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 Nazwa izby 

okręgowej 

Miejsce 

zgłoszenia 

Nr 

wn. 
Treść wniosku Kwalifikacja wniosku 

Autor 

wniosku 

Dolnośląska OIIB Krajowy 

Zjazd  

2.z Dot. Prawa budowlanego. 

Podjęcie działań związanych z wpisaniem do Pb wykonawcy jako uczestnika procesu 

budowlanego.  

Uzasadnienie: Pozwoli to na określenie ustawowe praw i obowiązków wykonawcy. 

w trakcie realizacji Piotr 

Zwoździak 

17 

3.z Dot. Sprawozdań z działalności Izby na Zjazdy Krajowe  

Wnioskuję aby w każdym sprawozdaniu Rady na Zjazdy Krajowe była informacja od 

ubezpieczyciela informacji za jakie szkody są wypłacane odszkodowania. 

Uzasadnienie: pozwoli to na działania prewencyjne i szkoleniowe, dzięki którym może 

obniżyć się szkodowość naszych działań.  

w trakcie realizacji Piotr 

Zwoździak 

17 

18.z Dot. Zatrudnienia osoby lub firmy do kreowania wizerunku Izby i polityki medialnej. 

Zatrudnienie osoby lub firmy, której zostaną powierzone zadania lobbystyczne, w tym 

kreowanie wizerunku Izby i realizację polityki medialnej, a także wsparcie działań 

legislacyjnych. 

Uzasadnienie: współczesny świat wymaga, aby nowoczesne firmy i instytucje, które chcą 

się rozwijać miały profesjonalną obsługę w zakresie lobbingu i kreowania właściwego 

wizerunku. Uważamy, że ranga PIIB oraz oczekiwania 120 tysięcy członków wymagają, 

aby ich reprezentacja była nie tylko profesjonalnie zarządzana, ale też by ich wpływ na 

rzeczywistość wspierał profesjonalny lobbing, dbałość o wizerunek inżyniera 

budownictwa była realizowana przez profesjonalną politykę medialną, a także aby zgodnie 

z § 7 ust. 1 pkt 2 statutu PIIB mógł skutecznie występować z własną inicjatywą do władz 

ustawodawczych i wykonawczych w celu utworzenia właściwych warunków rozwoju 

budownictwa oraz roli i miejsca zawodu inżyniera w tym procesie. 

skierowany do 

realizacji przez KR 

PIIB 

Janusz 

Szczepański 

16 

Lubuska OIIB Krajowy 

Zjazd 

10.z  Dot. Zajęcia stanowiska Zjazdu PIIB. 

W związku z procedowaną od blisko roku ustawą prawo budowlane, a także odrębnymi 

projektami ustaw o zawodach architekta i inżynierach budownictwa wnoszę o przyjęcie 

stanowiska XVIII KZ PIIB o załączonej treści. 

Uzasadnienie: Przyjecie stanowiska Zjazdu konieczne jest w celu odniesienia się do 

przebiegu prac nad wspomnianymi ustawami dla potwierdzenia podtrzymania zgłaszanych 

na przestrzeni minionego roku, uwag i zastrzeżeń PIIB do proponowanych rozwiązań.  

Sugerowany sposób realizacji: Podjęcie stosownej uchwały.  

 

Stanowisko XVIII Krajowego Zjazdu  Sprawozdawczego Polskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa przyjęte w dniu 29 czerwca 2019 r. 

Delegaci XVIII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB:  

1. podtrzymują Stanowisko XVII Krajowego Zjazdu PIIB przyjęte w dniu 30 czerwca 

2018 roku w sprawie „dezintegracji zawodów architekta i inżyniera budownictwa” 

wyrażającej się m.in. w procedowaniu odrębnych ustaw o zawodzie architekta oraz o 

Wniosek przyjęty do 

realizacji. 

 

(Wniosek tożsamy z 

wnioskiem 17.z. 

Na podstawie 

wniosków 10.z i 17.z, 

w porozumieniu 

z wnioskodawcami, 

zostało sformułowane, 

przez Komisję Uchwał 

i Wniosków, 

stanowisko XVIII KZ 

PIIB.) 

Ewa Bosy  

28 
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zawodzie inżyniera budownictwa;  

2. wyrażają ubolewanie , że mimo braku obiektywnego uzasadnienia proponowanych 

regulacji (modyfikowanych już co najmniej pięciokrotnie) oraz sprzeciwu środowiska 

inżynierów budownictwa prace nad projektami odrębnych ustaw wciąż są kontynuowane 

podsycając jedynie animozje między środowiskami zawodowymi architektów i inżynierów 

budownictwa; 

3. doceniają dotychczasowe działania organów PIIB oraz wszystkich jej członków na rzecz 

zachowania integralności procesu budowlanego, w tym sprawdzonych już relacji 

pomiędzy jego uczestnikami; 

4. popierają działania Krajowej Rady na rzecz ochrony zawodu inżyniera budownictwa, w 

granicach uzasadnionego interesu publicznego;  

5. apelują do najwyższych władz państwowych o zaniechanie prac nad projektami 

odrębnych ustaw o zawodach, co ustabilizuje już ugruntowany i kompromisowy stan 

prawny, z pożytkiem dla polskiego budownictwa i stojących przed nim wyzwań 

inwestycyjnych i rozwojowych; 

6. popierają generalny kierunek zmian polegających na usprawnieniu procesu 

inwestycyjnego, w tym procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę, ale wnoszą 

o przedstawianie projektu technicznego, kluczowego dla bezpieczeństwa obiektów 

budowlanych, w momencie rozpoczęcia robót budowlanych. 

Mazowiecka OIIB Krajowy 

Zjazd 

17.z Dot. Stanowiska Zjazdu 

Stanowisko XVIII Krajowego Zjazdu  Sprawozdawczego Polskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa przyjęte w dniu 29 czerwca 2019 r. 

Delegaci XVIII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB:  

1. podtrzymują Stanowisko XVII Krajowego Zjazdu PIIB przyjęte w dniu 30 czerwca 

2018 roku w sprawie „dezintegracji zawodów architekta i inżyniera budownictwa” 

wyrażającej się m.in. w procedowaniu odrębnych ustaw o zawodzie architekta oraz o 

zawodzie inżyniera budownictwa; 

2. doceniają dotychczasowe aktywne działania organów PIIB oraz wszystkich jej 

członków na rzecz zachowania istotnej roli inżynierów budownictwa w procesie 

inwestycyjnym w tym współpracy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju, którego efektem 

była miedzy innymi realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 lutego 2018r 

(K39/15) poprzez szybką nowelizację ustawy – prawo budowlane. 

3. apelują do najwyższych władz państwowych o zaniechanie prac nad projektami 

odrębnych ustaw o zawodach, co ustabilizuje już ugruntowany i kompromisowy stan 

prawny, z pożytkiem dla polskiego budownictwa i stojących przed nim wyzwań 

inwestycyjnych i rozwojowych; 

4. wyrażają ubolewanie, że mimo braku obiektywnego uzasadnienia proponowanych 

regulacji (modyfikowanych już co najmniej pięciokrotnie) oraz sprzeciwu środowiska 

inżynierów budownictwa prace nad projektami odrębnych ustaw wciąż są kontynuowane 

podsycając jedynie animozje między środowiskami zawodowymi architektów i inżynierów 

Wniosek przyjęty do 

realizacji. 

 

(Wniosek tożsamy z 

wnioskiem 10.z. 

Na podstawie 

wniosków 10.z i 17.z, w 

porozumieniu z 

wnioskodawcami, 

zostało sformułowane, 

przez Komisję Uchwał 

i Wniosków, 

stanowisko XVIII KZ 

PIIB.) 

Mariusz 

Okuń  

89 
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budownictwa; 

5. popierają generalny kierunek zmian zmierzających do usprawnienia  procesu 

inwestycyjnego, w tym ułatwienia obywatelom uzyskiwania decyzji pozwolenia na 

budowę, ale wnoszą o zachowanie integralności Projektu Budowlanego na 

dotychczasowych zasadach.  

Gdyby przyjąć, że projekt zmian Ustawy Prawo Budowlane przygotowany przez 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju będzie obowiązujący, wnioskują o wprowadzenie 

obowiązku złożenia Projektu Technicznego, kluczowego dla bezpieczeństwa obiektów 

budowlanych najpóźniej w momencie złożenia zawiadomienia o zamiarze rozpoczęcia 

robót budowlanych. 

21.z Dot. Regulaminów KKR i OKR. 

Wniosek dotyczy uzupełnienia treści wniosku nr 7z złożonego przez kolegę Tadeusza 

Duraka na XVII Zjeździe Spr.-Wyb. PIIB i przyjętego przez Zjazd do realizacji. 

Uzasadnienie: KKR PIIB po uwzględnieniu z OKR i wnioskodawcą – kol. T. Durakiem 

wnosi o wprowadzenie proponowanych poprawek, zgodnie z załączonym wystąpieniem z 

dnia 21.02.2019 r. 

Sugerowany sposób realizacji: należy przeprowadzić procedurę i wprowadzić zmiany do 

regulaminów KKR i OKR PIIB. 

skierowany do 

realizacji przez KR 

PIIB  

 

Konrad 

Włodarczyk 

102 

i 

Urszula 

Kallik (SLK 

OIIB)  

148 

Opolska OIIB Krajowy 

Zjazd 

4.z Dot. Weryfikacji umowy z PKN 

Zweryfikować umowę z PKN w zakresie dostępu do wszystkich aktualnych norm z 

zakresu budownictwa. Umożliwić pobieranie norm w postaci PDF na dysk z certyfikatem, 

tak jak to miało miejsce wcześniej. 

Uzasadnienie: Obecni członkowie nie mają dostępu do najnowszych norm, bo PKN nie 

aktualizuje wszystkich norm w serwisie „biblioteka norm”. Prośba telefoniczna czy 

mailowa o normę zwykle kończy się fiaskiem, PKN twierdzi, że aktualizuje tylko te normy 

które są popularne. Normy nie można ściągnąć w pdf na dysk z certyfikatem, tak jak było 

wcześniej. Można je przeglądać tylko w trybie online, z dostępem do Internetu. To 

utrudnia korzystanie z norm, które wyglądają teraz jak gazetki reklamowe. 

skierowany do 

realizacji przez KR 

PIIB 

Anna 

Rawska-

Skotniczny 

108 

Podkarpacka OIIB Krajowy 

Zjazd 

12.z  Dot. Cyfryzacji 

Zobowiązać Radę PIIB do stworzenia i udostępnienia izbom okręgowym oprogramowania 

w zakresie : 

- cyfrowego obiegu dokumentów, 

- programu wspomagającego działanie OKK (wniosek + wydruk decyzji),  

- program wspomagający OSD i OROZ 

- program wspomagający szkolenia. 

Uzasadnienie:  

W obecnych czasach i komputeryzacji wstydem jest, że izba nie wspomaga 

oprogramowaniem działania komisji i zespołów. 

skierowany do 

realizacji 

Grzegorz 

Dubik  

111 

Śląska OIIB Krajowy 

Zjazd 

13.z Dot. Dostępu na portalu piib.pl do instrukcji ITB 

Udostępnienie członkom PIIB na portalu do „warunków technicznych wykonania i 
skierowany do 

realizacji 

Elżbieta 

Nowicka – 
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odbioru robót budowlanych” – wyd. ITB zeszyty z zakresie A1-E7 + aktualizacja bieżąca. 

Uzasadnienie: 

Materiały wymagane w procesie budowlanym podczas odbiorów robót przez kierowników 

budowy i inspektorów nadzoru. 

Spos. Realizacji: 

Dostęp na platformie portali PIIB po zalogowaniu podobnie jak normy, Bistyp i inne. 

Słowik  

154 

Świętokrzyska OIIB Krajowy 

Zjazd 

16.z  Dot. Kursów e-lerningowych (szkoleń na stronie PIIB) 

Wnioskuję zwiększenie ilości dostępnych kursów e-lerningowych w szczególności 

branżowych na stronie PIIB. Szkolenia powinny dotyczyć nowych przepisów 

budowlanych i ich interpretacji.  

Uzasadnienie: 

Możliwość korzystania z aktualnej wiedzy w dowolnym okresie czasu (szczególnie ważne 

dla kierowników budów i inspektorów nadzoru, którzy zobowiązani są przebywać na 

budowie w czasie kiedy budowa pracuje, a szkolenia w realu organizowane są w tym 

samym czasie.  

Sposób realizacji: 

Na bieżąco uzupełnianie kursów (szkoleń e-lerningowych) wg aktualnie zmieniających i 

ogłaszanych zmian w przepisów budowlanych, branżowych i innych 

skierowany do 

realizacji  

Małgorzata 

Sławińska 

168 

Wielkopolska OIIB Krajowy 

Zjazd 

22.z Dot. Zmiany zasad gospodarki finansowej § 15 ust. 4 w zakresie waloryzacji stawek. 

Wnioskuję o dokonanie zmiany stawki ekwiwalentu za udział w każdym posiedzeniu 

członków organów oraz komisji, a także wysokości stawki za każdą rozpoczętą godzinę 

pracy na rzecz izby według załącznika. 

 

Uzasadnienie: Różnice wynagrodzeń za pracę na rzecz Izby. 

Przeciętne wynagrodzenie krajowe w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, 

jako kwoty bazowej do ustalenia ryczałtów przewodniczących i niektórych członków 

organów Izby. 

Za 2002 r. wynosiło 2277,43 zł (obwieszczenie Prezesa GUS z 16.01.2003 r.) 

Za 2018 r. 4851,10 zł, za 2017 r. 4271,51 zł 

Wzrost 4851,10:22777,43=2,13 

 

Najniższe wynagrodzenie w 2003 r. 800 zł 

Najniższe wynagrodzenie w 2018 r. 2100 zł 

Wzrost 2100:800=2,625 

 

Ekwiwalent za pracę na rzecz Izby  

2003-2014 r. 25 zł/h 

Aktualnie 35 zł/h 

Wzrost 35:25=1,40 

 

skierowany do 

realizacji  

Anna 

Kołłątaj  

187 
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Za udział w posiedzeniu wzrost 175:120=1,458 

Zachodniopomorska 

OIIB 

Krajowy 

Zjazd 

15.z Dot. Biblioteka norm PKN 

Umożliwienie drukowania przez członka izby wybranych norm, głównie PN-EN 

Przy obszerności norm PN-EN i braku komentarzy do tych norm, niezbędne jest 

posiadanie ich w formie drukowanej. 

Sposób realizacji: wydrukowana norma winna być zaopatrzona w nazwisko oraz numer 

członkowski użytkownika celem zabezpieczenia przez dalszym rozpowszechnianiem 

egzemplarza. 

Do realizacji w ramach 

posiadanych środków 

finansowych.  

Edmund 

Tumielewicz 

203 

Wnioski z Okręgowych Zjazdów OIIB skierowane do XVIII Krajowego Zjazdu PIIB 
Podlaska OIIB Okręgowy 

Zjazd 

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 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.  

 

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 

Krajowy Zjazd  

 

rekomendacja 

pozytywna 

 

 

Ciuńczyk 

Krzysztof 
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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.”. 

 

 


