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Nr Okręgowa Izba nr 

OIIB  

Treść wniosku Autor wniosku Stanowisko Komisji 

Wnioskowej 

Stanowisko/rekomendacja 

1 Dolnośląska OIIB 1 Treść wniosku:  

O wystąpienie do PKN w sprawie norm.  

Wnioskuję o wystąpienie Rady Krajowej PIIB do 

Prezesa PKN w sprawie szybszej publikacji PN w 

języku polskim w stosunku do norm ogłaszanych 

w językach obcych, oraz publikacji norm w 

językach obcych jako stan przejściowy, a nie 

normę. Wnioskuje ponadto o rozeznanie 

możliwości tłumaczeń przez Izbę i ewentualne 

zgłoszenie swojej gotowości przy tłumaczeniu 

norm.  

Uzasadnienie: Językiem urzędowym w naszym 

kraju jest język polski. Publikowanie PN 

(POLSKICH! Norm) w językach obcych 

powoduje ograniczenie ich dostępności dla 

wszystkich uczestników procesu budowlanego i 

wprowadza niejednoznaczności przy ich 

interpretacji i stosowaniu zarówno na etapie 

projektowym jak i wykonawczym.  

Decyzja Zjazdu: Przekazać Krajowej Radzie PIIB 

w celu rozpatrzenia. Załącznik nr 3 do uchwały nr 

41/Z/2022 

Jacek Ostrowski 

(mand. nr 89) 

Za treść i tłumaczenie PN 

odpowiada, zgodnie z 

ustawą o normalizacji 

PKN. Tym samym 

tłumaczenie norm 

wprowadzanych w 

językach oryginału nie 

może odbywać się przez 

podmiot inny niż PKN. 

Ten zapis chroni przed 

pojawieniem się w kraju 

różnych tłumaczeń norm.  

Ustawa dopuszcza również 

wprowadzenie norm w 

języku oryginału (Art. 5 

oraz 6). Zgodnie z art. 5 

ust.4 Polskie Normy mogą 

być powoływane w 

przepisach prawnych po 

ich opublikowaniu w 

języku polskim. KR PIIB 

może i powinna 

interweniować w PKN w 

przypadku powołania w 

przepisach prawnych 

normy dotyczącej obszaru 

działania inżynierów 

budownictwa w języku 

innym niż polski. Wniosek 

realizować w trybie 

interwencyjnym przez 

Biuro Krajowe PIIB, w 

przypadku zgłoszenia 

Wniosek w trakcie realizacji. 

 

KR PIIB wybrała już 

przedstawiciela, który 

współpracuje z PKN-em przy 

tłumaczeniu norm. Przedstawiciel 

(Łukasz Gorgolewski) 

współpracuje z Zespołem ds. BIM   
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faktu przywołania w 

przepisach normy nie 

przetłumaczonej. 

Jednocześnie należy 

przeprowadzić 

rozeznanie skali 

problemu. 

2 Dolnośląska OIIB 2 Treść wniosku:  

Doprowadzić do przekształcenia Komisji Etyki 

przy Krajowej Radzie PIIB do rangi organu izby 

zarówno na szczeblu krajowym jak i okręgowym. 

Uzasadnienie: 

Po czterech latach funkcjonowania Komisji Etyki 

przy Krajowej Radzie PIIB winno się wzorem 

innych zawodów zaufania publicznego mieć 

komisję etyki w randze organu. Zwiększy to 

możliwość działania wpłynie na poprawę 

wizerunku inżyniera budownictwa w 

społeczeństwie.  

Decyzja Zjazdu: Przekazać Krajowej Radzie PIIB 

w celu rozpatrzenia. Załącznik nr 3 do uchwały nr 

41/Z/2022 

Piotr Zwoździak 

(mandat nr 154) 

Komisja ds. Etyki jest 

organem pomocniczym 

Krajowej Rady PIIB 

utworzonym na podstawie 

§ 3 pkt 17 Regulaminu 

Krajowej Rady Polskiej 

Izby Inżynierów 

Budownictwa. Zgodnie z 

wolą poszczególnych rad 

okręgowych komisje lub 

zespoły ds. etyki mogą być 

powoływane w okręgach. 

Wniosek jest bezzasadny. 

Wniosek odrzucić 

KR PIIB -Sekretarz  

3 Dolnośląska OIIB 4 Treść wniosku: Kwestie funduszy własnych 

powinny zostać uregulowane w Statucie PIIB lub 

Zasadach gospodarki finansowej PIIB co do 

zasady tworzenia funduszy, w tym funduszu 

(kapitału) własnego jak i innych funduszy 

celowych.  

Uzasadnienie: Brak tych uregulowań w Statucie 

lub Zasadach gospodarki finansowej.  

Decyzja Zjazdu: Przekazać Krajowej Radzie 

celem przedłożenia Krajowemu Zjazdowi. 

Załącznik nr 4 do uchwały nr 41/Z/2022 

Zbigniew Wnęk 

(mandat nr 148) i 

Andrzej 

Pawłowski 

(mandat nr 95) 

Powołać zespół doraźny 

przy KPR, z udziałem 

Skarbnika lub jego 

zastępcy w celu 

przygotowania pod obrady 

XXII Krajowego Zjazdu 

PIIB niezbędnych zmian w 

zapisach Statutu i Zasad 

Gospodarki Finansowej 

dotyczących tworzenia 

funduszy własnych oraz 

funduszy celowych. 

KR PIIB- Skarbnik 
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Wniosek przyjąć do 

realizacji. 

4 Dolnośląska OIIB 5 Treść wniosku: Przedłożenie na Zjeździe PIIB 

utworzenie ośrodka doskonalenia zawodowego 

oraz stworzenie regulaminu obligującego 

członków PIIB do minimum 3 szkoleń rocznie  

Uzasadnienie: Aby zapewnić odpowiedni poziom 

obsługi inwestycji w ramach opracowań 

projektowych, nadzoru inżynier powinien 

dysponować odpowiednią wiedzą z zakresu prawa 

i nowoczesnych technologii. Taką możliwość daje 

wyłącznie ciągłe doskonalenie zawodowe. Inne 

prestiżowe izby samorządowe mają takie 

regulacje (lekarze, prawnicy…) Takie szkolenia 

mogą być on line ale do prawidłowego 

wykonywania zawodu należy się nieustannie 

doszkalać.  

Decyzja Zjazdu: Przekazać się Krajowej Radzie 

celem przedłożenia Krajowemu Zjazdowi. 

Załącznik nr 4 do uchwały nr 41/Z/2022 

Anna Siwek 

(mandat nr 123) 

Obecnie Krajowa Izba 

Inżynierów Budownictwa 

spłaca zadłużenie powstałe 

na skutek budowy siedziby 

przy ul. Kujawskiej 1 w 

Warszawie. Utworzenie 

wnioskowanego ośrodka 

wymaga zaangażowania 

środków finansowych, 

jakimi PIIB na chwile 

obecną nie dysponuje. 

Działalność szkoleniowa 

dla członków samorządu 

zawodowego jest 

rozwinięta i konsekwentnie 

zwiększa swą 

intensywność.  

Wniosek nie kwalifikuje 

się do przekazania pod 

obrady Zjazdu 

Krajowego. 

Zasadami wprowadzania 

obowiązkowego 

doskonalenia 

zawodowego zajmuje się 

Komisja Ustawicznego 

Doskonalenia 

Zawodowego jako organ 

pomocniczy Krajowej 

Rady. Wniosek 

przekazać tejże komisji w 

celu zaopiniowania i 

wypracowania 

KR PIIB- Sekretarz z propozycją 

przekazania do Komisji 

Ustawicznego Doskonalenia 

Zawodowego. 
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rekomendacji dla 

Krajowej Rady. 

5 Kujawsko-

Pomorska OIIB 

1 Zgodnie z § 4 ust. 1 p.1 Regulaminu nadawania 

Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa stanowiącego załącznik do Uchwały 

nr 16/19 XVIII Krajowego Zjazdu PIIB z dnia 28 

czerwca 2019 r. występuję z inicjatywą o podjęcie 

uchwały przez XXI  Zjazd Sprawozdawczo-

Wyborczy Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej o 

wystąpienie z wnioskiem do Krajowej Rady PIIB: 

o przyznanie Złotej Odznaki Honorowej  PIIB 

Członkowi Okręgowej Komisji Rewizyjnej 

Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa Kol. mgr inż. 

Katarzynie Dąbrowskiej Nr Członkowski: 

KUP/BO/0072/10 

Tytuł zawodowy: mgr inż.  

Uzasadnienie: Pani mgr inż. Katarzyna Dąbrowska 

aktywnie uczestniczyła w działalności Kujawsko-

Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa, będąc delegatem na Okręgowe 

Zjazdy oraz członkiem Okręgowej Komisji 

Rewizyjnej w IV i V kadencji (tj. w latach 2014 – 

2022). Pani Katarzyna Dąbrowska wielokrotnie 

reprezentowała naszą Izbę w Międzynarodowych 

Zawodach Pływackich „Masters” o Puchar 

Przewodniczącego Rady Mazowieckiej OIIB. 

Odznaczona Srebrną Odznaką Honorową PIIB w 

2018 r. o przyznanie Srebrnej Odznaki Honorowej  

PIIB Członkowi Okręgowej Komisji Rewizyjnej 

Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa Kol. mgr. inż. 

Tomaszowi Wiese Nr członkowski: 

KUP/BD/0175/10 Tytuł zawodowy: mgr inż. 

Renata Staszak 

KUP/BO/2361/01  

Skierowano bezpośrednio 

do KR PIIB zgodnie z 

Uchwałą XXI Zjazdu 

Sprawozdawczo-

Wyborczego KUP OIIB nr 

30/2022 z dn. 23.04.2022 

r. w sprawie przyznania 

Odznak Honorowych PIIB 

 

Do realizacji przez KR 

PIIB 

Wniosek zrealizowany  
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Uzasadnienie: Pan mgr inż. Tomasz Wiese 

aktywnie uczestniczył w działalności Kujawsko-

Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa, będąc delegatem na Okręgowe 

Zjazdy KUPOIIB oraz członkiem Okręgowej 

Komisji Rewizyjnej w V kadencji (tj. w latach 

2018 – 2022). Członek Zespołu nr 2 ds. 

ustawicznego doskonalenia zawodowego w V 

kadencji 

9 Lubelska OIIB 2 Wniosek dotyczy przygotowania przez Krajową 

Radę PIIB materiałów pomocniczych:  

„Wnosi, że jako delegaci na XXI Okręgowym 

Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym LOIIB 

jesteśmy poruszeni skalą, jakiemu poddana jest 

ludność Ukrainy oraz wielkością zniszczeń w 

budownictwie kubaturowym i infrastrukturze 

społecznej i technicznej. Wierzymy, że spokój 

szybko wróci i Ukraina przystąpi do wielkiej 

odbudowy. W ramach udzielanej pomocy udział 

Polski, szczególnie branży budowlanej, powinien 

być znaczący. W związku z tym, apelujemy do 

Krajowej Rady PIIB o przygotowanie materiałów 

pomocniczych ułatwiających członkom udział w 

jak największej skali w tych pracach”. 

Wniosek został przyjęty do rozpatrzenia na XXI 

Krajowym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym. 

Władysław Król 

LUB/IS/0622/01 

 Wniosek musi zostać 

doprecyzowany, co 

miałoby się znaleźć w 

takim zbiorze materiałów 

pomocniczych? Decyzja 

nie powinna zapadać na 

Krajowym Zjeździe a 

powinna zostać podjęta 

przez Krajową Radę PIIB. 

KR PIIB – z sugestią przekazania do 

Komisji Współpracy z Zagranicą.  

14 Opolska OIIB 1 Na podstawie §19 ust.8 Zasad gospodarki 

finansowej PIIB proponuję podjąć uchwałę 

przywracającą stawkę 0,8358 za przejechany 

każdy kilometr w przypadku odbywania podróży 

samochodem osobowym. Jest to powrót do stawki 

obowiązującej wg art. 34a ustawy z dnia 

06.09.2001 r. o transporcie drogowym. Zmiana ta 

dotyczy podróży bez względu na ilość osób 

podróżujących samochodem.  

Molencki 

Mieczysław 

OPL/BD/1606/02 

Wniosek zrealizowany Wniosek zrealizowany  uchwałą nr 

9/R/22 KR PIIB z dnia 18 maja 

2022 r. zmieniającą uchwałę w 

sprawie zwrotu kosztów podróży 

służbowych odbywanych 

samochodem osobowym. 



6 
 

15 Podlaska OIIB 1 Wnoszę o udostępnienie serwisu budowlanego z 

aktami prawnymi Wolters kandydatom na 

członków PIIB przygotowujących się do egzaminu 

(na okres 6 mieś.).  

Uzasadnienie: Kandydaci na członków PIIB 

mogliby korzystać z aktów prawnych z serwisu 

budowlanego, co byłoby pomocne w ich nauce a 

po zdaniu egzaminu i wstąpieniu do PIIB i tak będą 

mieli do niego dostęp. 

Mariusz 

Kłokowski 

PDL/IE/0242/07  

Kandydaci od 2020 r. po 

zalogowaniu do Portalu 

PIIB (dla kandydatów) 

mają dostęp tylko do norm 

na okres całego 

postępowania -aż do 

zdania egzaminu. Z 

portalu, tego zgodnie z 

informacją ze strony 

internetowej Podlaskiej 

OIIB, korzystają już 

kandydaci składający 

wniosek o nadanie 

uprawnień w Podlaskiej 

OKK. 

 

Z uwagi na duży koszt 

aktów prawnych z 

Woltersa są one dostępne 

na stronie internetowej 

PIIB i (w odróżnieniu do 

norm) bezpłatnie w 

Internetowym Systemie 

Aktów Prawnych (ISAP) 

https://isap.sejm.gov.pl/. 

KR PIIB-z sugestią przekazania do 

Komisji Prawno Regulaminowej 

(KPR). 

16 Podlaska OIIB 2 Wystąpić o zmianę §78 ust. 2 pkt 3 i §79 pkt. 3 

Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U. Nr 43, 

poz. 430) i przywrócenie poprzednio 

obowiązujących pochyleń podłużnych zjazdów.  

Uzasadnienie: 

Obecnie dopuszczalny jest spadek podłużny zjazdu 

5%. Poprzednio obowiązywały dwa pochylenia, co 

Krystyna 

Lipińska 

PDL/BD/0027/09 

Skierować do konsultacji z 

KPR. W przypadku 

jednoznacznego 

potwierdzenia słuszności 

wniosku - wystąpić o 

nowelizację 

rozporządzenia  

KR PIIB z sugestią skierowania do 

KPR PIIB 
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było znacznie lepsze, bowiem dawało 

projektantom i wykonawcom możliwość 

elastyczności w wykonywaniu zgodnie z 

przepisami zjazdów. Przy obecnie obowiązującym 

5% spadku nie ma często możliwości 

zaprojektowania i wykonania zgodnie z przepisami 

zjazdów. Jest to często wręcz niemożliwe do 

wykonania w terenie o znacznym nachyleniu 

poprzecznym w stosunku do drogi i prowadzi 

często do absurdów, bo zjazd kończy się skarpą. 

17 Podlaska OIIB 3 Wystąpić o zmianę art. 39 ust. 6 ustawy o drogach 

publicznych w taki sposób, aby nie było 

obligatoryjnego obowiązku projektowania i 

wykonywania kanałów technologicznych w 

drogach gminnych kat. D lub l.  

Uzasadnienie:  

Obowiązujący obecnie obowiązek projektowania i 

wykonywania kanału technologicznego w każdej 

drodze bez względu na jej kategorię, czy klasę. 

Powoduje to bardzo często konieczność 

występowania zarządcy drogi do Ministra 

Cyfryzacji o zgodę na odstępstwo w tej sprawie. 

Aby taki wniosek złożyć, należy uzyskać szereg 

informacji, czy operatorzy sieci teletechnicznych 

będą korzystać z kanału, trzeba opracować szereg 

innych dokumentów. Ostatecznie MC zazwyczaj 

daje zgodę na takie odstępstwo, ale musi 

prowadzić setki postępowań rocznie. Uzupełnienie 

art. 6 uodp o wnioskowane zwolnienie ułatwi pracę 

zarządcom dróg i Ministerstwu. 

Krystyna 

Lipińska 

PDL/BD/0027/09 

Skierować do KPR, w 

przypadku jednoznacznych 

wyników konsultacji 

wskazujących na 

zasadność proponowanej 

zmiany zaproponować MC 

wystąpienie do MRiT o 

przygotowanie zmiany 

ustawy. 

KR PIIB z sugestią skierowania do 

KPR PIIB 

23 Pomorska OIIB 1 Treść wniosku: 

Proponuję powołanie na szczeblu krajowym i 

szczeblu okręgowym Zespołu Ochrony Interesów 

Zawodowych dbającego o interesy materialne, 

prawne i prestiżowe członków Izby.  

Ryszard 

Kwiatkowski 

ZADANIA: 

1. Poprawa sytuacji 

materialnej członków Izby 

2. Wzrost prestiżu zawodu 

Inżyniera  

KR PIIB -Sekretarz -z sugestią 

przekazania do Komisji ds. Public 

Relations 



8 
 

Uzasadnienie:  

Członkowie naszej Izby, nie czują, że Izba dba o 

ich interesy, nie identyfikują się z Izbą, świadczy o 

tym obecność na zebraniach przedwyborczych 

(frekwencja ok 2%, w Izbie Lekarskiej 60-80%). 

Takie działanie pozwoli zintegrować środowisko 

szeregowych członków ze strukturami Izby, co 

przełoży się na większą aktywność członków. 

Wyjaśnienie wnioskodawcy: 

ZADANIA: 

 1. Poprawa sytuacji materialnej członków Izby 

 2. Wzrost prestiżu zawodu Inżyniera 

  SPOSOBY REALIZACJI: 

ad.1 tworzenie nowych miejsc pracy, poprzez 

zmiany legislacyjne[ np. obowiązek obecności 

KB,KR,IN na budowie podczas prowadzenia 

robót, obowiązek zatrudniania w instytucjach 

publicznych na stanowiskach związanych z 

budownictwem osób posiadających uprawnienia 

budowlane i należących do Izby] ,udział 

przedstawicieli Izby w 

procesie tworzenia i nowelizowania aktów 

prawnych i zabieganie o umieszczanie w nich 

zapisów korzystnych dla 

członków Izby 

ad. promowanie zawodu Inżyniera poprzez: 

-udział członków Izby w organach doradczych i 

opiniujących instytucji rządowych i 

samorządowych 

-udział przedstawicieli Izby w organach 

odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemu 

zamówień publicznych 

- informowanie społeczeństwa o udziale 

poszczególnych członków Izby w realizacji 

szczególnie ważnych obiektów budowlanych np. 

SPOSOBY REALIZACJI:  

ad.1 tworzenie nowych 

miejsc pracy, poprzez 

zmiany legislacyjne (np. 

obowiązek obecności 

KB,KR,IN na budowie 

podczas prowadzenia 

robót, obowiązek 

zatrudniania w instytucjach 

publicznych na 

stanowiskach związanych 

z budownictwem osób 

posiadających uprawnienia 

budowlane i należących do 

Izby) ,udział 

przedstawicieli Izby w 

procesie tworzenia i 

nowelizowania aktów 

prawnych i zabieganie o 

umieszczanie w nich 

zapisów korzystnych dla 

członków Izby  

ad. promowanie zawodu 

Inżyniera poprzez: 

-udział członków Izby w 

organach doradczych i 

opiniujących instytucji 

rządowych i 

samorządowych  

-udział przedstawicieli 

Izby w organach 

odpowiedzialnych za 

funkcjonowanie systemu 

zamówień publicznych 
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poprzez umieszczanie na wybudowanych 

obiektach budowlanych tablic z nazwiskami 

twórców i informacją o ich przynależności do Izby 

-rozwinięcie systemu pośrednictwa pracy. Izba 

powinna być miejscem gdzie pracodawcy, 

szczególnie publiczni, ale również prywatni 

powinni poszukiwać kandydatów do zatrudnienia. 

- informowanie 

społeczeństwa o udziale 

poszczególnych członków 

Izby w realizacji 

szczególnie ważnych 

obiektów budowlanych np. 

poprzez umieszczanie na 

wybudowanych obiektach 

budowlanych tablic z 

nazwiskami twórców i 

informacją o ich 

przynależności do Izby 

-rozwinięcie systemu 

pośrednictwa pracy. Izba 

powinna być miejscem 

gdzie pracodawcy, 

szczególnie publiczni, ale 

również prywatni powinni 

poszukiwać kandydatów 

do zatrudnienia. 

24 Śląska OIIB 1 Treść wniosku:  

Każdy Członek Izby ma prawo otrzymać odpisy, 

kopie i wyciągi uchwał, protokołów oraz 

sprawozdań w tym finansowych organów izb, 

wyłącznie dla swojego użytku w formie 

pozwalającej na ochronę zawartych w nich danych 

osobowych.  

(Dokumenty powinny być zanonimizowane) 

(Kieruję do zmiany statutu). Uzasadnienie:  

Dążenie do jawności działań samorządu. 

Przykładem niech będzie zmiana podejścia do 

kwestii jawności przez izby adwokackie, które 

podjęły stosowną uchwałę 17 września 2021 r. na 

Krajowym Zjeździe Adwokatury.  

Stanisława 

Franusiak 

mandat nr 54 

Wniosek poddać dyskusji 

na Krajowej Radzie PIIB. 

Należy przedyskutować 

Czy nie wystarczy dostęp 

do tych informacji w trybie 

dostępu do informacji 

publicznej na podstawie 

ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej?.   

KR PIIB- Sekretarz 
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Ponadto po analizie protokół z posiedzeń rady nie 

znalazłam zapisów, które umożliwiły by 

identyfikację osób, których sprawy były 

dyskutowane. Są natomiast nazwiska osób 

biorących udział w dyskusji, co jest pożądane, bo 

to pozwala na ocenę takiej wypowiedzi, a co za tym 

idzie uzyskania informacji jak osoba przez nas 

wybrana reprezentuje interesy członków izby. 

25 Śląska OIIB 2 Treść wniosku:  

Podniesienie rangi zawodu inżyniera budowlanego 

w tym Rzeczoznawcy Budowlanego jako osoby z 

grupy zawodów zaufania publicznego może 

nastąpić wyłącznie poprzez wprowadzenie 

proponowanego rozwiązania, oraz ponowne 

uznanie Rzeczoznawcy Budowlanego, jako 

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie. 

Do aktualnie obowiązującego Prawa Budowlanego 

przywrócić w ramach nadawanych uprawnień 

budowlanych specjalność: rzeczoznawstwo 

budowlane jako uznanie Rzeczoznawcy 

Budowlanego, posiadającego uprawnienia do 

realizacji samodzielnej funkcji technicznej w 

budownictwie poprzez rozszerzenie Art.12. Prawa 

Budowlanego. Uzasadnienie: 

Z powodu złożonej problematyki uznajemy 

potrzebę przedstawienia szerszego uzasadnienia 

wniosku.  

1. Zmiana w stosunku do przepisów Prawa 

Budowlanego obowiązującego do 2014 roku 

nastąpiła bowiem poprzez wykreślenie 

rzeczoznawstwa budowlanego z katalogu 

samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie. Dokonana zmiana nie wpłynęła na 

faktyczny charakter pracy rzeczoznawców 

budowlanych ale rodzi niekorzystne skutki prawne 

Grzegorz 

Bojanowski 

mandat nr 19 

 Wystosować pismo do 

MRiT oraz do GUNB i 

sejmowej podkomisji stałej 

ds. budownictwa 

informujące o 

konieczności przywrócenia 

uznania Rzeczoznawcy 

Budowlanego jako 

samodzielnej funkcji 

technicznej w 

budownictwie. 

Argumentacja 

wnioskodawcy do 

wykorzystania. Wniosek 

przyjąć do realizacji. 

KR PIIB- Sekretarz -wniosek w 

trakcie realizacji z sugestią 

przekazania do Komisji ds. 

przygotowania zmian przepisów 

prawa. 
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są to: brak obowiązkowego ubezpieczenia OC za 

szkody wyrządzone w związku z wydanymi 

opiniami, orzeczeniami i ekspertyzami 

technicznymi i obowiązkiem członkostwa w 

Izbach samorządów zawodowych /egzekwujących 

odpowiedzialność zawodową/. 

2. We wszystkich działaniach praktycznych: w 

postępowaniach prawnych, administracyjnych, 

samorządowych, sądowych: niezbędny jest 

czynnik opiniodawczy, wiarygodny dla wszystkich 

stron postępowań. Wyeliminowanie specjalności 

rzeczoznawstwo budowlane spowodowało 

obniżenie rangi wydawanych obecnie opinii, 

orzeczeń technicznych i ekspertyz, na każdym 

etapie postępowań.  

3. Wydawanie powyższych opracowań, w chwili 

obecnej, zostało powierzone osobom posiadające 

uprawnienia budowlane, czyli na osoby 

posiadające minimalne doświadczenie praktyczne. 

Należy przypomnieć, że obecnie uprawnienia 

budowlane bez ograniczeń może uzyskać osoba po 

praktykach zawodowych - 1 rok praktyki 

projektowej, - 1,5 roku praktyki wykonawczej, z 

tym, że praktykę można już zaliczyć po trzecim 

roku studiów /wykonując jednocześnie/.  

Należy zastrzec, że członkowie samorządu 

zawodowego nie kwestionują zapisów ustawy 

ułatwiającej dopuszczenie do uzyskania 

uprawnień. Powstaje jednak pytanie: czy osoba z 

przedstawionym powyżej doświadczeniem 

praktycznym jest w stanie przedstawić wiarygodne 

opracowania jak wyżej?...Funkcjonująca przez 

kilkadziesiąt lat funkcja i instytucja 

rzeczoznawstwa budowlanego powinna zostać 

przywrócona w przepisach prawnych. 
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28 Świętokrzyska OIIB 3 Możliwość składania wniosków do Okręgowej 

Komisji Kwalifikacyjnej drogą elektroniczną. W 

ślad za rozwojem elektronizacji w procesach 

budowlanych (E-Budownictwo) w ramach 

ułatwienia i przyśpieszenia składanych wniosków 

kandydatów na uprawnienia budowlane proszę o 

rozważenie możliwości składania takich wniosków 

drogą elektroniczną (poprzez podpis elektroniczny 

lub profil zaufany). 

Piotr Tompolski 

SWK/BO/0136/10 

Zespół ds. Cyfryzacji KR 

PIIB. Wniosek przyjąć do 

realizacji. 

KR PIIB- wniosek w trakcie 

realizacji. 

29 Wielkopolska OIIB 2 Zmiana wysokości składki członkowskiej Dot. 

wysokości składki członkowskiej Wnoszę o 

przedstawienie na Zjeździe PIIB wniosku o 

podniesienie wysokości składki członkowskiej w 

części dot. WOIIB z 348 zł/rok na 360 zł 

(podniesienie o 1zł/miesiąc) 

Mirosława 

Ogorzelec nr 

mandatu 112 

Wniosek w trakcie 

realizacji przez KR PIIB 

. Aktualnie poddawany jest 

analizie finansowej. 

Wniosek zrealizowany. 

 

 

 

 

Wnioski złożone na XXI Krajowym Zjeździe Sprawozdawczo -Wyborczym 
 

Nr  Nr wn. 

na XXI 

Zjeździe 

PIIB 

Treść wniosku Autor 

wniosku 

Stanowisko/rekomendacja 

31 Dolnośląska OIIB 12z  Dotyczy: powołania prze KR PIIB w kadencji 2022-2026 Komisji ds. 

cyfryzacji w budownictwie w tym BIM. 

Wniosek: wnoszę o powołanie przez KR PIIB w kadencji 2022-2026 Komisji 

ds. cyfryzacji w budownictwie w tym BIM 

Uzasadnienie: Komisja ta stanowiłaby kontynuację prac dotychczas 

działającej (już kadencję) komisji ds. BIM KR PIIB. W szerszym zakresie 

jednym z zadań powinna być aktualizacja strategii PIIB w sprawie wdrażania 

BIM w Polsce.  

Ryszard 

Rotter  

mandat nr 10 

Wniosek zrealizowany. 
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Sugerowany sposób realizacji: Powołanie komisji złożonej z przedstawicieli 

wszystkich OIIB. 

32 Łódzka OIIB 5z Dotyczy: Wizerunku zawodu inżyniera budownictwa 

Wniosek: Powołać zespół do poprawy zawodu inżyniera budownictwa, 

promocji medialnej zaw. inż. budownictwa (radio, TV, prasa, Internet) oraz 

lobbowania na rzecz środowiska inżynierów budownictwa. 

Uzasadnienie: zawód inż. budownictwa nie istnieje albo słabo istnieje w sferze 

społecznego odbioru, z budowaniem, projektowaniem kojarzy się przede 

wszystkim architekt. 

Sposób realizacji: skierowanie wniosku do KR PIIB celem powołania zespołu 

i nadzorowania jego ciągłej (!) pracy mającej na celu zaistnienie zawodu inż. 

budownictwa w świadomości społecznej oraz tworzenie pozytywnego 

wizerunku inż.. budownictwa jako zawodu zaufania publicznego. 

Piotr 

Parkitny 

Nr mandatu 

53 

KR PIIB -Sekretarz -z sugestią 

przekazania do Komisji ds. Public 

Relations. 

33 Łódzka OIIB 7z Dotyczy: zmiany w rozdziale 4 „koszty izby inżynierów ” w §15 ust. 4 

Wniosek: § 1 

3) w rozdziale IV Koszty izb inżynierów budownictwa w § 15 ust. 4 otrzymuje 

brzmienie:  

„4. Członkowie organów izb oraz komisji powołanych przez organy izby, nie 

otrzymujący ryczałtów w danej izbie, mogą otrzymać ekwiwalent za udział w 

każdym posiedzeniu do 0,04 przeciętnego wynagrodzenia krajowego w 

sektorze przedsiębiorstw bez nagród z zysku za ubiegły rok ogłoszonego w 

obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego publikowanym w 

Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” lub ekwiwalencie 0,2 

ekwiwalentu za każdą rozpoczętą godzinę pracy indywidualnej na rzecz izb. 

Ekwiwalent wypłacany jest na wniosek przewodniczącego organu, rzecznika 

koordynującego pracę rzeczników odpowiedzialności zawodowej lub komisji 

i zatwierdzony odpowiednio przez Prezesa Krajowej Rady lub 

Przewodniczącego Okręgowej Rady.” 

Uzasadnienie: Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw 

bez wypłat, nagród z zysku wg GUS za 2021 r. wynosi 5889 PLN. 

Wysokość ekwiwalentu za udział w posiedzeniu -5,889 x 0,04 = 235,56 PLN. 

Jest mniej od proponowanego 250 PLN (o 14,44 PLN). 

Wysokość ekwiwalentu za każdą rozpoczętą godzinę pracy indywidualnej na 

rzecz izb - 235,56 x 0,2 = 47,11 PLN i jest mnie od proponowanego 50 PLN.  

Zygmunt 

Adamski  

mandat nr 44 

KR PIIB- Skarbnik. 
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Ta propozycja zrównuje sposób ustalania wysokości ryczałtów i 

ekwiwalentów. Stosujemy jedną bazę, którą jest przeciętne wynagrodzenie w 

sektorze przedsiębiorstw.  

Dotychczasowy sposób ustalania wysokości ryczałtów jest oparty o przeciętne 

wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw a ekwiwalentów w sposób 

uznaniowy, wskazuje na nierówne traktowanie wybranych członków organów 

izb. 

35 Podkarpacka OIIB 14z  Dotyczy: licencji Autodesk/ Autocad 

Wniosek: od dnia 1 lipca 2021 r. Autodesk zaprzestanie generowania kodów 

aktywacyjnych do wieczystych licencji wersji Autocad 2014 i wcześniejszych.  

Jest to działanie niezgodne z warunkami zakupu licencji wieczystej. Należy 

wspomóc członków posiadających takie licencje, rozpoznać sprawę prawnie 

oraz wdrożyć stosowną pomoc i sprzeciw takim praktykom ze strony 

producenta oprogramowania. 

 

Sposób realizacji: 

- Rozpoznanie prawne/ pomoc prawna 

- Sprzeciw PIIB 

- Ewentualny pozew zbiorowy. 

Grzegorz 

Dubik 

mandat nr 

114 

KR PIIB-Sekretarz z sugestią 

przekazania do Komisji ds. 

Cyfryzacji. 

 

36 Pomorska OIIB 1z Dotyczy powołania Zespołu ds. Integracji. 

Wnioskuję o powołanie na szczeblu krajowym Zespołu ds. Integracji.  

Uzasadnienie:  

Zgodnie ze Statutem PIIB różne izby okręgowe organizują imprezy 

integracyjne, brak jest koordynacji, informacji o możliwościach udziału 

członków innych izb okręgowych. Zespół powinien być również 

organizatorem, bądź inspiratorem imprez na szczeblu krajowym, co pozwoli 

na większy udział naszych członków.  

Sposób realizacji: powołanie przez Radę Krajową Zespołu ds. Integracji. 

Ryszard 

Kwiatkowski 

mandat nr 

134 

KR PIIB -Sekretarz -z sugestią 

przekazania do Komisji ds. Public 

Relations. 

37 Pomorska OIIB 2z Dotyczy: odbudowa Ukrainy. 

Wniosek: Podjąć działania zmierzające do przygotowania naszego środowiska 

do udziału w odbudowie zniszczonej Ukrainy (po zakończeniu działań 

wojennych). 

Uzasadnienie: Po zakończeniu wojny pojawi się szansa na bardzo ciekawą 

pracę, zdobycie cennych doświadczeń przez naszych członków. Udział Izby 

Ryszard 

Kwiatkowski 

mandat nr 

134 

KR PIIB – z sugestią przekazania 

do Komisji Współpracy z 

Zagranicą. 
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będzie elementem budującym pozytywny wizerunek Izby w przestrzeni 

społecznej.  

Sposób realizacji: rozpropagowanie wśród członków Izby proponowanych 

działań, nawiązanie kontaktów z zainteresowanymi firmami, poinformowanie 

społeczeństwa o inicjatywie Izby. 

38 Świętokrzyska 

OIIB 

9z dotyczy :  zmiany w ustawie Prawo Budowlane 

Treść wniosku wraz z uzasadnieniem: 

Wniosek 

Wnioskuję o wystąpienie z inicjatywą ustawodawczą w sprawie zmiany 

ustawy Prawo budowlane w zakresie wprowadzenia nowej samodzielnej 

funkcji technicznej w budownictwie – inspektora kontroli technicznej dla 

wykonywania robót budowlanych niewielkich obiektów takich jak: budynki 

mieszkalne jednorodzinne, budynki gospodarcze, garaże itp. o kubaturze do 

1000 m3. Przy czym budowę wyżej wymienionych obiektów należałoby 

zwolnić z obowiązku ustanowienia kierownika budowy. 

Zakres obowiązków nowej funkcji obejmowałby sprawdzenie i odbiory 

poszczególnych etapów robót budowlanych, jednak bez obowiązku 

całodobowego dozoru – jak to ma miejsce w przypadku obowiązków 

kierownika budowy. 

 

Uzasadnienie:  

Przy realizacji ww. obiektów nie ma możliwości sprawowania całodobowego 

nadzoru nad budową, gdyż budowy te realizowane są najczęściej systemem 

gospodarczym,  

w nieregularnych odstępach czasu i z długimi przerwami pomiędzy 

poszczególnymi etapami.  

Wobec tego za bezpieczeństwo na budowie powinien odpowiadać przede 

wszystkim Inwestor i Wykonawca. 

 

Sugerowany sposób realizacji: 

Wprowadzenie zmiany do Prawa budowlanego – ustanowienie funkcji 

inspektora kontroli technicznej. 

Ewa Skiba  

mandat nr 

170 

KR PIIB -Sekretarz -z sugestią 

przekazania do Komisji ds. 

przygotowania zmian przepisów 

prawa. 

 


