ/BO/4475/01
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istnienia  naszego  samorządu  zawodowego  jest  dobrą
okazją do ustanowienie takiego odznaczenia. Proponuję
również rozważyć zmianę wzoru odznaczenia na taki,
który  byłby  do  noszenia  na  co  dzień.  Można  np.
rozpisać konkurs  lub zaprosić do udziału studentów i
młodych  pracowników  nauki  Akademii  Sztuk
Pięknych.

4 Dolnośląska OIIB Ustanowienie  opłaty  administracyjnej  w  statucie
PIIB  za  analizę  i  kontrolę  dokumentów  -Usługa
Transgraniczna.
Ponownie  zgłaszam  konieczność  ustanowienia
w statucie  PIIB  (+16  Okręgowych  Izb  Inżynierów
Budownictwa) opłaty administracyjnej w kwocie około
-600 euro + 23 %VAT za analizę i sprawdzanie przez
Skład  Orzekający  ds.  Usług  Transgranicznych  często
nie  kompletnych  dokumentów,  które  przedstawia
inżynier budownictwa z krajów UE lub poza nią, celem
uzyskania  wpisu  do  okręgowej  izby  na  wykonanie
usługi transgranicznej w Polsce. 
Uzasadnienie:
Polscy inżynierowie budownictwa różnych branż muszą
dokonywać  opłat  administracyjnych  gdy  starają  się
o możliwość  wykonywania  usługi  transgranicznej
w takim kraju jak: 
1.  Niemcy  -dolnośląski  inżynier  budownictwa  złożył
swoje  dokumenty  do  Saksońskiej  Izby,  starając  się
o możliwość  wykonania  usługi  transgranicznej  na
terenie  Niemiec  ale  musiał  wcześniej  opłacić  kwotę:
591,04 euro - podkreślam za  odmowę – tyle wynosiła
opłata  administracyjna  za  analizę  i  kontrolę  polskich
dokumentów inżyniera budownictwa. 
2. podobna sytuacja j.w. polski inżynier (tez z DOIIB)
musiał  wnieść  do  CIBSE  Londyn  opłatę
administracyjną  w  kwocie  272,00  funtów  za
sprawdzenie  dokumentów  uprawniających  do

Wiesława Grzelka-
Zimmermann - 
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wykonywania  usługi  transgranicznej  z  analizą
doświadczenia  zawodowego z tą różnica,  że  otrzymał
zgodę na realizacje zadania inwestycyjnego na terenie
Wielkiej Brytanii. Nadmieniam, iż sam wpis do każdej
Okręgowej  Izby  inżynierów  Budownictwa  przez  te
dwadzieścia  lat  -dla  wszystkich  inżynierów
budownictwa  z  unii  Europejskiej  oraz  z  pozostałych
obcych  krajów  -pozostaje  w  Polsce  bez  opłat!!!
Dlaczego??? 

5 Dolnośląska OIIB Zmiana  nazwy  "Dzień  Budowlanych"  na  "Dzień
Polskich Budowniczych".
Zgłaszam  potrzebę  zmiany  naszego  święta  -"Dnia
Budowlanych"  na  bardziej  uroczyste:  "DZIEŃ
POLSKICH  BUDOWNICZYCH"  lub  "ŚWIĘTO
POLSKICH BUDOWNICZYCH" 
Uzasadnienie:
Inżynier Budownictwa realizuje bardzo odpowiedzialne
zadnia inwestycyjne - mały przykład; chirurg wchodzi
do  sali  operacyjnej  z  pełnym  przekonaniem,  iż
konstrukcja  obiektu  zapewnia  jemu  i  choremu  pełne
bezpieczeństwo  -poprzez  swoja  pracę,  jesteśmy
twórcami każdego dnia nowej rzeczywistości w naszym
kraju  -zasługujemy  na  szacunek  za  nasze  często
odważne i nowatorskie działanie przy realizacji budów
czy przy opracowywaniu rozwiązań konstrukcyjnych za
które ponosimy pełna odpowiedzialność. Jest nas ponad
118  tysięcy  i  mam  wrażenie,  że  jesteśmy
najskromniejszą  grupą  zawodową  o  tak  wysokiej
odpowiedzialności  zawodowej.  My  sami  musimy
uświadomić  społeczeństwu  jak  ważna  część  polskiej
gospodarki  jest  naszym  udziałem.  Musimy  szukać
nowych  technologii  i  innowacji  w  procesie
projektowania i wykonawstwa a także bardziej chwalić
się sukcesami polskiego budownictwa oraz wspomagać
i doceniać młodych inżynierów. Biorąc pod uwagę 16

Wiesława Grzelka-
Zimmermann - 
DOŚ/BO/5046/01

Wniosek należy przedyskutować 
z Panem Prezesem KRPIIB 
w aspekcie przeprowadzenia 
dyskusji w ramach posiedzenia 
Krajowej Rady. 
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izb  okręgowych  i każda  we  wrześniu  przez  te
dwadzieścia  lat   organizowała  nasze  święto  to  może
należało by rozważyć taką propozycję: "WRZESIEŃ -
TO DNI POLSKICH BUDOWNICZYCH". 

6 Dolnośląska OIIB Imienny  "LIST GRATULACYJNY”  z  okazji  XX-
lecia PIIB.
Proponuję,  rozważyć  możliwość  opracowania  i
wysłania imiennego " LISTU GRATULACYJNEGO" z
okazji  XX-lecia  PIIB  do  tych  członków naszej  izby,
którzy od 2001 są czynni i twórczy w budownictwie do
dziś. Uzasadnienie: PIIB oraz 16 Okręgowych Izb przez
dwadzieścia  lat  istnienia,  tworzyło  obraz  polskiego
budownictwa:  jaka  to  wartość  rzeczowa  ?  jaka  to
wartość finansowa ? chyba nie ma takich danych. i my
118  tysięcy  członków  PIIB  jaka  to  jest  grupa  ?
Nauczyciele - to 400 tysięcy a ich ZNP tak działa -ładna
forma  graficzna,  może  z  fotografią  naszej  nowej
siedziby. 

Wiesława Grzelka-
Zimmermann -
DOŚ/BO/5046/01

Wniosek  skierować  do  Zespołu
Krajowej  Rady  do  spraw
organizacji  obchodów  jubileuszu
XX-lecia  samorządu
zawodowego  inżynierów
budownictwa.

Przyjąć do realizacji

7 Kujawsko-
Pomorska OIIB

Życzenie.
Chciałbym,  aby  zjazdy  PIIB  odbywały  się  w  formie
stacjonarnej, oczywiście, kiedy to będzie możliwe.

Adam Podhorecki 
-KUP/BO/1992/01

Wniosek zrealizowany.(Statut 
PIIB „dopuścił” organizację 
Krajowego Zjazdu zdalnie tylko 
z powodu obostrzeń 
spowodowanych pandemią).

Zrealizowany

 Lubelska OIIB Nie złożono wniosków   

8 Lubuska OIIB Zmiana sposobu uiszczania składki członkowskiej.
Zgodnie  z  obowiązującymi  obecnie  Zasadami
gospodarki  finansowej  Polskiej  Izby  Inżynierów
Budownictwa  składka  członkowska  uiszczana  przez
każdego  członka  naszego  samorządu  zawodowego
wnoszona jest oddzielnie na: - konto odpowiedniej izby
okręgowej,  -  konto  Polskiej  Izby  Inżynierów
Budownictwa. Dodatkowo każdy członek zobowiązany
jest  uiścić  składkę  na  ubezpieczenie  od
odpowiedzialności  cywilnej  wnoszoną  na  konto

Andrzej Cegielnik 
- LBS/BO/2061/01

Wniosek skierować do Dyrektora 
Biura KR PIIB z prośbą o opinię.
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Polskiej  Izby  Inżynierów  Budownictwa  Wszyscy
członkowie  naszej  Izby  są  członkami  tego  samego
samorządu  zawodowego  –  inżynierów  budownictwa.
Tym  samym  konieczność  uiszczania  składki
członkowskiej na dwa odrębne konta – Krajowej Izby
Inżynierów  Budownictwa  i  odpowiedniej  Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa po pierwsze nie buduje
poczucia  przynależności  do  jednej  i  tej  samej
organizacji a po drugie naraża każdego z członków na
niczym  nie  uzasadnioną  konieczność  ponoszenia
podwójnych  opłat  za  przelewy  powiązaną  z
uciążliwością  tych  czynności.  Wnioskuję,  by  składka
członkowska  była  wpłacana  na  jedno  konto
członkowskie a jej rozdysponowanie było wewnętrzną
kwestią  pomiędzy  odpowiednimi  jednostkami
organizacyjnymi naszego samorządu zawodowego.
Stanowisko  Skarbnika  w  sprawie  wniosku  nr  8  z
Izby  Lubuskiej  w  sprawie  zmiany  sposobu
uiszczania składki .
Sposób uiszczania składki i opłaty za ubezpieczenie OC
został  przyjęty od początku istnienia Izby i funkcjonuje
bardzo dobrze. Zmiana sposobu uiszczania składki nie
ma  zatem  sensu  i  wprawdzie  ograniczyła  by  ilość
przelewów członka do jednego, ale z kolei  wymagała
by  mnóstwa  rozliczeń  między  izbami  okręgowymi  a
Polska  Izbą,  powodując  przy  tym  koszty,  spory  i
problemy.

9 Lubuska OIIB Zmiana w zakresie powoływania mediatorów PIIB.
Wnioskuję by na mediatorów Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa  mogły  być  zgłaszane  wyłącznie  osoby
będące  członkami  naszego  samorządu  zawodowego.
Uzasadnienie: 
U podstaw powołania mediatorów PIIB było stworzenie
własnej  kadry  wspierającej  przebieg  negocjacji,
łagodzącej  powstające  nieporozumienia  oraz

Andrzej Cegielnik 
- LBS/BO/2061/01

Wniosek skierować do realizacji. Przyjąć do realizacji
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pomagającej  w  rozwiązywaniu  ewentualnych  sporów
między  członkami  naszego  samorządu  zawodowego.
W sytuacji,  gdy  mediatorem  nie  będzie  nasz  członek
a osoba z zewnątrz nasuwa się wątpliwość czy stanowi
on  faktycznie  „własną  kadrę”  danej  izby  okręgowej.
Zaletą „własnych mediatorów” miał być m.in. fakt, że
znają  zarówno  nasze  środowisko  jak  i  problematykę
naszego  zawodu.  Osoba  spoza  izby,  nie  posiadająca
wykształcenia  budowlanego  może  nie  gwarantować
rzetelnego,  oczekiwanego  przez  członków  sposobu
przeprowadzenia  mediacji.  Tym  samym  nakłady
finansowe poniesione przez Izbę na przeszkolenie takiej
osoby mogą zostać uznane za nieuzasadnione.

1
0

Lubuska OIIB Zmiana  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu
przestrzennym.
Wnioskuję  o  wystąpienie  do  odpowiedniego  Ministra
odpowiedzialnego  za  planowanie  przestrzenne  by
w ramach prac nad nowelizacją Ustawy z dnia 27 marca
2003  r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu
przestrzennym uwzględnić zmianę zapisu Art. 8. ust 6.
Tego dokumentu. Artykuł 8. tej ustawy reguluje m.in.
zasady  powoływania  Komisji
urbanistycznoarchitektonicznych  jako  organu
doradczego odpowiedniego szczebla w ramach procesu
planistycznego.  Zgodnie  z obecnym brzmieniem ust.6
tego  artykułu  w  skład  komisji  urbanistyczno-
architektonicznych  szczebla  wojewódzkiego,
powiatowego  bądź  gminnego  mogą  zostać  powołane
osoby  nie  posiadające  właściwego  przygotowania
zawodowego.  Jedyne  obecnie  funkcjonujące
ograniczenie  dotyczy  członków  Głównej  Komisji
Urbanistyczno-Architektonicznej  -„Organ  doradczy,  o
którym  mowa  w  ust.  1,  składa  się  z  osób
o wykształceniu i przygotowaniu fachowym związanym
bezpośrednio  z  teorią  i  praktyką  planowania

Andrzej Cegielnik 
- LBS/BO/2061/01

Wniosek skierować do KP-R. Przyjąć do realizacji
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przestrzennego”. Tym samym wojewódzkie, powiatowe
i  gminne komisje mogą nie gwarantować właściwego
przygotowania  merytorycznego  do  opiniowania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
i  innych  dokumentów  planistycznych.  Proces
planistyczny  na  tym  szczeblu  wymaga
interdyscyplinarnego  podejścia  do  tematu  dlatego
w skład takich komisji powinni być włączeni fachowcy
różnych  branż,  w  tym  również  członkowie  naszego
samorządu  zawodowego.  Przywrócenie  zapisu  ust.6
w brzmieniu  podobnym  do  funkcjonującego  do  roku
2014  zapewniłoby  właściwy  poziom  merytoryczny
takiego  organu  „Organy  doradcze,  o  których  mowa
w ust.  1  oraz  w  ust.  3  i  5,  składają  się  z  osób
o wykształceniu i przygotowaniu fachowym związanym
bezpośrednio  z  teorią  i  praktyką  planowania
przestrzennego, w tym co najmniej w połowie z osób
rekomendowanych  przez  branżowe  stowarzyszenia
i samorządy zawodowe”.

1
1

Łódzka OIIB Rekompensaty finansowe za pracę na rzecz Izby
Wnioskuję  by  wysokości  stawek  wszelkich  wypłat
(ryczałty, ekwiwalenty, godzina pracy) były powiązane
ze średnią krajową (jako adekwatnie ustalony ułamek,
wzorem  wynagrodzeń  jak  np.  dla  Przewodniczących,
Sekretarzy  i  in.  działaczy  izbowych).  Uzasadnienie:
Przyjęcie takiego rozwiązania pozwoli rekompensować
prace Koleżanek i  Kolegów w powiązaniu z aktualną
sytuacją  w  sferze  wynagrodzeń  w  Kraju.  W  mojej
ocenie  podziała  to  mobilizująca,  gdyż  czas
przeznaczony na pracę w Izbie poświęcany jest kosztem
czasu  pracy  zawodowej,  albo  czasu  dla  rodziny.
Oczywiście  wypracowane  i  przyjęte  ułamki  byłyby
maksymalne,  z możliwością  uchwalenia  przez  OIIB
niższych wartości, stosownie do sytuacji lokalnej.
Stanowisko Skarbnika w sprawie wniosków nr 11 i

Piotr Parkitny - 
ŁOD/BO/1150/02

Wniosek skierować do Skarbnika
KR PIIB  z prośbą o opinię.

Przyjąć do realizacji
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12  i  26  Łódzkiej  OIIB  dotyczących  waloryzacji
ekwiwalentu za pracę na rzecz izb.
Ekwiwalent  za  pracę na rzecz izb zgodnie  z  zapisem
w ZGF wynosi aktualnie 35 zł za godzinę i 175 zł za
posiedzenie (dłuższe niż 5 godzin). Kwoty te nie były
zmieniane  od  2016  r,  ale  nie  są  moim  zdaniem
zaniżone,  ponieważ aktualne przeciętne wynagrodzenie
brutto bez nagród z zysku w sektorze przedsiębiorstw
wynosi  5.883  zł  co  przy  176  godz.  w miesiącu  daje
średnie wynagrodzenie godzinowe w wysokości 33,43
zł , a 5 godzinne – 167,15 zł, czyli mniej niż płacimy.
Mając jednak na uwadze galopującą inflację proponuję,
tak  jak  jest  we  wniosku  12,  powiązać  wysokość
ekwiwalentów z przeciętnym wynagrodzeniem brutto w
sektorze  przedsiębiorstw  bez  nagród  z  zysku
w następujący sposób:
-ekwiwalent  za  każdą  rozpoczętą   godzinę  pracy  na
rzecz izb – 0,6%  przeciętnego   wynagrodzenia. j.w. to
wynosi  wg obecnej średniej -  5.883 x 0,6% = 35,30 zł.
-ekwiwalent  za posiedzenie dłuższe niż 5 godz.  – 3%
przeciętnego.  wynagrodzenia.  j.w.  to  wynosi  wg
obecnej średniej – 5.883 x 3% = 176,50 zł.
Zasada  corocznych  zmian  wysokości  ekwiwalentów
była by taka sama jak dla ryczałtów t.j zmieniana raz w
roku  od  1  stycznia  wg  publikowanej  średniej  z  roku
poprzedniego  z   zaokrąglaniem  kwoty  do  pełnych
złotówek.  Powyższe  zmiany  w  ZGF musiały  by  być
uchwalona na zjeździe w 2022 r, aby obowiązywały od
01.01.2023 r.

1
2

Łódzka OIIB Zmiany w "Zasadach gospodarki finansowej PIIB".
Wysokość  ekwiwalentu  za  udział  w posiedzeniu oraz
ekwiwalentu za godzinę pracy indywidualnej na rzecz
Izby  ustalić  (podobnie  jak  przy  ustalaniu  wysokości
ryczałtów)  w  powiązaniu  z  przeciętnym
wynagrodzeniem krajowym w sektorze przedsiębiorstw.

Zygmunt Adamski
- ŁOD/BO/6860/05

Wniosek skierować do Skarbnika
KR PIIB  z prośbą o opinię.

Przyjąć do realizacji
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Stanowisko Skarbnika wspólne w sprawie wniosków
nr 11 i 12 i wniosku nr 26 (skierowanego na zjeździe 
Okręgowym Łódzkiej OIIB) dotyczących 
waloryzacji ekwiwalentu za pracę na rzecz izb (teść 
przy wniosku nr 11).

 Małopolska OIIB Nie złożono wniosków   

1
3

Mazowiecka OIIB Cyfryzacja  obiegu  dokumentacji  i  postępowań
członkowskich.
Wnoszę  o  podjęcie  intensywnych  działań  w  celu
podjęcia  procesu  cyfryzacji  pełnego  obiegu  wszelkiej
dokumentacji  w samorządzie  zawodowym inżynierów
budownictwa  w  tym  ewidencji  członkowskiej
i wszystkich  postępowań  w  sprawach  członkowskich,
wraz  z  możliwością  wykorzystania  poszczególnych
dokumentów  w  elektronicznych  postępowaniach
administracyjnych.  Proponuję  zakończenie  prac  do
końca 2022 roku.

Mieczysław 
Grodzki - 
MAZ/BO/6060/01

Wniosek  skierować  do
powołanego w dniu 01.09.2021 r.
Zespołu  Krajowej  Rady  ds.
Systemu Elektronicznego Obiegu
Dokumentów (SEOD).

W trakcie realizacji

1
4

Mazowiecka OIIB Cyfryzacja procesów w PIIB i OIIB.
Wnioskuję  o  przyspieszenie  i  wdrożenie  procedur
w PIIB,  mających  na  celu  przyspieszenie  cyfryzacji
procesów  związanych  z  utworzeniem  wspólnego
elektronicznego obiegu dokumentów, wdrożeniem 
e-PUAP II oraz elektronicznego dziennika budowy.

Roman Adam 
Lulis - 
MAZ/BD/4236/02

Wniosek skierować do 
powołanego w dniu 01.09.2021 r. 
Zespołu Krajowej Rady ds. 
Systemu Elektronicznego Obiegu 
Dokumentów (SEOD).

W trakcie realizacji

1
5

Mazowiecka OIIB Statutowe ustanowienie w PIIB instytucji "inżyniera
seniora".
Wnoszę o statutowe ustanowienie dla osób, które trwale
zaniechały praktyki zawodowej, instytucji członka PIIB
"inżyniera  seniora",  zobowiązanego  do  wnoszenia
ulgowej składki członkowskiej (np. w wysokości 25%
ogólnie  obowiązującej  i  zwolnionego  z  obowiązku
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Andrzej Wojciech 
Bratkowski - 
MAZ/BO/0003/01

Wniosek należy oddalić z uwagi 
na niezgodność z Ustawą o 
samorządach zawodowych 
architektów oraz inżynierów 
budownictwa.

Odrzucić

1
6

Mazowiecka OIIB Specjalne członkostwo dla seniorów.
Wnoszę  o  ustanowienie  specjalnego  członkostwa  w

Jerzy Kotowski - 
MAZ/IE/1432/02

Wniosek należy oddalić z uwagi 
na niezgodność z Ustawą 

Odrzucić
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Izbie dla seniorów- byłych członków, który zakończyli ,
lub przerwali działalność zawodową, a ich życzeniem
jest  pozostawanie  w  kontakcie  ze  środowiskiem
samorządu  inżynierskiego  i  uczestnictwo  w
inicjatywach  integracyjnych  lub  ciekawych
wydarzeniach szkoleniowych.
Stanowisko  Skarbnika  w  sprawie  wniosku  nr  16
Izby  Mazowieckiej  i  wniosku  nr.  20  Izby
Świętokrzyskiej  dotyczących  wprowadzenia  ulgi  w
składkach i aktywizacji emerytów.
Sprawa  obniżonych  składek  dla  emerytów  nie  ma
uzasadnienia ponieważ pracujący emeryci mają na ogół
wyższe  dochody  niż  np.  młodzi  inżynierowie  tuż  po
zdobyciu uprawnień, czy pracujący na własny rachunek
przy  braku  zleceń   i  preferowanie  emerytów  byłoby
niesprawiedliwe,  natomiast  odrębną  sprawą  jest
stworzenie  możliwości  dobrowolnego  uczestnictwa
emerytów  nie  pracujących  zawodowo  w  życiu  Izby
w formie „członek senior”, który by nie płacił składek
na izbę  i OC, ale  otrzymywał  czasopisma w formie
elektronicznej  i  mógłby  brać  udział  w  spotkaniach
seniorów,  wycieczkach  ,  czy  imprezach  zbiorowych.
Moim zdaniem dla wielu kolegów seniorów miało by to
duże znaczenie, gdyż obecnie po prostu „wyrzuca się”
ich  z izby w momencie gdy przestają pracować  i płacić
składki.

o samorządach zawodowych 
architektów oraz inżynierów 
budownictwa.

1
7

Mazowiecka OIIB Podziękowania.
Panu  Prof.  Zbigniewowi  Kledyńskiemu  –  Prezesowi
Krajowej  Rady  PIIB,  Przewodniczącym  i  Członkom
Krajowych  Organów  PIIB  oraz  Pracownikom  Biura
PIIB składam podziękowania za każdy wysiłek na rzecz
rozwoju  Naszego  Samorządu  Inżynierów  w  tym
trudnym czasie pandemii. Bądźmy razem i wspierajmy
nasze  wspólne  działania  dla  dobra  społeczności
inżynierów  budownictwa  zrzeszonych  w  PIIB.

Daniel Józef 
Kózka - 
MAZ/IS/6483/01

Podziękowania- proponuję 
przekazać do adresatów.

Zrealizowany
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Serdecznie  pozdrawiam  Daniel  Kózka  Z-ca
Przewodniczącego OSD MOIIB.

 Opolska OIIB Nie złożono wniosków   

 Podlaska OIIB Nie złożono wniosków   

1
8

Podkarpacka OIIB Cyfryzacja  i  system  związany  z  elektronicznym
zarządzaniem dokumentami.
Wnioskuję  o  podjęcie  przez  Izbę  Krajową  działań
w zakresie cyfryzacji i stworzenia systemu związanego
z elektronicznym  zarządzaniem  dokumentami  oraz
obiegiem dokumentów w Izbie  Krajowej  oraz  Izbach
Okręgowych  obejmujących  miedzy  innymi
modernizację  i  przejęcie  obecnego  przestarzałego  już
systemu  BUDINFO  jak  również  stworzenie
kompatybilności  systemu  z  aktualnymi  systemami
wprowadzanymi przez administrację rządową (e-PUAP,
e-budownictwo,  elektroniczny  dziennik  budowy  itd.).
System  powinien  również  posiadać  mechanizmy
pozwalające  na  przyporządkowywanie  kosztów
i przychodów w sposób umożliwiający bieżącą kontrolę
wykonania  budżetu  jak  również  umożliwiać  opisanie
kosztów  przez  osoby  wprowadzające  dokument
i akceptowanie  kosztów  i  przez  osoby  funkcyjne
zgodnie ze dokumentami podstawowymi aby umożliwić
księgowości  wykonanie  płatności.  Poza  tym  system
pomimo możliwości komunikowania się między Izbami
okręgowymi i krajową zapewnić powinien każdej Izbie
okręgowej odrębność i poufność danych. Uzasadnienie:
Niewątpliwą  zaletą  takiego  systemu  będzie
usprawnienie komunikacji wewnątrz i między organami
zarówno na szczeblu okręgowym i krajowym, ale także
na  styku  organów  krajowych  i  okręgowych.  System
również  w znakomity  sposób  zastąpi  z  czasem

Grzegorz Dubik - 
PDK/BO/0416/02

Wniosek skierować do 
powołanego w dniu 01.09.2021 r. 
Zespołu Krajowej Rady ds. 
Systemu Elektronicznego Obiegu 
Dokumentów (SEOD).

W trakcie realizacji
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komunikację  i korespondencję  z  członkami  a
kompatybilność  z zapowiadaną  przez  Izbę  Krajową
aplikacją  umożliwi  komunikację  bezpośrednią.
Elektroniczne  (zeskanowane)  dokumenty  będą  mogły
być  udostępniane  w  czasie  rzeczywistym  wszystkim
uprawnionym osobom będzie można również ustalając
czas reakcji czy odpowiedzi na dokument/pismo lepiej
panować nad okresem załatwiania spraw i  pilnowania
terminów załatwienia tych spraw poprzez odpowiednio
nadane  alerty.  Jednocześnie  poprzez  systemy
przyporządkowujące  koszty  i  przychody  do
poszczególnych elementów budżetu będzie możliwość
kontroli  w  czasie  rzeczywistym  poziomu  realizacji
budżetu co z pewnością pomoże Izbom w działalności.
Kompatybilność  z  systemami  rządowymi  sprawi,  że
nasz członek będzie mógł realizować oficjalne kontakty
z podmiotami  i  urzędami  jak  również  z  Izbą  właśnie
przez ten system Ponadto system ten znacznie obniży
koszty  korespondencji  zarówno  wewnętrznej  jak
i zewnętrznej  i  związanym  z  tym  drukowaniem
dokumentów. Przyniesie to oszczędności, które będzie
można  przeznaczyć  na  rozwój  tego  systemu.  Koszty
korespondencji  w  Izbie  Krajowej  to  ok.  200  tyś  zł
a doliczając  do  tego  koszty  Izb  Okręgowych
wchodzimy  w  setki  tysięcy  zł  a  można  tego  w
znacznym  stopniu  uniknąć  poprzez  cyfryzację.
Jednocześnie przestarzały już i  nie działający w pełni
system Budinfo również jest znaczną pozycją po stronie
kosztów Izby to koszt ok 100 tys. rocznie, którego po
dokonaniu  modernizacji  systemu  i  zautomatyzowania
go można by  w znaczny sposób obniżyć.  W sprawie
cyfryzacji  przyjęto  już  w  tej  kadencji  do  realizacji
wnioski  z  Podkarpackiej  Okręgowej  Izby  Inżynierów
Budownictwa jednak brak jest ich faktycznej realizacji
z uwagi na brak przeznaczenia środków na ten cel braku
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oraz  działań  w  tym  zakresie  przez  Izbę  Krajową,
pomimo uwzględnienia ich w tabeli wniosków jako "w
realizacji". Nr 12.z – Grzegorza Dubik – z roku 2019,
Nr 31 – Piotra Chmury - z roku 2020 Wiele mówiono
przed  Zjazdem  o  cyfryzacji  i  potrzebie  nowoczesnej
komunikacji ale w budżecie nie znalazły się na ten cel
przyporządkowane  żadne  środki  pomimo  wniosku  na
posiedzeniu  Krajowej  Rady w temacie  uwzględnienia
cyfryzacji  w  budżecie,  pozycji  tej  w budżecie  nie
umieszczono.  Więc  zamiast  mówić  o cyfryzacji  i
potrzebie  jej  wprowadzenia  oraz  nowoczesnej
komunikacji zacznijmy ją wreszcie fizycznie tworzyć i
wprowadzać.

 Pomorska OIIB Nie złożono wniosków   

1
9

Śląska OIIB Zmiana zapisów § 10 ustęp 14 statutu.
Zmiana zapisów § 10 ustęp 14. 1) Zmienić zapis § 10
ustęp 14 „lub przeprowadza wybory uzupełniające” na
„jeżeli w ostatnio przeprowadzonych wyborach więcej
niż jeden członek izby uzyskał kolejno jednakową ilość
głosów,  objecie  mandatu  przez  osobę  z  najdłuższym
stażem  członkostwa  w  izbie”,  ewentualnie  proponuję
wprowadzić  zapis  o  konieczności  przeprowadzenia
wyborów uzupełniających pomiędzy osobami o takiej
samej największej liczbie głosów uzyskanej w ostatnio
przeprowadzonych wyborach. 2) Wykreślenie zapisów
§ 10 ustęp 14 od słowa: „lub zmniejsza odpowiednio
liczbę  członków  Uzasadnienie:  W  przypadku
wygaśnięcia  mandatu  członka  w  trakcie  kadencji
organu,  co  miało  miejsce  szczególnie  w  przeciągu
ostatniej  kadencji  z przyczyn m.in.  pandemicznych,  §
10  ustęp  14  wskazuje  na  trzy  możliwości  podjęcia
decyzji.  Zjazd  Krajowy  wskazał  §  10  ust.  14.  W
pierwszej  kolejności,  że  do  organu  wchodzi  delegat

Katarzyna 
Seweryn - 
SLK/BO/7776/02

Wniosek odrzucić. 
Dotychczasowy zapis daje 
większą możliwość dostosowania
się do zaistniałej sytuacji.

Odrzucić
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kolejny z listy,  w drugiej  kolejności  przeprowadzamy
wybory  uzupełniające.  Uzupełnienie  składu  organu
powinno  być  priorytetem dla  izby,  mając  na  uwadze
ciągłość pracy organów, oraz jak najlepszą jakość ich
pracy.  Jednakże Zjazd Krajowy przewidział,  że  może
być sytuacja w pewnych organach, że kandydatów do
pracy w tych organach może być mało, dlatego dopuścił
możliwość zmniejszenia odpowiednio liczbę członków
organu. Zapis ten został wprowadzony z ostrożności w
pierwszych  latach  funkcjonowania  samorządu
zawodowego  i  był  wówczas  zasadny.  Zapis  stał  się
nieadekwatny do czasów obecnych, gdzie kandydatów
do pracy w organach izby na zjazdach sprawozdawczo-
wyborczych jest znacznie więcej niż miejsc w organach.

2
0

Świętokrzyska OIIB Aktywizacja Seniorów.
Powołać  Zespół  ds.  Aktywizacji  Seniorów
w poszczególnych  okręgowych  izbach  inżynierów
budownictwa wzorem Świętokrzyskiej OIIB, która taki
zespół powołała. Na spotkaniach z Seniorami mogą być
poruszane różne tematy tę grupę interesujące, dotyczące
historii  techniki  budowlanej  i  rozwoju  infrastruktury
komunikacyjnej w regionie.
Stanowisko Skarbnika wspólne w sprawie wniosku
nr  16  Izby  Mazowieckiej  i  wniosku  nr.  20  Izby
Świętokrzyskiej  dotyczących  wprowadzenia  ulgi
w składkach  i  aktywizacji  emerytów  (treść  przy
wniosku).

Bolesław Balcerek 
- SWK/BD/0008/01

Wniosek odrzucić. Realizacja 
powinna odbywać się na 
poziomie okręgowej izby.

Odrzucić

2
1

Świętokrzyska OIIB Wnioskuję  o  dokonanie  wdrożenia  wniosków
i zaleceń z  konferencji  i  narady  na  temat  etyki,
odpowiedzialności  zawodowej  i  problemów
w pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie.
W  związku  z  obchodami  XX-lecia  powołania
samorządu  zawodowego  inżynierów  budownictwa
Polskiej  Izby  Inżynierów  Budownictwa  wnoszę
dokonanie oceny praktycznego wdrożenia wniosków i

Tadeusz Durak - 
SWK/BO/1631/01

Wniosek skierować do komisji 
i zespołów powołanych przez 
KRPIIB. Sposób realizacji 
przygotował wnioskodawca. 
Propozycja wnioskodawcy: 
Przewodniczący Komisji 
Wnioskowej PIIB – Piotr Korczak
Proponuję aby realizację mojego 

Przyjąć do realizacji
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zaleceń z niżej wymienionych konferencji i narad: 
1.  Konferencja/narada/ problemowa zorganizowana na
XV  Krajowym  Zjeździe  PIIB  p.t:  "Co  pomaga  a  co
przeszkadza  w  wykonywaniu  zawodu  inżyniera
budownictwa".
2.  Konferencja  zorganizowana  z  okazji  XV-lecia
utworzenia  samorządu  zawodowego  inżynierów
budownictwa p.t: "Etyka i odpowiedzialność zawodowa
inżynierów  budownictwa  -  fundamentem  zaufania
publicznego". 
3.  Konferencja  zorganizowana  przez  Śląską  Izbę
Inżynierów  Budownictwa  w  2019  roku  p.t:  "Etyka
i odpowiedzialność  zawodowa  inżynierów
budownictwa w procesie inwestycyjnym" Uważam, że
powinniśmy ocenić w jakim stopniu wnioski i zalecenia
z  tych  konferencji  zostały  wdrożone.
Uzyskanie/zebranie/ informacji o podjętych działaniach
i sposobie realizacji  przez Krajową Radę i  Okręgowe
Rady wniosków i zaleceń może przyczynić się bardziej
efektywnego  działania  PIIB  w  zakresie  problemów,
które były tematem ww. konferencji. 

wniosku złożonego na XX 
Krajowym Zjeździe podjęły 
Komisje powołane przez Krajową
Radę PIIB. 1.Komisja ds. Etyki 
KR PIIB. może dokonać oceny 
wdrożenia wniosków z 
konferencji pt. „ Etyka 
i odpowiedzialność zawodowa – 
fundamentem zaufania 
społecznego”. Wnioski z tej 
konferencji dotyczą problemów 
które są przedmiotem pracy tej 
komisji. Jeden z wniosków z tej 
konferencji dotyczył potrzeby 
aktualizacji obowiązującego od 
2006 roku Kodeksu Zasad Etyki 
w PIIB.
Komisja może też odnieść się do 
wniosków z konferencji 
organizowanej przez Śląską Izbę 
Inżynierów Budownictwa pt. 
Etyka i odpowiedzialność 
zawodowa inżynierów 
budownictwa w procesie 
inwestycyjnym” gdzie wiele 
wniosków dotyczy etyki.
2.Komisja Prawno-
Regulaminowa KR PIIB 
i Komisja ds. ustawicznego 
doskonalenia zawodowego KP 
PIIB , może dokonać oceny 
wdrożenia wniosków 
z konferencji(narady) 
problemowej zorganizowanej na 
XV Krajowym Zjeździe pt. „Co 
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pomaga a co przeszkadza w 
wykonywaniu zawodu inżyniera 
budownictwa„. Wnioski z tej 
konferencji dotyczą spraw które 
są tematem prac tych komisji. 
Komisje przy dokonywaniu oceny 
wdrożenia wniosków z tych 
konferencji powinny wykazać 
dorobek i skuteczność PIIB 
w rozwiązywaniu problemów 
zgłaszanych na tych 
konferencjach a dotyczących, 
członków naszego samorządu. 
Wnioskodawca. Tadeusz Durak

2
2

Wielkopolska OIIB Podniesienie składki na PIIB i OIIB.
Wnioskuję o podniesienie składki za przynależność do
PIIB i OIIB, ponieważ składki nie były podnoszone od
dłuższego  czasu.  proponuję  podnieść  jednorazowo
składki zgodnie z inflacją.
Stanowisko Skarbnika wspólne w sprawie wniosku
nr  22  Izby  Wielkopolskiej  w  sprawie  obniżenia
składki i wniosku nr 44 (skierowanego na okręgowym
zjeździe)  izby  Warmińsko-Mazurskiej  w sprawie
podniesienia składki.
Oba  wnioski  są  sprzeczne,  co  świadczy  o  tym  ,że
składka  jest  optymalna.  Pomimo,  że  składka  została
uchwalona już prawie 10 lat temu w 2012 r.  sytuacja
finansowa  wszystkich  izb  jest  bezpieczna,  wszystkie
mają mniejsze lub nawet bardzo duże rezerwy i na razie
brak podstaw do zmiany składki.

Włodzimierz 
Draber - 
WKP/WM/0823/01

Wniosek skierować do Skarbnika 
KR PIIB z prośbą o opinię.

Przyjąć do realizacji

2
3

Wielkopolska OIIB Wymagany  staż  zawodowy  od  Opiekuna  praktyki
zawodowej.
Podczas  rozpoczynania  pracy  zawodowej  bardzo
istotne,  z  punktu  widzenia  osoby  starającej  się  o
uprawnienia budowlane,  są kwalifikacje opiekuna czy

Daniel Pawlicki - 
WKP/BO/3805/01

Zdaniem Komisji Wnioskowej 
wniosek należy odrzucić. 
Proponowana zmiana wprowadzi 
niepotrzebne ograniczenie, które 
znacząco utrudni dostęp do 

Odrzucić
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patrona  praktyki.  Stąd  osoba,  pod  której
przewodnictwem Kandydat  będzie  pracować  powinna
posiadać odpowiedni staż zawodowy co daje pewność
dobrej  znajomością  zagadnień  praktycznych  i
teoretycznych związanych z zakresem odbytej praktyki.
Stąd  wnioskuję  aby  Opiekun  oraz  Patron  praktyki
posiadał,  co  najmniej  5-cio  letnie  doświadczenie  po
uzyskaniu  uprawnień  przy  kierowaniu
budową/robotami  budowlanymi  oraz  sporządzaniu
projektów  w  ramach  posiadanych  uprawnień
budowlanych, oraz uzyskał zgodę właściwej Okręgowej
Komisji Kwalifikacyjnej Izby na pełnienie tej funkcji.

zawodu. Wniosek wraz z opinią 
KW należy skierować do KKK 
PIIB.

 Warmińsko-
Mazurska OIIB

Nie złożono wniosków   

 Zachodniopomorska
OIIB

Nie złożono wniosków   
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