Wnioski z XIII Okręgowych Zjazdów PIIB skierowane do XIII Krajowego Zjazdu PIIB – propozycja realizacji
Nazwa izby okręgowej
Kujawsko-Pomorska
OIIB

Miejsce
zgłoszenia
Biuro OIIB

Nr
wn.
41.

zjazd
okręgowy

42.

pismo KUPOIIB/GS0061-0001/14 z dnia
10.02.2014 r.

e-mail z dnia
29.04.2014 r.
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Treść wniosku
Zwracam się z prośbą o obniżenie rocznych, obowiązkowych składek. Mam niewielką emeryturę,
a mój przychód z projektowania nie przekracza rocznie dwóch i pół tysiąca złotych. Tymczasem
składki wynoszą obecnie
Ubezpieczeniowa 70,PIIB
72,Roczna
348,Łącznie:
490,Doliczając papier, druk, katalogi i pracę projektową jest to praca zupełnie nie opłacalna. Ja jednak
bardzo lubię projektowanie i dlatego proszę o umożliwienie mi nadal projektować, jednak
z lepszą satysfakcją finansową. Nadmieniam, że nie mamy więcej zleceń, abym mogła lepiej
zarabiać.
Wniosek odrzucić.
Brak jest uzasadnienia dla różnicowania opłat członkowskich w ramach jednej Izby a tym
samym przenoszenia kosztów na pozostałych członków, wszyscy członkowie Izby mają takie
same prawa i obowiązki. Realizacja tego wniosku stanowiłaby naruszenie zasady równości
praw i obowiązków wszystkich członków Izby.
Niniejszym przedkładam do rozpatrzenia wniosek w sprawie podjęcia przez XIII Okręgowy
Zjazd KUP OIIB uchwały o jego przyjęciu i skierowaniu do dalszego rozpatrzenia przez XIII
Krajowy Zjazd PIIB celem rozpoczęcia prac nad zmianą - uzupełnieniem Kodeksu zasad etyki
zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Proponowane uzupełnienie Kodeksu zasad etyki zawodowej dotyczy treści rozdziału 7. pod
nazwą: Praca w samorządzie zawodowym, o zapis dotyczący członka izby sprawującego
funkcję w organie samorządu, który prowadzi postępowania wyjaśniające lub rozpatruje i orzeka
w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej innych członków izby
inżynierów budownictwa, w sytuacji, gdy sam zostanie ukarany przez sąd dyscyplinarny izby
inżynierów budownictwa.
W treści Kodeksu zasad etyki zawodowej, w rozdziale 7 Praca w samorządzie zawodowym,
w pkt 4) cyt.: „Członek izby sprawujący funkcję w organach samorządu:”
należy dodać: ppkt d) w brzmieniu: „w przypadku ukarania przez sąd dyscyplinarny, jest
zobowiązany do ustąpienia z pełnionej funkcji, w szczególności gdy funkcja związana jest
z prowadzeniem postępowań wyjaśniających lub rozpatrywaniem i orzekaniem w sprawach
z zakresu odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej innych członków izby inżynierów
budownictwa.”
Uzasadnienie
Istniejące zapisy „Kodeksu zasad etyki zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa” nie
regulują zasady postępowania w stosunku do członka izby pełniącego funkcję w organie
samorządu z wyboru, który zostaje ukarany przez sąd dyscyplinarny izby inżynierów
budownictwa.
Należy zaznaczyć, że takie sprawy zdarzają się niezwykle rzadko, a sam wniosek ma
charakter typowo profilaktyczny. W sytuacji gdy osoba wchodząca w skład organu samorządu,
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w szczególności, gdy jest to rzecznik odpowiedzialności zawodowej lub członek sądu
dyscyplinarnego, który sam zostaje ukarany przez sąd dyscyplinarny, i po ukaraniu nie składa
rezygnacji, rada izby lub delegaci na zjeździe nie składają stosownego wniosku o odwołanie, to
ze względu na brak regulacji prawnej postępowania w takiej sytuacji, ukarana osoba funkcyjna
ma prawo w dalszym ciągu reprezentować izbę i prowadzić sprawy. W konsekwencji,
utrzymywanie takiego stanu rzeczy, może doprowadzić do obniżenia autorytetu i wiarygodności
izby - wewnątrz samorządu, w środowisku budowlanym i w społeczeństwie.
Uregulowanie prawne takiego przypadku, uprości podejmowanie decyzji przez radę izby lub
zjazd, oraz uwolni ukaraną osobę funkcyjną od dylematu: „ustąpić czy poczekać co będzie, może
sprawa przyschnie”.
Proszę Zjazd o przyjęcie postulowanego wniosku uzupełniającego zapisy „Kodeksu zasad etyki
zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa”, przede wszystkim jako wniosku
o charakterze profilaktycznym, wzmacniającym autorytet naszej izby w społeczeństwie.
Wniosek odrzucić.
Kodeks etyki zawodowej to wewnętrzny dokument samorządu zawodowego, ponadto nie jest
możliwe skodyfikowania zasad etycznych w sposób spełniający normy legislacyjne; przeczyłoby
to charakterowi tego dokumentu;
Zwiększyć uposażenie finansowe dla z-cy sekretarza i skarbnika Krajowej Rady do wysokości
np. 75% uposażenia sekretarza, skarbnika.
Wniosek odrzucić.
Brak jest uzasadnienia dla zaproponowanego działania;
Umieścić w prasie płatne ogłoszenie ostrzegające społeczeństwo przed nieodpowiedzialnym
działaniem polityków związanym z dostępem do zawodu.
Uzasadnienie:
Działania ustawodawcy prowadzą ku znaczącemu obniżeniu wiedzy niezbędnej do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Z doświadczeń wynikających
z dwudziestokilkuletniej praktyki, że po kilku tragicznych katastrofach politycy wskażą nasze
środowisko jako odpowiedzialnych za ten stan rzeczy.
Wniosek odrzucić.
Działania upoważnionych przedstawicieli PIIB we współpracy z twórcami prawa polegają na
wypracowaniu konsensusu. W tym celu prowadzone są spotkania i konsultacje w trybie
przewidzianym przez polski system legislacyjny. Działania polityków poddawane są okresowej
ocenie w czasie wyborów. Umieszczenie artykułu ostrzegającego społeczeństwo przed
działaniami polityków, zgodnie z oczekiwaniami wnioskodawcy wiąże się z koniecznością
imiennego wskazania takich polityków, a tym samym naraża samorząd zawodowy na konflikt
prawny (z góry skazany na przegraną) i konflikt polityczny, na co nasz samorząd zawodowy
pozwolić sobie nie może, przy jednoczesnym impasie w negocjacjach dotyczących
rozwiązywania istotnych problemów środowiska.
Wnioskuję, aby wszystkie normy przywoływane w przepisach jako obowiązujące były dostępne
bezpłatnie – upowszechniane bez żadnych ograniczeń w dostępie.
Uzasadnienie:
Nie można stosować przepisów prawa wskazanego w akcie prawnym wymienionym
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w konstytucji (art. 87 ust 2 Konstytucji) skoro istnieje ograniczony dostęp z uwagi na koszty
w możliwości pozyskania norm budowlanych wymienionych w rozporządzeniach.
Wniosek jest zrealizowany w ramach obowiązującego systemu prawnego oraz możliwości
finansowych PIIB.
PIIB wprowadziła w mijającej kadencji dostęp do elektronicznych wersji Polskich Norm. Ilość
Polskich Norm na dzień dzisiejszy dostępnych dla każdego z członków PIIB przekroczyła liczbę
6.000. Zgodnie z Ustawą o Normalizacji, Polski Komitet Normalizacyjny jest jednostką
samofinansującą się. Z tego powodu zanim PIIB przystąpiła do negocjacji z PKN, Prezes PIIB
występował dwukrotnie do Premiera RP o umożliwienie nieograniczonego dostępu do Polskich
Norm przedstawiając m. in argumenty takie, jak Wnioskodawca. Dwukrotnie Kancelaria
Premiera RP wydała negatywną opinię na temat możliwości zrealizowania tego postulatu. Z
tego powodu Krajowa Rada PIIB podjęła decyzję o zakupieniu dostępu do stale aktualizowanej
elektronicznej wersji Polskich Norm z zakresu budownictwa. Każdy z członków ma możliwość
zgłoszenia braków w konkretnych normach. Braki takie są niezwłocznie uzupełniane. Na dzień
dzisiejszy z dostępu do elektronicznej wersji Polskich Norm korzysta ok. 10% członków.
Spowodowanie przyśpieszenia (przerwanych) prac nad Kodeksem urbanistyczno-budowlanym.
Wniosek realizowany jest poza kompetencjami PIIB – odpowiedź w formie informacji do
wnioskodawcy.
Prace nad kodeksem budowlanym prowadzone są intensywnie od 10 lipca 2012 przez Komisję
Kodyfikacyjną. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego
Zadaniem Komisji jest opracowanie projektu przepisów rangi ustawowej w zakresie
kompleksowej regulacji dotyczącej procesu inwestycyjno-budowlanego.
Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego została powołana rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji
Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 856)
Skład Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego (KKPB)
1. Zygmunt Niewiadomski - przewodniczący Komisji, profesor nauk prawnych, kierownik
Katedry Prawa Gospodarczego SGH, specjalista w zakresie planowania przestrzennego i prawa
budowlanego, sędzia NSA w stanie spoczynku,
2. Janusz Żbik - zastępca przewodniczącego Komisji, architekt z uprawnieniami bez
ograniczeń, samorządowiec, urzędnik administracji rządowej, podsekretarz stanu
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju,
3. Krzysztof Antczak - sekretarz Komisji, prawnik, radca ministra w Departamencie Gospodarki
Nieruchomościami, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju,
Członkowie Komisji:
4. Tomasz Bąkowski - profesor Uniwersytetu Gdańskiego, prawnik, specjalista w zakresie
planowania przestrzennego, członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów,
5. Andrzej Bratkowski - dr nauk technicznych, b. minister budownictwa,
6. Robert Dziwiński - prawnik, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego,
7. Roman Hauser - profesor nauk prawnych, Uniwersytet Adama Mickiewicza, prezes
Naczelnego Sądu Administracyjnego,
8. Hubert Izdebski - profesor nauk prawnych, Uniwersytet Warszawski, specjalista w zakresie

Krajowy Zjazd

Jerzy Kaszyca

3

Wnioski z XIII Okręgowych Zjazdów PIIB skierowane do XIII Krajowego Zjazdu PIIB – propozycja realizacji

5.

KK007

samorządu terytorialnego,
9. Adam Kowalewski - urbanista, dr nauk ekonomicznych, członek Głównej Komisji
Urbanistyczno-Architektonicznej oraz Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej, 1989-92
wiceminister budownictwa,
10. Anna Kubik - prawnik, zastępca dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie
Infrastruktury i Rozwoju,
11. Maciej Lisicki - inżynier budownictwa, zastępca prezydenta Gdańska, specjalista w zakresie
gospodarki komunalnej i nieruchomości,
12. Maciej Mosiej - ekonomista, praktyk w zakresie procesu inwestycyjnego i budownictwa,
13. Eugeniusz Mzyk - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku,
wykładowca studiów podyplomowych, Szkoła Główna Handlowa,
14. Piotr Otawski - prawnik, Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,
15. Marek Szewczyk - prawnik, profesor Uniwersytet Adama Mickiewicza, ekspert Związku
Miast Polskich, specjalista w zakresie prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego,
16. Ryszard Trykosko - inżynier budownictwa, Przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i
Techników Budownictwa,
17. Łukasz Złakowski - prawnik, przedsiębiorca
Komisja działa zgodnie z harmonogramem przyjętym na pierwszym posiedzeniu,
zaktualizowanym: 23 stycznia 2013 r., 3 kwietnia 2013 r., 17 kwietnia 2013 r., 8 maja 2013 r.,
22 maja 2013 r., 19 czerwca 2013 r., 10 lipca 2013 r., 4 września 2013 r., 30 października
2013 r., 18 grudnia 2013 r., 15 stycznia 2014 r., 29 stycznia 2014 r., 5 lutego 2014 r., 12 lutego
2014 r.
Zespół ten realizuje swoje prace zgodnie z przyjętym harmonogramem działań. W maju
2014 w internecie (www.mir.gov.pl/budownictwo/komisja_kodyfikacyjna_prawa_budowlanego)
przedstawiona została wersja projekt tego aktu prawnego do dyskusji.
Reaktywowanie służb planistyczno-projektowych (szczebel rządowy, samorządowy)
a) Regionalne biura gospodarki przestrzennej; miejskie pracownie gospodarki przestrzennej
b) Stanowiska wojewódzkich i miejskich architektów.
Wniosek odrzucić.
W obecnej rzeczywistości, zgodnie z zapisami art. 94 oraz art. 163 i art. 164 Konstytucji RP,
a także zapisami ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U.2012.647), za kształtowanie i prowadzenie polityki
przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
- odpowiada samorząd gminny, a także w zakresie swojej właściwości samorząd powiatowy
i wojewódzki. Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej państwa należy do zadań Rady
Ministrów.
Starosta, Wojewoda oraz Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, jako organy administracji
architektoniczno-budowlanej, działając w ramach obowiązującego prawa wypełniają obowiązki
wynikające z ustawy Prawo budowlane i zastępują organy Państwowego Nadzoru
Budowlanego (tzw. architektów miejskich czy wojewódzkich), które funkcjonowały do roku
1995. Wobec powyższego realizacja tego wniosku wymagałaby zmian przepisów wielu ustaw, a
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Ponawiam wniosek nr 14 z XII Okręgowego Zjazdu ŁOIIB dotyczący nowelizacji § 9 Statutu
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Powinien otrzymać znowelizowaną treść, a mianowicie: w „Inżynierze Budownictwa”
Nr 11/2013 zacytowano: „Wybrane stanowiska można pełnić tylko dwie kadencje bez względu na
to, w którym momencie dana osoba objęła swoją funkcję w pierwszej kadencji”.
Tekst powyższy powinien zostać uzupełniony o stwierdzenie: „Po pełnieniu funkcji przez dwie
kadencje na jednym stanowisku nie można przechodzić na stanowisko przewodniczącego innego
organu bez przerwy jednej kadencji”
Uzasadnienie wniosku:
Obecna regulacja statutowa § 9 doprowadziła do pełnienia bez przerwy czynności na stanowisku
w Izbie już kilkanaście lat (3 kadencje), a więc odchodzimy od zasad demokracji
(wyszczególnionych w Konstytucji RP) na rzecz systemu oligarchicznego.
Wniosek odrzucić.
Nie ma powodu ograniczać członkom Izby możliwości pełnienia funkcji społecznych, w
ramach organizacji;
Ustanowienie tytułu „Honorowy Inżynier Senior” dla członków Izby, którzy zakończyli karierę
zawodową.
Uzasadnienie wniosku:
Zakończenie kariery zawodowej przez członka Izby wiążę się z koniecznością ograniczenia
aktywności zawodowej lecz pozostaje wola dalszej pracy na rzecz Izby oraz wola dokształcania
i szkolenia. Tytuł ten dałby możliwość ograniczenia opłat na rzecz Izby.
Wniosek odrzucić.
Brak jest uzasadnienia dla różnicowania opłat członkowskich w ramach jednej Izby, a tym
samym przenoszenia kosztów na pozostałych członków, wszyscy członkowie Izby mają takie
same prawa i obowiązki. Realizacja tego wniosku stanowiłaby naruszenie zasady równości
praw i obowiązków wszystkich członków Izby.
Wniosek o zmianę przepisów dotyczących rozszerzenia samodzielności okręgowych izb
w zakresie dysponowania nadwyżkami finansowymi, a w szczególności możliwości pokrycia
nimi obowiązkowego ubezpieczenia członków izb okręgowych, które takie nadwyżki posiadają.
Uzasadnienie wniosku:
ŁOIIB posiada nadwyżkę w wysokości około 1,5 mln zł., celowym by było, aby tylko część tych
pieniędzy wróciła do naszych członków.
Wniosek odrzucić.
Składki członkowskie powinny być jednakowe dla wszystkich członków, natomiast jeśli
którakolwiek okręgowa izba wygospodarowała w okresie rozrachunkowym nadwyżki finansowe
to mogą one „wrócić” do członków, np. w formie dodatkowych szkoleń, konsultacji lub porad
prawnych lub poprzez fundusze samopomocy;
Wniosek o ustanowienie tytułu „Członek Senior ŁOIIB”. Tytuł ten przyznawany byłby
wszystkim, którzy ukończyli 70 lat i opłacali składkę przez co najmniej 10 lat. Senior byłby
zwolniony z opłat członkowskich (o ile nie prowadzi działalności gospodarczej), a miałby prawo
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do korzystania ze wszystkich udogodnień jakie zapewnia Izba.
Uzasadnienie wniosku:
Uhonorowanie członków w wieku powyżej 70 lat spowoduje ich dowartościowanie i służenie
swoim doświadczeniem młodszym kolegom.
Wniosek odrzucić.
Wniosek zwrócić do Łódzkiej OIIB.
Małopolska OIIB
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Wnioskuję podjęcie uchwały o zasadności wykreślenia zapisu o możliwości projektowania
budynków mieszkalnych o kubaturze do 1000 m3 w zabudowie zagrodowej. Zapis o warunku
zabudowy zagrodowej jest nieprecyzyjny. Należy w przepisie ograniczyć warunek do 1000 m3.
Wniosek do realizacji.
Wniosek jest zasadny. Izba prowadzi i będzie prowadziła działania, w zakresie swoich
kompetencji, mające na celu wykreślenie z rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie zapisu „na terenie zabudowy zagrodowej”.
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Wnioskuję o wystąpienie z wnioskiem do Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB o wnioskowanie
dalej do Krajowego Zjazdu PIIB o nadanie ZŁOTEJ HONOROWEJ ODZNAKI PIIB kol.
Zbigniewowi Detynie – przewodniczącemu PDK OIIB i członkowi KRAJOWEJ RADY PIIB
Uzasadnienie:
1)
w latach 2004-2006 kol. Zbigniew Detyna był przewodniczącym Zespołu ds. Portalu
Internetowego PDK OIIB. Budował ten portal od początku. Jego funkcjonowanie i „jakość” są
ogólnie znane na Podkarpaciu i w Polsce.
2)
w latach 2006-2010 kol. Zbigniew Detyna pełnił funkcję wiceprzewodniczącego PDK
OIIB wnosząc ogromny wkład w funkcjonowanie naszej izby i jej użyteczność dla wszystkich
członków.
3)
W latach 2010-1014 kol. Zbigniew Detyna pełnił funkcję przewodniczącego PDK OIIB
i jednocześnie członka Rady Krajowej PIIB. Przez ostatnie dwie kadencje był delegatem na
Zjazdy Krajowe Izby.
Jest pomysłodawcą wielu inicjatyw poszerzających portfel usług i produktów dostępnych dla
członków za pośrednictwem Izby
Wniosek zrealizowano.
Krajowa Komisja Rewizyjna podjęła uchwalę Nr26/III/KKR/2014 z dnia 28.05.2014
o wystąpienie z wnioskiem do XIII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB
o nadanie Złotej Honorowej Odznaki PIIB kol. Zbigniewowi Detynie.
Wnoszę aby XIII Zjazd PDK OIIB podjął uchwałę dotyczącą wniosku do najbliższego Zjazdu
Krajowego celem podjęcia przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa energicznych działań
zmierzających do wyeliminowania patologii w postaci funkcjonowania w ramach przetargów na
roboty budowlane i projektowanie rażąco niskich cen. Konieczna jest zmiana ustawy PZP, aby
ceny odbiegające więcej niż 30 % od kosztorysu inwestorskiego były odrzucane z mocy prawa
(a w przypadku prac projektowych oferty odbiegające więcej niż 30 % od ceny wyliczonej wg.
np. środowiskowych zasad wyceny prac projektowych).
Uzasadnienie:

Krajowy Zjazd

Leszek
Kaczmarczyk

Krajowy Zjazd

Leszek
Kaczmarczyk

e-mail z dnia
16.04.2014 r.

Podkarpacka OIIB
e-mail z dnia
28.04.2014r

39.

KK007

6

Wnioski z XIII Okręgowych Zjazdów PIIB skierowane do XIII Krajowego Zjazdu PIIB – propozycja realizacji

Śląska OIIB

zjazd
okręgowy

47.

e-mail z dnia
12.05.2014 r.

48.

KK007

Funkcjonujące obecnie zapisy ustawy PZP preferują w praktyce stosowanie jedynego kryterium
jakim jest najniższa cena. Zapis o tzw. rażąco niskiej cenie, która eliminowałaby oferty
z przetargu, jest w praktyce martwy, gdyż nie ma obowiązującej interpretacji prawnej, co jest
rażąco niską ceną. Zdarzają się przetargi, w których wyniku wygrywają ceny na poziomie 40 –
50 % wartości kosztorysu inwestorskiego. Prowadzi to do patologii, gdyż w efekcie kontrakty nie
są kończone, podwykonawcy nie otrzymują zapłaty, inwestorzy muszą organizować kolejne
przetargi. Rosną koszty społeczne i następuje pauperyzacja branży budowlanej. Każdy chce
wygrać przetarg „za najniższą cenę” tzn. za wszelką cenę. Wszyscy uczestnicy procesu
inwestycyjnego są niezadowoleni.
Wniosek do realizacji.
Jednocześnie należy zauważyć, że Izba już wielokrotnie występowała ze stosownymi pismami do
właściwych organów administracji rządowej w celu wyeliminowania wszelkich patologii
występujących w procedurach przetargowych. Działania w tym kierunku będą kontynuowane.
Wnioskuję o dokonanie zmian w Kodeksie zasad etyki zawodowej członków Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa, aby wzorem innych samorządów z dużo dłuższą tradycją niż samorząd
inżynierów budownictwa (jak np. samorząd adwokacki, czy też samorząd radców prawnych)
członek PIIB zobowiązany byłby kierować się zasadami etyki zawodowej nie tylko w związku
z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, ale również aby nie
mógł czynić żadnych działań, które mogłyby uchybić godności zawodu we wszystkich aspektach
życia codziennego.
Uzasadnienie:
Dotychczasowa linia orzecznicza, wypracowana w organach PIIB i okręgowych IIB w sprawach
o naruszenie zasad etyki zawodowej wskazuje jednoznacznie na egzekwowanie od inżynierów
budownictwa kierowania się zasadami etyki zawodowej wyłącznie w związku z pełnionymi
funkcjami rzeczoznawcy budowlanego, projektanta, kierownika budowy czy inspektora nadzoru
inwestorskiego. Członek Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykonuje zawód zaufania
publicznego i tak też jest postrzegany przez społeczeństwo. Moim zdaniem, mając na uwadze
dążenie do podnoszenia autorytetu inżyniera budownictwa, nie można przechodzić obojętnie
wobec nieetycznych postaw i zachowań osób wykonujących zawód zaufania publicznego,
niezależnie od faktu, czy do takich naruszeń doszło w związku z wykonywaniem samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, czy też nie.
Wniosek odrzucić.
Z oczywistych powodów kodeks etyki nie ogranicza się do czasu pracy zawodowej członka Izby;
kodeks ma sprzyjać budowaniu postaw etycznych jako takich, jakkolwiek kładzie nacisk na
aspekty uprawiania zawodu; trudno, aby zastępował powszechnie znane zasady etycznego
postępowania;
W przepisach dotyczących kandydowania do Organów Izby wprowadzić zapis:
Do Organów Izb nie mogą kandydować członkowie w stosunku do których toczy się
postępowanie karne przed Organami Izby lub które zostały ukarane. Powyższe powinno dotyczyć
sądów powszechnych dotyczących spraw zawodowych
Uzasadnienie:
Moralnie i etycznie jest niedopuszczalne zasiadanie takich osób w Organach Izby,
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a w szczególności:
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Sądu Dyscyplinarnego
Komisji Rewizyjnej
Wniosek odrzucić.
Zaproponowane działanie w stosunku do osób, co do których toczy się postępowanie
dyscyplinarne lub zawodowe jest niezgodne z zasadą domniemania niewinności. W przypadku
osób ukaranych istnieją stosowne regulacje prawne.
Opracowanie i uchwalenie w ramach Izby Inżynierów Budownictwa standardów zawodowych
osób pełniących funkcje techniczne w budownictwie (projektant, kierownik budowy, kierownik
robót, inspektor nadzoru).
Uzasadnienie:
W standardach należy określić:
- kwalifikacje zawodowe
- syntetyczny spis czynności związanych z funkcją
- odpowiedzialność zawodową i cywilną związaną z funkcją
Standardy przyczynią się do podniesienia rangi zawodu oraz wpłyną na poprawę jakości
świadczonych usług przez nasze środowisko.
Wniosek odrzucić.
Zaproponowane działanie nie jest możliwe do zrealizowania ze względów legislacyjnych;
jednocześnie zwraca się uwagę, iż standardy mogą być przedmiotem szkoleń i publikacji; być
może w ramach pracy Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego mógłby powstać
Kodeks dobrych praktyk dedykowany poszczególnym uczestnikom procesu budowlanego.
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