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Lp. Nazwa izby 

okręgowej 

Miejsce 

zgłoszenia 

Nr 

wn. 

Treść wniosku Kwalifikacja 

wniosku 

Autor 

1. Dolnośląska OIIB, a) zjazd 

okręgowy 

1 Zobowiązać Krajowy Zjazd IX PIIB do wprowadzenia szkoleń 

przewodniczących OIIB wraz z zastępcami  

Skierowany 

do KR PIIB 
Zenon Naskręt 

Komisja Wnioskowa proponuje wniosek odrzucić -Przewodniczący 

OIIB oraz ich zastępcy realizując zadania statutowe zobowiązani są 

do przestrzegania przepisów prawa oraz wewnętrznych 

regulaminów PIIB. Kierując pracą OIIB mają do dyspozycji aparat 

wspierający, taki jak zaplecze prawne i logistyczne (biuro izby), 

doradztwo merytoryczne (zespoły i komisje statutowe, organy izby 

szczebla okręgowego). Przewodniczący OIIB wymieniają się 

doświadczeniami podczas posiedzeń Krajowej Rady, a także na 

spotkaniach odbywających się podczas trwania konferencji naukowo 

- technicznych współorganizowanych przez PIIB.                                        

Z dotychczasowych obserwacji wynika, iż przeprowadzanie 

dodatkowych szkoleń dla przewodniczących OIIB oraz ich 

zastępców nie ma uzasadnienia. 

 

5 Zmniejszenie – obniżenie składek członkowskich – wniosek 

skierować do Krajowej Rady PIIB (w celu rozpatrzenia w zasadach 

gosp. finansowej) 

 

Skierowany 

do KR PIIB 
Paweł Schuhmacher 

 Komisja Wnioskowa proponuje wniosek przyjąć. 

Decyzja o ewentualnej korekcie składek członkowskich powinna 

zostać podjęta po przeprowadzeniu dogłębnej analizy 

dotychczasowej, obecnej i prognozowanej kondycji finansowej 

poszczególnych OIIB. Jak wykazują dotychczasowe analizy część 

składki przeznaczana na pracę organów krajowych PIIB 

wykorzystywana jest z minimalnym marginesem bezpieczeństwa w 

sposób, który od samego początku istnienia PIIB uzyskiwał 

akceptację Krajowych Zjazdów Delegatów. Wysokość pozostałej 

części składki członkowskiej,  w zależności od decyzji Rad 

Okręgowych wykorzystywana jest w pełni lub pozwala na tworzenie 
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rezerw finansowych. Pomimo to, kilka izb okręgowych znalazło się 

w trudnej sytuacji finansowej, co odbija się na realizacji zadań 

statutowych. Z tego powodu  ewentualne obniżenie składek 

członkowskich w chwili obecnej wydaje się decyzją błędną. Jednakże                 

w sytuacji, gdy Rady OIIB uznają, że taka możliwość istnieje należy 

właściwy wniosek wraz z wyliczeniem uznanej za odpowiednią 

wysokość składki przekazać do Skarbnika PIIB w celu 

przeprowadzenia analizy i przedstawienia wniosków Skarbnikom 

OIIB.. 

 

b) zjazd 

krajowy 

119 Dot. materiałów szkoleniowych i szkoleń – centralne przygotowanie 

przez PIIB najważniejszych materiałów szkoleniowych na potrzeby 

wszystkich członków – w różnej formie – drukowanej, zapis na 

płycie CD, zapis video, kursy/ szkolenia on-line dostępne potem w 

Internecie. Pozwoli to na dotarcie do szerszej rzeszy inżynierów 

przy równoczesnym obniżeniu kosztów szkoleń.  

 

Skierowany 

do KR PIIB 
Andrzej Pawłowski 

(8) 

Komisja Wnioskowa  proponuje wniosek przyjąć. 

Realizacja wniosku dokonywana będzie w ramach działań Komisji 

ustawicznego doskonalenia zawodowego zgodnie z jej Regulaminem. 

 

2. Kujawsko-
Pomorska OIIB 

a) zjazd 

okręgowy 

11 Wystąpić do KR PIIB, aby podjąć działania w celu doprecyzowania 

i sformułowania „rażąco niska cena” oraz jej zdefiniowanie, które 

występuje w ustawie „Prawo zamówień publicznych”  

 

Skierowany 

do 

odrzucenia 

Andrzej Myśliwiec 
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Komisja Wnioskowa uważa ,że wniosek realizowany jest na bieżąco  

PIIB jest samorządem zawodowym osób pełniących samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie i jako taka nie zajmuje się 

bezpośrednio zagadnieniami biznesowymi, a więc dotyczącymi 

prowadzenia działalności gospodarczej w szczególności określonymi 

w ustawie Prawo Zamówień Publicznych. Jako samorząd osób 

związanych z budownictwem PIIB może wspierać i wspiera 

inicjatywy organizacji zrzeszających podmioty gospodarcze 

związane z budownictwem dbające o poziom usług w tej gałęzi 

gospodarki krajowej. 

3. Lubelska OIIB b) zjazd 

krajowy 

105 Organizować corocznie Kongres Budownictwa w formie panelu 

dyskusyjnego o problemach branży. Organizatorami byłyby 

przemiennie kolejne Izby Okręgowe. Zjazdy to za mało czasu na 

merytoryczne dyskusje 

Skierowany 

do KR PIIB 

Tadeusz Cichosz 

(33) 

Komisja Wnioskowa proponuje wniosek przyjąć. 

Kongres Budownictwa organizowany jest przez  Stałe 

Przedstawicielstwo Kongresu Budownictwa Polskiego,  które PIIB  

wspiera  i w Kongresie uczestniczy. Organizacja proponowanych  

spotkań mogłaby odbywać się w obchodzonym w OIIB Dniu 

Inżyniera Budownictwa. Decyzja winna należeć w szczególności do 

izb okręgowych i uwzględniać ich sytuację ekonomiczną. 

 

106 Podjąć dyskusje –decyzje o symbolach izby w kontekście : 

-sztandaru izby,  

-patrona symbolizującego historię i osiągnięcia w budownictwie. 

Sztandar to element do przysięgi przy wręczaniu uprawnień. 

 

Skierowany 

do KR PIIB 
Tadeusz Cichosz 

(33) 

Komisja Wnioskowa  proponuje  wniosek odrzucić. 

Wniosek o podobnej treści zgłaszany był już na VIII Krajowym 

Zjeździe. Przepisy nie przewidują posiadania sztandaru Izby dla 

samorządów zawodowych. W innych dłużej działających 
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samorządach zawodowych sztandarów w izbach krajowych nie ma. 

Osobom którym wręczane są uprawnienia budowlane składają 

uroczyście ślubowanie  (uchwała Krajowej Rady nr18/R/08                         

z 5.11.2008)  i otrzymują Kodeks etyki inżynierów budownictwa 

 

107 Wydać (opracować) Kodeks budownictwa dla wszystkich członków 

izby zawierający: 

-prawo budowlane, drogowe, energetyczne i inne z komentarzami, 

-przepisy wykonawcze z komentarzem, 

-prawo administracyjne z komentarzem,  

-prawo pracy.  

Wydawnictwo zbiorowe obniży cenę i będzie niezwykle użyteczne 

dla członków w codziennej pracy.  

 

Skierowany 

do KR PIIB 
Tadeusz Cichosz 

(33) 

Komisja wnioskowa proponuje wniosek przyjąć. 

Realizację wniosku należy poprzedzić uzyskaniem z OIIB  liczby 

członków zainteresowanych zakupem proponowanego wydawnictwa, 

w celu  określenia   ekonomicznej opłacalności   tego wydania                

z  uwzględnieniem jego bieżącej aktualizacji. 

 

5. Łódzka OIIB a) zjazd 

okręgowy 

22 Wnoszę o doprowadzenie do zgodności z Ustawą o samorządzie 

zawodowym przepisów wewnętrznych Izby (za przykładem funkcji 

Rzecznika odpowiedzialności zawodowej) 

 

Skierowany 

do KPR 

Gerard Korbel 

(2095/02) 

Stanowisko Komisji Prawno-Regulaminowej - nie podważając 

zasadności wniosku - uznała, że należy zwrócić się do wnioskodawcy 

o jego sprecyzowanie, gdyż w aktualnej formie trudno precyzyjnie 

określić jego przedmiot i intencje wnioskodawcy. 

Komisja Wnioskowa proponuje wniosek oddalić - Wewnętrzne 

uregulowania PIIB podlegają nadzorowi Ministra Infrastruktury: 

Uchwały organów samorządów zawodowych są przesyłane 

odpowiednio ministrowi właściwemu do spraw architektury i 

budownictwa lub ministrowi właściwemu do spraw gospodarki 
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przestrzennej i mieszkaniowej (Minister Infrastruktury), w terminie 

14 dni od dnia ich podjęcia. Minister właściwy do spraw 

architektury i budownictwa lub minister właściwy do spraw 

gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej może zaskarżyć, w 

terminie 30 dni od dnia otrzymania, uchwały organów okręgowych 

izb do właściwych organów Krajowych Izb, a uchwały organów 

Krajowych Izb do sądu administracyjnego. Wewnętrzne 

uregulowania PIIB są więc zgodne z prawem. 

 

b) zjazd 

krajowy 

76 Dotyczy obniżenia składek – na wniosek reprezentowanego przeze 

mnie środowiska technicznego, proszę o rozważenie możliwości 

obniżenia wysokości obowiązkowych składek na rzecz okręgowej i 

PIIB.  

 

Skierowany 

do KR PIIB 
Bogdan Wrzeszcz 
(mandat 54) 

Komisja Wnioskowa proponuje wniosek przyjąć. - Krajowy Zjazd 

 ustala wysokość i sposób uiszczania składek członkowskich i innych 

opłat na rzecz izby oraz zasady ich podziału. Krajowa Rada PIIB, 

jest organem działającym pomiędzy Krajowymi Zjazdami                       

i jednocześnie organem, który zgodnie z art. 33 pkt 3 ustawy                    

o samorządach.. reprezentuje członków  Izby. Krajowa Rada winna 

wziąć pod uwagę wniosek, w celu rozpoznania możliwości 

zmniejszenia składki i przedstawienia tych możliwości na Krajowym 

Zjeździe. Przesłanką do rozważenia możliwości zmniejszenia składek 

jest fakt , iż dla wielu członków składka członkowska w obecnej 

wysokości, jest dużym obciążeniem finansowym często z powodu 

braku stałej pracy, w różnych regionach kraju zróżnicowaną ilością 

inwestycji a tym samym różnymi możliwościami pozyskania zleceń. 

 

6. Małopolska OIIB a) zjazd 

okręgowy 

23 W celu zapewnienia stopniowej wymiany członków we wszystkich 

organach izby, rozważyć możliwość wprowadzenia kadencyjności 

dla 25-30% osób, które pełniły swoje funkcje przez kolejne dwie 

kadencje (analogia do wymiany kadr w senacie Stanów 

Zjednoczonych)  

 

Skierowany 

do 

odrzucenia 

Zygmunt Rawicki 
(125) 
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Stanowisko Komisji Wnioskowej - Wniosek ten powinien zostać 

przedstawiony wraz z propozycją szczegółowego rozwiązania przez 

reprezentantów Małopolskiej OIIB podczas posiedzenia Rady 

Krajowej PIIB w celu omówienia propozycji w szerszym gronie. 

Wniosek należy przekazać do realizacji Członkom Małopolskiej 

OIIB w Krajowej Radzie PIIB 

 

24 Wprowadzić kadencyjność także dla osób funkcyjnych Rady i 

organów (dotyczy: wiceprzewodniczących, sekretarza i skarbnika 

Rady oraz sekretarza komisji kwalifikacyjnej) analogicznie jak to 

dotyczy obecnie przewodniczących wszystkich organów.  

 

Skierowany 

do 

odrzucenia 

Zygmunt Rawicki 
(125) 

Komisja Wnioskowa proponuje wniosek oddalić   

Kadencyjność liderów poszczególnych organów (przewodniczących 

oraz Krajowego (Okręgowego) Rzecznika Odpowiedzialności 

Zawodowej) ma na celu wyważoną stymulację zmian personalnych, 

a co za tym idzie - konieczność przygotowywania nowych, 

wykwalifikowanych kadr zdolnych do kierowania poszczególnymi 

organami. Wprowadzenie obligatoryjnej wymiany kilkudziesięciu 

osób w okręgu na funkcjach w poszczególnych organach w chwili 

obecnej wydaje się niemożliwe i może doprowadzić do paraliżu 

organizacyjnego. Z tego też względu decyzję o wymianie innych 

osób niż liderzy organów należy pozostawić wyborowi delegatów. 

 

b) zjazd 

krajowy 

101 Wnioskuję wynegocjowanie z ubezpieczycielem obniżenie 

wysokości składki na OC. Uzasadnienie:  

w latach: 2003/2009    w: 2009:   

Wypłacana składka 63 mln  8,8 mln 

Wypłacane odszkodowanie 12,8 mln 3,8 mln 

Zyski ubezpieczyciela są zbyt wysokie (w 2003/ 9 – 77% składki 

(3x) w 2009 – 57% składki czyli ponad 2x) 

 

Skierowany 

do KR PIIB 
Janusz Cieśliński 

(57) 
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Komisja Wnioskowa proponuje wniosek oddalić   

Ubezpieczyciel wyłaniany jest w drodze przetargu. Podstawowym 

kryterium wyboru była i jest wysokość składki, a następnie 

wiarygodność ubezpieczyciela i inne zniżki w ubezpieczeniach 

proponowane w oferowanym pakiecie. Uchwałą nr18/R/09 z 

29.07.09 Krajowa Rada powołała zespół ds. towarzystwa 

ubezpieczeniowego z którym zostanie zawarta umowa generalna 

obowiązkowego ubezpieczenia OC członków PIIB na lata 2011-

2014.  Uchwałami nr23/R/09 i nr24/R/09 z dnia 14.10.09 KR 

zatwierdziła treść zapytania ofertowego i listy ubezpieczycieli do 

których będzie skierowane zapytanie ofertowe. KR uchwałami 

nr3/R/10 i nr5/R/10 z dnia 27.01.10 zatwierdziła wybór towarzystwa 

ubezpieczeniowego  i podpisania z nim umowy. Umowa z Sopockim 

Towarzystwem Ubezpieczeniowym ERGO HESTIA S.A. zawarta 

została 18.05.10. Treść podpisanej umowy   opublikowana jest                 

w Internecie. 

 

7. Mazowiecka OIIB, a) zjazd 

okręgowy 

26 (W imieniu sądu dyscyplinarnego MOIIB) Wnosi się, aby osobom 

ukaranym zakazem wykonania zawodu, w okresie trwania tego 

zakazu, nie wydawać zaświadczeń o przynależności do Izby, lub 

fakt ukarania odnotować w zaświadczeniu. 

 

Skierowany 

do KR PIIB 

Piotr Król 

Stanowisko  Krajowego Sądu Dyscyplinarnego 
W praktyce spotykamy się z orzeczeniami dotyczącymi zakazu 

wykonywania samodzielnych funkcji technicznych, co skutkuje 

zgodnie z art. 42 ust. 3 pkt 1 u stawy z dnia 15 grudnia                            

o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa   

i urbanistów, zawieszeniem w prawach członka izby                                    

i automatycznym wstrzymaniem wydawania zaświadczenia   

o przynależności do izby.  

Bardziej skomplikowanym jest zakaz wykonywania jedynie 

określonej funkcji, np. kierownika budowy, co nie uniemożliwia 

wykonywania innych samodzielnych funkcji technicznych i nie 

powoduje zawieszenia w prawach członka izby. 
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Naszym zadaniem wprowadzenie stosownych zapisów o ukaraniu do 

zaświadczeń może utrudnić ewentualne próby zatajenia faktu 

ukarania. Wymaga to jednak opracowania i zatwierdzenia zgodnych 

z obowiązującymi przepisami wzorów zaświadczeń oraz trybu 

dokonywania stosownych wpisów. 

 

Komisja Wnioskowa proponuje wniosek przyjąć. 

Wniosek powinien być skierowany do Krajowej Rady PIIB                     

z propozycją przyjęcia odpowiedniej uchwały, która uregulowałaby 

odpowiednim przepisem, to aby członkom Izby ukaranym na 

podstawie Art. 96 ust. 1 pkt. 3 Prawa Budowlanego lub Art. 54 ust. 1 

pkt. 3 i 4 Ustawy o samorządach zawodowych architektów, 

inżynierów budownictwa oraz urbanistów, nie wydawać 

zaświadczenia o przynależności do izby, które to zaświadczenie 

upoważnia członka Izby do pełnienia samodzielnej funkcji 

technicznej w budownictwie. Wydawanie zaświadczeń z wpisem o 

zawieszeniu w prawach członka, skreślenie z listy członków lub też 

czasowym zakazem wykonywania samodzielnej funkcji technicznej 

 w budownictwie może powodować pokusę próby usunięcia tegoż 

zapisu lub też fałszowania zaświadczenia w tej części wpisu lub też 

w jego całości.  

 

29 Wystąpić do KR PIIB z wnioskiem o rozszerzenie statutu Polskiej 

Izby w zakresie pełnionych przez nią zadań (§ 7 statutu) przez:  

1) zweryfikowanie oraz pełne wyszczególnienie wszystkich zadań, 

które w dotychczasowym statucie (ust. 1 pkt 1) podano ogólnikowo, 

jako realizację zadań określonych w art. 8 ustawy z dnia 

15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 

budownictwa oraz urbanistów 

2) wprowadzenie zapisu podobnego jaki jest w statucie Izby 

Architektów i Izby Urbanistów, a mianowicie: „opracowanie i 

wdrożenie materiałów pomocniczych do wyceny prac projektowych 

i inżynierskich w budownictwie” 

 

Skierowany 

do 

odrzucenia 

Kazimierz 

Staśkiewicz 
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Stanowisko  Komisji Prawno-Regulaminowej 
Komisja uważa, że weryfikacja wskazanych zapisów Statutu może 

nastąpić wtedy, gdy Statut będzie zmieniany z innych, ważnych 

powodów. Wnioskuje się oddalenie punktu 2 wniosku, ponieważ 

wskazane w nim zadanie jest w opinii Komisji zbyt szczegółowe, jak 

na dokument statutowy. 

Stanowisko Komisji Wnioskowej 

Wniosek nr 29 pkt. 1 – Komisja Wnioskowa proponuje odrzucić 

wniosek gdyż zadania samorządu zawodowego wyszczególnione              

w Art. 8 Ustawy o samorządach zawodowych architektów, 

inżynierów budownictwa oraz urbanistów wyszczególnione zostało 

w czternastu punktach o bardzo szerokim zakresie zadań Izby. 

Natomiast Art. 8 pkt. 14 wyraźnie określa jedno z zadań:  

-„realizacja zadań statutowych” – co zostało doprecyzowane w § 7 

Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Nie ma potrzeby 

powtarzania odnośnych przepisów w Statucie PIIB ujętych już w 

Ustawie  z 15.12.2000 r. jako przepisie wyższego rzędu. 

Wnioskodawca nie precyzuje w swoim wniosku na czym miałaby 

polegać weryfikacja obu obowiązujących przepisów. 

Wniosek nr 29 pkt. 2 – wniosek skierować do Komisji Prawno-

Regulaminowej PIIB gdyż wprowadzenie zapisu w proponowanej 

formie może być niezgodne z przepisami o nieuczciwej konkurencji 

w działalności gospodarczej.  
 

31 Podjęcie działań zmierzających do uzyskania prawa opiniowania 

ustaw dotyczących spraw zawodowych inżynierów (głos doradczy) 

budownictwa – jako stałego elementu naszej działalności (jako 

działanie lobbingowe)  

 

Skierowany 

do 

odrzucenia 

Waldemar 
Witkowski 

Komisja Wnioskowa proponuje odrzucić wniosek gdyż działania 

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w opiniowaniu ustaw 

dotyczących spraw zawodowych inżynierów budownictwa ujęte są 

już  w art. 8 pkt. 6 i 11 Ustawy o samorządach zawodowych 
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architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, a także w 

Statucie PIIB § 7 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4. 

 

8. Opolska OIIB a) zjazd 

okręgowy 

33 Powołanie Rzecznika członka izby inżynierów budownictwa, zakres 

obowiązków rzecznika: 

- pomoc przy wizji lokalnej i oględzinach miejsca nieszczęścia, 

- pomoc przy znalezieniu odpowiedniego obrońcy (adwokata ze 

znajomością branży), 

- pomoc przy zgłoszeniu nieszczęścia u ubezpieczyciela, 

- współudział w posiedzeniach i pracach rzecznika 

odpowiedzialności zawodowej, 

- inna pomoc członkom izby, 

- egzekwowanie przestrzegania zasad solidarności zawodowej, 

- prowadzenie monitoringu ubezpieczeń i zgłaszanie wniosków w 

sprawie zawartej umowy ubezpieczeniowej 

Zalecenia: 

- rzecznik członka izby zawiera (prowadzi) zawarcie umowy z firmą 

brokerską i ubezpieczającym, 

- egzekwowanie innych bonusów wynikających z zawartej umowy 

ubezpieczenia  

 

Skierowany 

do 

odrzucenia 

Henryk Rawski 

Komisja Wnioskowa  proponuje  wniosek odrzucić:  

- Ustawa o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 

budownictwa oraz urbanistów w zadaniach samorządu nakazuje 

reprezentowanie i ochronę interesów zawodowych swoich członków 

Art. 8 pkt. 2. Ponadto Art. 49 ust. 1 daje możliwość powołania 

obrońcy członkowi Izby przeciwko któremu toczy się postępowanie, 

- Powołanie Rzecznika członka Izby może być przyczyną pomyłek do 

już istniejącego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. 

 

66 Wynegocjować centralnie najkorzystniejsze warunki 

elektronicznego dostępu członków PIIB do: 

- serwisu budowlanego, 

- kilku kluczowych czasopism branżowych, 

Skierowany 

do KR PIIB 
Wiktor Abramek 
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- norm budowlanych 

Liczbę stanowisk zadeklarują izby okręgowe a koszty zostaną 

rozdzielone proporcjonalnie  

Komisja Wnioskowa proponuje wniosek przyjąć pod warunkiem 

wcześniejszego rozpoznania przez przewodniczących rad OIIB 

ekonomicznych skutków przedsięwzięcia.  

Aktualnie kilka izb okręgowych korzysta z elektronicznego dostępu 

do programu Serwis budowlany lub programu INTEGRAM 

zawierającego normy budowlane. Koszty takiego dostępu zależą od 

ilości zadeklarowanych stanowisk równoczesnego dostępu. W celu 

obniżenia kosztów zakupu przez mniejsze podmioty (lub w ogóle 

możliwości zakupu) deklarowane są ilości stanowisk, które nie są            

w rzeczywistości wykorzystywane. Z chwilą rozszerzenia 

zamówienia przez PIIB na odpowiednio większą liczbę stanowisk, 

można u dystrybutorów programów wynegocjować korzystną cenę              

i upowszechnić dostęp elektroniczny na obszar całego kraju. Można 

również podjąć negocjacje z redakcjami kluczowych pism 

branżowych nt. kosztu dostępu do wersji elektronicznych tych pism. 

Podpisanie umowy przez Krajową Radę przy wynegocjowanej 

korzystnej cenie dla odpowiedniej ilości stanowisk równoczesnego 

dostępu ( realnie wykorzystywanego ) zapewni możliwość 

korzystania wszystkim członkom PIIB z wymienionych programów               

i pozwoli obniżyć przeznaczone na ten cel koszty poszczególnych 

OIIB. 

 

9. Podkarpacka OIIB a) zjazd 

okręgowy 

36 Rozważyć możliwość obniżenia składki dla emerytów czynnych 

zawodowo członków Izby  

 

Skierowany 

do 

odrzucenia 

Jan Wyciślak 



Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/R/11 z dnia 26.01.2011 r. 

Stanowisko KP-R, KKK.KSD, KW wobec realizacji wniosków z IX Krajowego Zjazdu PIIB 

12 

 

 

Komisja Wnioskowa proponuje wniosek odrzucić. Emeryci czynni 

zawodowo, podobnie jak inni członkowie Izby chwilowo bezrobotni, 

mają możliwość zawieszenia składki na czas braku zleceń. Nie jest 

natomiast zasadne zmniejszanie składki osobom, które posiadają 

regularnie wypłacane świadczenie emerytalne.  

Ponadto w każdej OIIB działają Komisje samopomocy, do których 

członkowie Izby mogą się zwrócić w przypadku trudnej sytuacji 

materialnej. 

 

11. Pomorska OIIB a) zjazd 

okręgowy 

40 Wniosek o podjęcie działań przez PIIB w sprawie nowelizacji 

ustawy o samorządach zawodowych architektów , inżynierów 

budownictwa oraz urbanistów i wprowadzenie do ustawy komisji 

legislacyjnej jako statutowej.  

 

Skierowany 

do 

odrzucenia 

Jarosław Kroplewski 

Komisja Wnioskowa proponuje wniosek odrzucić. 

Powołanie Komisji legislacyjnej jako statutowej wiązałoby się                

z nowelizacją ustawy o samorządach zawodowych architektów, 

inżynierów budownictwa oraz urbanistów, dlatego musiałoby być 

poprzedzone konsultacjami z Izbą Architektów oraz Izbą 

Urbanistów. Zadaniem komisji legislacyjnej - jako organu 

statutowego samorządu zawodowego architektów, inżynierów 

budownictwa oraz urbanistów byłoby co najwyżej opiniowanie w 

trakcie procesu legislacyjnego aktów prawnych dotyczących 

budownictwa, co już aktualnie zapewnia Ustawa o samorządzie 

zawodowym architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 

(Art.8, p.11) i Statut PIIB: Rozdz.2: Zadania Izby - jednym z zadań 

samorządu jest: występowanie z inicjatywą do władz 

ustawodawczych i wykonawczych w celu tworzenia właściwych 

warunków rozwoju budownictwa oraz roli i miejsca zawodu 
inżyniera w tym procesie. Te działania należą do kompetencji 

Krajowej Rady. 

Nie jest natomiast możliwe podejmowanie inicjatywy ustawodawczej 

przez organ samorządu zawodowego ponieważ nie daje takiej 

możliwości Konstytucja RP (Art.118 ).  
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Mając na względzie stworzenie większych możliwości dla działania 

Samorządu wobec organów podejmujących inicjatywy legislacyjne i 

tworzących prawo w obszarze budownictwa Krajowa Rada 

powołała Komisję Prawno-Regulaminową jako organ pomocniczy 

lub opiniodawczo-doradczy  KR zgodnie z Regulaminem Krajowej 

Rady PIIB - paragraf 3, p.17. 

 

b) zjazd 

krajowy 

114 Zobowiązać Prezydium Krajowej Izby do rozmów z wydawcą norm 

technicznych celu realnego upowszechnienia dostępu do norm. 

 

Skierowany 

do KR PIIB 
Wiesław Chojnacki 
(124). 

Komisja Wnioskowa i Komisja Prawno-Regulaminowa rekomenduje 

odrzucenie tego wniosku. Według zebranych informacji 

poszczególne OIIB w dostateczny sposób zabezpieczają możliwość 

dostępu do norm, dla swoich członków, a w każdym razie mają takie 

możliwości 

 

117 Wnioskuje o podjęcie działań na rzecz poprawy pozycji członka 

Izby (warunki materialne, prestiż, bezpieczeństwo wykonywania 

zawodu). – Krajowa Rada 

 

Skierowany 

do KR PIIB 
Ryszard 
Kwiatkowski (130) 

 Komisja Wnioskowa  uważa że wniosek ten jest przez PIIB na 

bieżąco realizowany  
- zgodnie z art.8 pkt.12 ustawy o samorządach… w OIIB w oparciu              

o przyjęte Regulaminy bieżąco realizowana jest samopomoc 

członkom izby 

- strategiczne działania PR (public relations) prowadzone w trzech 

obszarach (badanie opinii publicznej, doradczo-szkoleniowym, 

informacyjnym) są systematycznym i konsekwentnym budowaniem 

prestiżu i rangi PIIB. Te zewnętrzne budujące pozytywny wizerunek 

Izby i jej opiniotwórczą rolę daje prowadzona aktywna polityka 

komunikacyjna (zamieszczone informacje na stronie internetowej 

(BIP) o pracach organów izby i ważnych wydarzeniach w 

działalności, wywiady mediom, publikacje w prasie codziennej) . Te 

wewnętrzne to  komunikacja pomiędzy władzami izby a członkami 
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na łamach „IB” i biuletynów OIIB, stronach internetowych izb, 

budowanie prestiżu zawodu zaufania publicznego poprzez obronę 

interesów grupy zawodowej, podnoszenia kwalifikacji i wiedzy 

członków, opiniowania aktów prawnych. 

 

12. Śląska OIIB a) zjazd 

okręgowy 

41 Wniosek o rozpoczęcie prac nad przyznaniem samorządowi 

zawodowemu (Okręgowym Komisjom Kwalifikacyjnym) 

większych uprawnień w procesie nadawania stosownych uprawnień 

budowlanych w określonych specjalnościach 

Uzasadnienie: do tej pory OKK w większości przypadków są 

zmuszone do formalnego przyjęcia lub odrzucenia wniosku 

posiłkując się przede wszystkim zał. Nr 1 do rozporządzenia MTiB z 

28 kwietnia 2006 r. uwzględniając standardy kształcenia w Europie 

znane pod ogólną nazwą „procesu bolońskiego” oraz fakt, że 

załącznikiem do dyplomu ukończenia studiów jest opis 

zrealizowanych przedmiotów podstawowych i kierunkowych 

przewidzianych w danym standardzie, ten fakt powinien być 

również uwzględniany w procesie rozpoczęcia procedury 

przyznawania stosownych uprawnień  

 

Skierowany 

do KR PIIB 
Antoni Wojaczek 
(203) 

Stanowisko  Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 
Wniosek w zakresie Systemu Bolońskiego wykracza poza możliwości 

działania Izby określone ustawą. Jednak podział kształcenia na dwa 

stopnie nie daje należytego przygotowania do wykonywania zawodu 

inżyniera budownictwa. System Boloński może być stosowany tylko 

na kierunkach uniwersyteckich, czyli dla zawodów bez wiedzy 

szczegółowej. W Polsce nie obejmuje medycyny i prawa.  Należy 

podjąć działanie poprzez konsultacje w tej sprawie z organizacjami 

inżynierskimi z innych krajów i wystąpić o ograniczenie Systemu 

Bolońskiego do kierunków uniwersyteckich do odpowiednich 

struktur UE. Natomiast w systemie krajowym należy zobowiązać KR 

do wnioskowania o pilne zmiany ustawy Prawo budowlane art. 14 

oraz rozporządzenia w sprawie sam. funk. techn. w zakresie 

konieczności oceny wykształcenia według „suplementu” dyplomu. 
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Sam zapis kierunek budownictwo pozwala np. na nadawanie 

uprawnień bez ograniczeń w specjalności K-B osobom                              

z wykształceniem sanitarnym (patrz UTP w Szczecinie – dawna 

PSz)!    

 

Stanowisko Komisji Wnioskowej. 
Samorządom zawodowym architektów, techników budownictwa i 

urbanistów -ustawą powierzone zostało  załatwianie ściśle 

określonych spraw z dziedziny administracji publicznej (nadawania 

uprawnień budowlanych) co  daje organom tych samorządów tylko 

takie uprawnienia, jakie ściśle określa ustawa, przy czym normy 

ustawowe muszą być stosowane w sposób ścieśniający, nie jest 

możliwe dokonywanie wykładni rozszerzającej przepisów, 

ustalających kompetencje w tym zakresie. Organy samorządu 

zawodowego (korporacji) nie pełnią bowiem co do zasady zadań 

publicznych. Ustawa Prawo budowlane wskazuje  jednoznacznie  

sposób uznania i stwierdzania posiadania kwalifikacji zawodowych 

do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie w 

specjalnościach wskazanych w art.14. , natomiast rozporządzenie 

MTiB z 28 kwietnia 2006r. określa zasady związane z oceną tych 

kwalifikacji . Organy samorządu zawodowego nie mogą więc 

ustalać swoich kompetencji poprzez rozszerzenie wykładni  

obowiązującego prawa. A zatem nie mogą przyznawać sobie 

większych uprawnień w procesie nadawania  stosownych uprawnień 

budowlanych ze względu na brak przesłanek wynikających z norm 

prawnych. 

  

42 Zapewnienie wszystkim członkom PIIB poprzez stronę internetową 

www.piib.org.pl dostępu do programu serwis budowlany oraz 

aktualne Polskie Normy Budowlane. Kosztami tego dostępu 

obciążyć proporcjonalnie do ilości członków wszystkie okręgowe 

izby  

 

Skierowany 

do KR PIIB 
Janusz Krasnowski 

(98) 

Komisja Wnioskowa proponuje wniosek przyjąć pod warunkiem 
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wcześniejszego rozpoznania przez przewodniczących rad OIIB 

ekonomicznych skutków przedsięwzięcia.  

Aktualnie kilka izb okręgowych korzysta z elektronicznego dostępu 

do programu Serwis budowlany lub programu INTEGRAM 

zawierającego normy budowlane. Koszty takiego dostępu zależą od 

ilości zadeklarowanych stanowisk równoczesnego dostępu. W celu 

obniżenia kosztów zakupu przez mniejsze podmioty (lub w ogóle 

możliwości zakupu) deklarowane są ilości stanowisk, które nie są                 

w rzeczywistości wykorzystywane. Z chwilą rozszerzenia 

zamówienia przez PIIB na odpowiednio większą liczbę stanowisk, 

można u dystrybutorów programów wynegocjować korzystną cenę              

i upowszechnić dostęp elektroniczny na obszar całego kraju. Można 

również podjąć negocjacje z redakcjami kluczowych pism 

branżowych nt. kosztu dostępu do wersji elektronicznych tych pism. 

Podpisanie umowy przez Krajową Radę przy wynegocjowanej 

korzystnej cenie dla odpowiedniej ilości stanowisk równoczesnego 

dostępu ( realnie wykorzystywanego ) zapewni możliwość 

korzystania wszystkim członkom PIIB z wymienionych programów               

i pozwoli obniżyć przeznaczone na ten cel koszty poszczególnych 

OIIB. 

 

44 Wystąpić do Ustawodawcy o ustalenie jednakowego terminu 

obowiązywania uzgodnienia uzgodnień branżowych i terminu 

obowiązywania pozwolenia na budowę. Problem ten nie jest 

uregulowany prawnie  

 

Skierowany 

do 

odrzucenia 

Marek Młynarski 
(121) 

Komisja Wnioskowa proponuje wniosek odrzucić. 

Zgodnie z obowiązującą konstytucją podmiotami uprawnionymi do 

występowania z inicjatywą ustawodawczą są: prezydent, 

rząd, Senat, posłowie (grupa co najmniej 15 posłów lub komisja 

sejmowa), a także grupa co najmniej 100 tysięcy obywateli. Projekt 

ustawy może zawierać zmiany w obowiązującej ustawie - to znaczy 
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nowelizować ją lub stanowić propozycję uchwalenia zupełnie nowej 

ustawy.  

PIIB ani żaden z jej organów , nie  są  uprawnione do występowania 

inicjatywą zmian ustaw. Do zadań Krajowej  Rady PIIB, zgodnie z 

art. 33 pkt 11 ustawy o samorządach zawodowych architektów 

,inżynierów budownictwa i urbanistów   należy   opiniowanie  

projektów aktów normatywnych dotyczących architektury, 

budownictwa lub zagospodarowania przestrzennego. Jedynie w 

ramach konsultacji prowadzonych na etapie projektu  zmian aktów 

prawnych  bądź opiniowania - Krajowa Rada PIIB może wnieść 

swoje uwagi i propozycje zmian. 

 

45 Wystąpić do Ustawodawcy o zmianę w Prawie Budowlanym. 

Konieczności ustanowienia kierownika budowy przy budowie 

domków jednorodzinnych. W to miejsce wprowadzić obowiązek 

powołania inspektora nadzoru. Praktyka kierownika budowy nie 

zdaje egzaminu, gdyż często domy budowane są w systemie 

gospodarczym i kierownika budowy nie ma wpływu na 

wykonawców i inwestora, co b. często skutkuje oskarżeniem 

kierownika budowy o nie wywiązywanie się ze swoich obowiązków, 

często bez jego winy  

 

Skierowany 

do 

odrzucenia 

Marek Młynarski 
(121) 

Stanowisko  Komisji Prawno-Regulaminowej 
Komisja rekomenduje oddalenie tego wniosku, jako niezgodnego               

z wykładnią obowiązującej ustawy Prawo budowlane. 

 

Komisja Wnioskowa proponuje wniosek odrzucić 

Zgodnie z obowiązującą konstytucją podmiotami uprawnionymi do 

występowania z inicjatywą ustawodawczą są: prezydent, 

rząd, Senat, posłowie (grupa co najmniej 15 posłów lub komisja 
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sejmowa), a także grupa co najmniej 100 tysięcy obywateli. Projekt 

ustawy może zawierać zmiany w obowiązującej ustawie - to znaczy 

nowelizować ją lub stanowić propozycję uchwalenia zupełnie nowej 

ustawy.  

PIIB ani żaden z jej organów , nie  są  uprawnione do występowania 

inicjatywą zmian ustaw. Do zadań Krajowej  Rady PIIB, zgodnie z 

art. 33 pkt 11 ustawy o samorządach zawodowych architektów 

,inżynierów budownictwa i urbanistów   należy   opiniowanie  

projektów aktów normatywnych dotyczących architektury, 

budownictwa lub zagospodarowania przestrzennego. Jedynie w 

ramach konsultacji prowadzonych na etapie projektu  zmian aktów 

prawnych  bądź opiniowania - Krajowa Rada PIIB może wnieść 

swoje uwagi i propozycje zmian. 

 

46 Wnioskuję o dokonanie spójności Prawa Budowlanego z Prawem 

Energetycznym, w zakresie budowy przyłączy art. 29a Prawa 

budowlanego  

 

Skierowany 

do 

odrzucenia 

Andrzej Formowicz 

(47) 

Stanowisko  Komisji Prawno-Regulaminowej 
Komisja Prawno Regulaminowa rekomenduje oddalenie tego 

wniosku. 

Art.7a.p2 ustawy prawo energetyczne mówi, że „Urządzenia, 

instalacje i sieci, o których mowa w ust.1 (Przyłączane do sieci 

urządzenia, instalacje i sieci podmiotów ubiegających się o 

przyłączenie), muszą spełniać także wymagania określone w 

odrębnych przepisach, w szczególności: przepisach prawa 
budowlanego, o ochronie przeciwporażeniowej, o ochronie 

przeciwpożarowej, o systemie oceny zgodności oraz w przepisach 

dotyczących technologii wytwarzania paliw gazowych lub energii                

i rodzaju stosowanego paliwa” 

Art.51 
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„Projektowanie, produkcja, import, budowa oraz eksploatacja 

urządzeń, instalacji i sieci powinny zapewniać racjonalne                         

i oszczędne zużycie paliw lub energii przy zachowaniu: 

1. niezawodności współdziałania z siecią; 

2. bezpieczeństwa obsługi i otoczenia po spełnieniu wymagań 

ochrony środowiska; 

3. zgodności z wymaganiami odrębnych przepisów,                               

a w szczególności przepisów: prawa budowlanego,                    
o ochronie przeciwporażeniowej, o ochronie 

przeciwpożarowej, o dozorze technicznym, o ochronie dóbr 

kultury, o muzeach, Polskich Normach wprowadzonych do 

obowiązkowego stosowania. ( od dnia 1 stycznia 2003 

stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne, stosownie do 

art.5 ust.3 ustawy o normalizacji Dz.U 02.169.1386) lub 

innych przepisów wynikających z technologii wytwarzania 

energii i rodzaju stosowanego paliwa” 

 

Stanowisko Komisji Wnioskowej z poniższych  cytatów wynika 

spójność pomiędzy art.29a Prawa Budowlanego, (który odwołuje się 

do przepisów Prawa Energetycznego) z § 2. Rozporządzenia MG, 

które wydane zostało na podstawie Prawa Energetycznego.  

Art. 29a. 1. Budowa przyłączy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 

20, wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej 

mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

2. Do budowy, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy prawa 

energetycznego albo o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków. 

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli inwestor dokonał 

zgłoszenia, o którym mowa w art. 30. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 4 maja 
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2007 r.w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania 

systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623) (Zmiany: 

Dz. U. z 2008 r. Nr 30, poz. 178 i Nr 162, poz. 1005) 

Na podstawie art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - 
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.

3)
) 

zarządza się, co następuje: 

Rozdział 1  

Przepisy ogólne 

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają: 

15)  przyłącze - odcinek lub element sieci służący do połączenia 

urządzeń, instalacji lub sieci podmiotu, o wymaganej przez niego 

mocy przyłączeniowej, z pozostałą częścią sieci przedsiębiorstwa 

energetycznego świadczącego na rzecz podmiotu przyłączanego 

usługę przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej; 

 

50 Zniesienie utajnienia zbioru pytań egzaminacyjnych, zaktualizować 

zbiór pytań egzaminacyjnych, udostępnić zbiór pytań 

egzaminacyjnych wraz z odpowiedziami, losowo wybierać pytania 

do odpowiedzi pisemnych i ustnych, wprowadzić pytania do 

odpowiedzi ustnych z praktyki zawodowej  

 

Skierowany 

do KR PIIB 

Ireneusz Nesteruk 

(123) 

Stanowisko  Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 
niosek dotyczący zadawania pytań z praktyki zawodowej jest 

realizowany przez Izbę od dwóch sesji. Natomiast ujawnienie 

zbioru pytań przeczy idei egzaminu, dlatego zdaniem KKK 
ujawnienie nie jest możliwe do realizacji. Orzecznictwo NSA nigdy 

nie negowało tej zasady. Ustawa prawo budowlane nakazuje 

przeprowadzenie egzaminu na uprawnienia budowlane a nie jego 

„fikcji”. Odpowiedzi udzielone przez KKK na wnioski nr 91 i 92 

pokrywające się  z treścią wniosku nr 50 brzmią ” Wniosek jest 

niezasadny. Należy go odrzucić. Na stronie internetowej znajdują 

się  pytania przykładowe z CZPE, sformułowane na podstawie 
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obowiązujących przepisów prawnych. Celem egzaminu na 

uprawnienia budowlane  jest sprawdzenie „znajomości procesu 

budowlanego”, a publikowanie pytań służyłoby przedstawieniu 

jedynie cząstkowej wiedzy niezbędnej dla wykonywania zawodu i 

pozbawiłoby sensu egzamin testowy.  

„Umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy technicznej” 

podlega sprawdzeniu głównie podczas egzaminu ustnego. Losowany 

indywidualnie  zestaw pytań egzaminacyjnych obejmuje 4÷10 pytań, 

w tym 2÷4 pytań z przebiegu praktyki (sformułowanych na 

podstawie książki praktyki zawodowej lub projektu dostarczonego 

przez egzaminowanego). Wprowadzenie w regulaminie egzaminu  

pytań z  praktyki zawodowej czyni niemożliwym publikowanie pytań 

ustnych, bo nie są one znane bez praktyki kandydata. Wiedza 

techniczna (art. 5 ustawy Prawo budowlane) jest zasadą generalną 

ustawy i wymaga dlatego indywidualnego sprawdzenia na 

egzaminie. Stąd brak zasadności wniosku. 

 

Stanowisko Komisji Wnioskowej- wniosek odrzucić 

 – zbiór pytań egzaminacyjnych należałoby powiększyć dwukrotnie - 

wymaga to dużych nakładów finansowych a efekt byłby taki, że      

w Internecie byłyby sprzedawane pytania z odpowiedziami 

i egzaminowani nie czytaliby przepisów tylko pytania                               

z   odpowiedziami. 

 – zbiór pytań egzaminacyjnych jest na bieżąco aktualizowany przed 

każdą sesją   egzaminacyjną. 

 - byłoby to szkodliwe dla poziomu wiedzy uzyskujących 

uprawnienia bo egzaminowani  nie czytaliby przepisów tylko pytania 

z odpowiedziami 

 – pytania do odpowiedzi pisemnych losowo wybiera komputer 

(odpowiednio oprogramowany), a pytania ustne wybiera komisja 

kwalifikacyjna kompletując  zestawy pytań, z których egzaminowany 

losuje ten, na który będzie odpowiadał. 

 – zgodnie z aktualnym regulaminem w każdym zestawie pytań 

ustnych komisja kwalifikacyjna umieszcza dwa pytania z praktyki 
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zawodowej egzaminowanego 

 

b) zjazd 

krajowy 

97 Proponuje wycofać się z umów zlecenia dla prac, które powinny być 

wykonane przez pracowników etatowych dotyczy to typowych prac 

biurowych. – KRAJOWA RADA 

Skierowany 

do KR PIIB 

Włodzimierz 

Starosolski (150) 

Stanowisko Komisji Wnioskowej- wniosek odrzucić 

W biurze Krajowej Rady PIIB typowe prace biurowe wykonywane 

są przez pracowników etatowych. Działalność biura poddawana jest 

corocznie ocenie Krajowej Komisji Rewizyjnej. Wniosek odrzucić. 

98 Proponuje zatrudnić na etacie pracownika, który będzie 

wyspecjalizowany w zagadnieniach Izby. Da to oszczędności rzędu 

200-300 tys. Rocznie.  

 

Skierowany 

do KR PIIB 
Włodzimierz 
Starosolski (150) 

Stanowisko Komisji Wnioskowej- wniosek odrzucić 

W biurze Krajowej Rady zatrudnionych jest trzech prawników, nie 

mniej jednak do reprezentowania Polskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa przed Sądami cywilnymi i karnymi jak również przed 

Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem 

Administracyjnym w sprawach merytorycznych będących 

właściwymi dla Krajowej Rady, Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, 

Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej, Krajowego Sądu 

Dyscyplinarnego, przygotowywania opinii prawnych, 

wykorzystywane są dwie Kancelarie Prawne. W sprawach 

szczególnie trudnych ekspertyzy zlecane są największym autorytetom 

prawnym w Polsce. 

100 Rozważyć rezygnację z ubezpieczenia zewnętrznego na rzecz 

ubezpieczenia wzajemnego. Motywacja: W latach 2003-2009 

wpłaciliśmy z tytułu ubezpieczenia 63 mln zł a wypłaty wyniosły 

jedynie 13 mln.  

Skierowany 

do KR PIIB 
Włodzimierz 

Starosolski (150) 
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Stanowisko Komisji Wnioskowej- wniosek odrzucić PIIB nie 

posiada ustawowych uprawnień na rynku ubezpieczeń 

Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w Polsce to nie więcej niż 

0,3 % rynku ubezpieczeń w porównaniu z 40% rynku Wielkiej 

Brytanii, Niemiec czy Francji. Wśród 10 największych towarzystw 

ubezpieczeniowych świata, działających na rynku Japonii i Stanów 

Zjednoczonych  6 to TUW-y. Nie bez przyczyny taka sytuacja , 

dotyczy państw najbogatszych, ponieważ zorganizowanie takiego 

towarzystwa wymaga zaangażowania dużego kapitału na utworzenie 

funduszu asekuracyjnego. TUW stanowi rodzaj skrzyżowania 

spółdzielni ze stowarzyszeniem, gdzie korzyści poszczególnych 

członków są proporcjonalne do zaangażowanego kapitału. PIIB nie 

posiada umocowania ustawowego do organizacji TUW, tak więc 

musiała by powstać oddolna inicjatywa członków  we wszystkich 

okręgach ,zgoda na wyłożenie funduszy na utworzenie kapitału 

zakładowego, zorganizowania struktur funkcjonujących w każdym 

okręgu, rejestracja na szczeblu krajowym. Niezależnie od tego 

należało by określić wysokość składki, a wielkość korzyści 

poszczególnych członków wynikała by z wysokości zaangażowanego 

kapitału początkowego. Nie ma przeszkód na podjęcie takiej 

inicjatywy ale rezultat jest trudny do przewidzenia. W kolejnych 

przetargach organizowanych przez PIIB żadne z kilku działających 

w Polsce TUW, nie wykazało zainteresowania złożeniem własnej 

oferty. Stawki które są oferowane na rynku ubezpieczeń przez te 

towarzystwa nie są najniższe, a bez zaangażowania większego 

kapitału w fundusz założycielski nie można oczekiwać  korzyści.  . 

13. Świętokrzyska OIIB a) zjazd 

okręgowy 

69 Modyfikacja formuły egzaminu; 

Bardziej ofensywne działanie KKK i KR odnośnie zakresu 

uprawnień polskich inżynierów budownictwa – zrównanie statusu 

uprawnień polskich i inżynierów budownictwa z prawami jakie 

posiadają inżynierie budownictwa w innych krajach UE 

Opracowanie przez KKK wykazu uprawnień w krajach UE – dane 

potrzebne do kwalifikacji praktyki do uprawnień budowlanych  

Skierowany 

do KR PIIB 

Stefan Szałkowski 

(104) 
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Stanowisko  Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 
Wniosek zasadny, ale wobec działania KR. Do jej kompetencji 

należy reprezentowanie członków izby w zakresie opiniowania 

aktów prawnych oraz nadawania uprawnień cudzoziemcom (art. 33 

pkt 3 ustawy w zw. art. 8 pkt 11 ). Wobec powyższego, KKK pismem 

z dnia 9 grudnia 2010 r., znak: KK-0058-0080(1)/10 wystąpiła do 

Pana mgr inż. Andrzeja Rocha Dobruckiego - Prezesa Krajowej 

Rady PIIB prośbą o udzielenie informacji kto w poszczególnych 

krajach posiada odpowiednie kwalifikacje aby nadzorować praktykę 

zawodową odbywaną za granicą. 

Modyfikacja formuły egzaminu nie została sprecyzowana, dlatego 

nie może być rozpatrzona. 

 
Stanowisko Komisji Wnioskowej- wniosek przyjąć 

 Przynależność Polski od maja 2004 roku do UE wymaga 

zdecydowanych działań Izby w kierunku zrównania statusu 

uprawnień inżynierów budownictwa w Polsce i w innych krajach 

UE. 

Wykaz rodzajów uprawnień budowlanych czy określenie formy 

potwierdzenia posiadanych kwalifikacji wydawanych przez kraje 

UE, jest niezbędny , bowiem umożliwi ocenę praktyk zawodowych 

odbywanych za granicą przez osoby ubiegające się o uprawnienia 

budowlane w Polsce.  

 

b) zjazd 

krajowy 

93 Patronat nad niszczonymi w latach 1990-2009 pałacami i innymi 

budowlami zabytkowymi na terenie całego kraju. W latach 1990-

2009 r. 

W latach 1990-2009 uległo zniszczeniu wiele pałaców i innych 

budowli zabytkowych, szczególnie po odzyskaniu ich przez 

właścicieli lub po opuszczeniu przez instytucje państwowe (szkoły, 

przedszkola, związki społeczne). Są to dobra naszej kultury i sztuki, 

które za wszelka cenę należy zachować dla pokoleń.  

Skierowany 

do KR PIIB 
Bolesław Balcerek 
(156) 
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Stanowisko Komisji Wnioskowej – wniosek zasadny – przyjęty do 

realizacji 

94 Należałoby rozważyć sposób ubezpieczenia członków Izby w taki 

sposób, aby po rozliczeniu kosztów w skali roku, ubezpieczyciel 

zwracał część zysków na rzecz Izby. 

Do chwili obecnej 2002-2009 ubezpieczyciele zyskali ok. 40 mln zł 

z naszych opłat ubezpieczeniowych. 

 

Skierowany 

do KR PIIB 
Bolesław Balcerek 

(156) 

Stanowisko Komisji Wnioskowej- wniosek odrzucić PIIB nie 

posiada ustawowych uprawnień na rynku ubezpieczeń. 

Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w Polsce to nie więcej niż 

0,3 % rynku ubezpieczeń w porównaniu z 40% rynku Wielkiej 

Brytanii, Niemiec czy Francji. Wśród 10 największych towarzystw 

ubezpieczeniowych świata, działających na rynku Japonii i Stanów 

Zjednoczonych  6 to TUW-y. Nie bez przyczyny taka sytuacja , 

dotyczy państw najbogatszych, ponieważ zorganizowanie takiego 

towarzystwa wymaga zaangażowania dużego kapitału na utworzenie 

funduszu asekuracyjnego. TUW stanowi rodzaj skrzyżowania 

spółdzielni ze stowarzyszeniem, gdzie korzyści poszczególnych 

członków są proporcjonalne do zaangażowanego kapitału. PIIB nie 

posiada umocowania ustawowego do organizacji TUW, tak więc 

musiała by powstać oddolna inicjatywa członków  we wszystkich 

okręgach ,zgoda na wyłożenie funduszy na utworzenie kapitału 

zakładowego, zorganizowania struktur funkcjonujących w każdym 

okręgu, rejestracja na szczeblu krajowym. Niezależnie od tego 

należało by określić wysokość składki, a wielkość korzyści 

poszczególnych członków wynikała by z wysokości zaangażowanego 

kapitału początkowego. Nie ma przeszkód na podjęcie takiej 

inicjatywy ale rezultat jest trudny do przewidzenia. W kolejnych 

przetargach organizowanych przez PIIB żadne z kilku działających 

w Polsce TUW, nie wykazało zainteresowania złożeniem własnej 

oferty. Stawki które są oferowane na rynku ubezpieczeń przez te 

towarzystwa nie są najniższe, a bez zaangażowania większego 
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kapitału w fundusz założycielski nie można oczekiwać  korzyści. 

Wniosek do odrzucenia PIIB nie posiada ustawowych uprawnień na 

rynku ubezpieczeń. 

 

16. 

 
Zachodniopomorska 
OIIB 

b) zjazd 

krajowy 

81 Wprowadzić jeden rodzaj postępowania dyscyplinarnego bez 

szczegółowego określania jego rodzaju (zawodowego lub 

dyscyplinarnego). Naganne postępowanie członka izby z tytułu 

odpowiedzialności zawodowej jest niczym innym jak świadomym 

nieprzestrzeganiem kodeksu etyki zawodowej. Oznacza to, że 

popełnienie czynów powodujących odpowiedzialność zawodową 

jest również pewnym rodzajem nagannego postępowania z tytułu 

odpowiedzialności dyscyplinarnej.   

 

Uzasadnienie   

Granica pomiędzy dwoma rodzajami postępowania jest granicą 

bardzo płynną i stosunkowo nieprecyzyjną. Ponadto prowadzenie 

dwóch rodzajów postępowań i różnice pomiędzy nimi nie mają 

żadnego uzasadnienia w znaczeniu jakościowym. Jeden rodzaj 

postępowania dyscyplinarnego znacznie uprości prace dwóch 

organów izb: rzeczników oraz sadów. Również istotnym 

argumentem jest fakt, iż inne izby zawodowe (adwokatów, 

aptekarzy, biegłych rewidentów, doradców podatkowych, 

diagnostów laboratoryjnych, komorników, zawodowych kuratorów 

sądowych, lekarzy i lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, 

notariuszy, pielęgniarek i położnych, prokuratorów, radców 

prawnych, referendarzy sądowych, rzeczników patentowych, 

sędziów, syndyków licencjonowanych) mają tylko jeden rodzaj 

odpowiedzialności, który całkowicie wyczerpuje problem. 

Skierowany 

do KR PIIB 

Jan Bobkiewicz 

(mandat 187) 

Stanowisko  Krajowego Sądu Dyscyplinarnego 
W okresie istnienia naszego samorządu zostały opracowane                     

i wdrożone tryby postępowania zarówno dyscyplinarnego jak                    

i zawodowego. 
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Sprowadzenie do jednego trybu z jednej strony może ujednolicić 

postępowanie, ale w niektórych przypadkach może utrudnić jego 

prowadzenie. Przykładowo, obecnie dla prowadzenia postępowania 

dyscyplinarnego właściwe są organy wg przynależności 

obwinionego, natomiast w postępowaniu zawodowym decyduje  

miejsce popełnienia czynu. Ujednolicenie trybów może 

skomplikować i zwiększyć koszty prowadzenia postępowań.  

Realizacja tego wniosku wymaga wprowadzenia zmian zarówno               

w ustawie i rozporządzeniach samorządowych jak i ustawie prawo 

budowlane. 

Winna ona być poprzedzona szerszą dyskusją i analizą przez komisję 

prawno-regulaminową, a propozycje dotyczące tego zagadnienia 

mogłyby być uwzględnione przy kompleksowych wnioskach 

dotyczących zmian przepisów. 

82 Wprowadzić jeden rodzaj nazewnictwa organów Okręgowych 

Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej oraz Okręgowego Sądu 

Dyscyplinarnego na Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności 

Dyscyplinarnej oraz Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego.   

Uzasadnienie   

Obecne nazewnictwo obu organów sugeruje, że tej samej sprawie 

wobec osoby Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 

może prowadzić postępowanie wyjaśniające w zakresie 

odpowiedzialności zawodowej, natomiast Okręgowy Sąd 

Dyscyplinarny może prowadzić po-stępowanie z tytułu 

odpowiedzialności dyscyplinarnej. – Krajowa Rada 

Skierowany 

do KR PIIB 
Jan Bobkiewicz 

(mandat 187) 

Stanowisko  Krajowego Sądu Dyscyplinarnego 
Naszym zdaniem zmiana nazewnictwa organów nie ma istotnego 

znaczenia dla ich funkcjonowania, natomiast jej wprowadzenie 

podobnie jak przy poprzednim wniosku wymaga zmiany ustaw 

sejmowych 
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84 Wprowadzenie możliwości uzyskiwania przez członków 

zaświadczeń potwierdzających przynależność do Polskiej Izby 

Inżynierów Budownictwa oraz posiadanie ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej, drogą elektroniczną na podstawie 

wprowadzenia jednolitego systemu informatycznego dla wszystkich 

Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa na wzór stosowanych 

systemów umożliwiających uzyskanie wyciągów i dokumentów 

pocztą elektroniczną w bankach.   

Uzasadnienie:   

W obecnym czasie po wprowadzeniu podpisu elektronicznego 

i istniejących możliwościach wynikających między innymi z poczty 

elektronicznej propozycja stworzyłaby uzyskiwanie znacznych 

oszczędności związanych z przesyłkami pocztowymi, przykłady 

różnych instytucji (banki, urzędy, zakłady) są jedynie 

potwierdzeniem złożonej propozycji.  

Skierowany 

do KR PIIB 
Jan Bobkiewicz 

(mandat 187) 

Stanowisko Komisji Wnioskowej – wniosek realizowany  

 


