Wnioski zgłoszone przez delegatów na XIII Krajowym Zjeździe PIIB – propozycja realizacji

Lp.
1.

Nazwa izby
okręgowej
Dolnośląska OIIB

Miejsce
zgłoszenia
Krajowy
Zjazd

Nr
wn.
5z.

9z.

Treść wniosku
Dot. Zmiany treści § 8 w rozdziale II Zasad Gospodarki finansowej PIIB.
Uzasadnienie: Wnioskuję o zmianę zapisu w rozdziale II § 8 pkt.1) Zasad
Gospodarki finansowej PIIB.
Dotychczasowa treść:
Przychodami okręgowych izb są w szczególności:
- składka członkowska zwana dalej „opłatą wpisową” w wys. 100 zł,
wnoszona jednorazowo przy wpisie na listę członków okręgowej izby.
Proponowane brzmienie (być może mogliby ten zapis udoskonalić
prawnicy):
- opłata administracyjna wnoszona jednorazowo przy składaniu
dokumentów związanych z uzyskaniem członkostwa w naszej izbie.
Uzasadnienie:
Zmiana zapisu pozwoli przynajmniej na częściową rekompensatę kosztów
związanych z rozpatrywaniem wniosków o świadczenie usług
transgranicznych, ponieważ zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych
wpis na listę członków musi być nieodpłatny, natomiast nie wyklucza
innych opłat związanych z rozpatrywaniem wniosku. Taką opłatę pobierają
izby zagraniczne.

Uchwała XIII Krajowego Zjazdu PIIB
Dot. Podjęcia uchwały o wprowadzeniu zmian do kodeksu zasad etyki
zawodowej członków PIIB.
Uzasadnienie:
Uzupełnienie zapisów „Kodeksu zasad etyki zawodowej członków PIIB”.
Pkt. 6 o ppkt. 17.
Pkt. 6 lojalność i solidarność zawodowa ppkt. 17 członek izby nie
powinien realizować zadań wynikających z pełnienia indywidualnych
funkcji w budownictwie za wynagrodzenie niestanowiące realnego
ekwiwalentu
poniesionych kosztów, nakładów pracy, ponoszonej
odpowiedzialności zawodowej wraz z należnym zyskiem. Zaniżanie cen
usług świadczonych w ramach pełnienia indywidualnych funkcji w
budownictwie przez członka izby stanowi naruszenie zasad etyki
zawodowej członków PIIB.

Kwalifikacja
wniosku
Krajowa Rada

Odrzucić
Zapisy niemożliwe
do wyegzekwowania

Autor
Andrzej Pawłowski
- 14

Tadeusz Ponisz - 15
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2.

KujawskoPomorska OIIB

3.

Lubelska OIIB

4.

Lubuska OIIB

5

Łódzka OIIB

6

Małopolska OIIB

Krajowy
Zjazd

18z.

Dot. Udostępnienia dostępu do elektronicznego zbioru norm kandydatom
do egzaminu na uprawnienia budowlane.
Uzasadnienie:
wnioskuję umożliwienie dostępu do elektronicznego zbioru norm PN-EN
kandydatom do egzaminu na uprawnienia budowlane. Znajomość
określonego zbioru norm PN-EN przez norm kandydatom do egzaminu na
uprawnienia budowlane w poszczególnych specjalnościach zmusza
zainteresowane osoby do ich zakupu. Wnoszone opłaty na
przeprowadzenie procedury kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej mogą być w
części przeznaczone na opłatę za dostęp do zbioru norm.

19z.
1.

2.

3.

4.

Wnioskuję aby izba zgłosiła oficjalny protest, jako stanowisko Zjazdu,
przeciwko wprowadzeniu tych zmian. Zobowiązała KKK do
przygotowania założeń do nowelizacji ustawy w tym zakresie – zleciła
prawne jej opracowanie i wystąpiła z inicjatywą do władz
ustawodawczych.
Zarówno ze względów socjalnych jak i bezpieczeństwa wnioskuję aby
Izba wystąpiła do ustawodawcy o przywrócenie wieku emerytalnego 65
lat z powodu dużej uciążliwości prac na budowie.
Wnioskuję aby zespół prawno-regulaminowy przygotował założenia do
nowelizacji ustawy w tym zakresie a Izba zleciła prawne jej
opracowanie i wystąpiła z inicjatywą do władz ustawodawczych.
Czwartym obszarem ściśle związanym z prestiżem zawodu są regulacje
płacowe. Wyznacznikiem rynkowym statusu zawodu jest płaca
nierozerwalnie związana z konieczną wiedzą oraz odpowiedzialnością z

Wniosek
realizowany.
Dostęp
do
elektronicznego
zbioru norm jest w
każdej
okręgowej
izbie.

Marian Płachecki 68

Odrzucić
Ze
względów
formalnych
i
merytorycznych
wnioski
są
niezrozumiałe.

Jan Żakowski - 74
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7

Mazowiecka OIIB

8

Opolska OIIB

9

Podkarpacka OIIB

Krajowy
Zjazd

21z.

Krajowy
Zjazd

7z.

8z.

tytułu jego wykonywania. Teoretycznie funkcjonuje w polskim prawie
ustawa o płacy minimalnej. Uważam, iż należy ją znowelizować
wprowadzając stawki minimalne dla poszczególnych grup
zawodowych. Wnioskuję aby Izba jako samorząd zawodowy wystąpiła
z taką inicjatywą.
Dot. Proponujemy ustalenie roku 2016 Rokiem Inżyniera Budownictwa i
podjęcie przygotowań organizacyjnych w tym zakresie przez Krajową
Radę. Wobec Zgromadzenia Ogólnego ECCE w październiku br. W
Warszawie, inicjatywa może być rozszerzona na kraje Europy. Naszym
zdaniem przyczyni się to do umocnienia pozycji społecznej i zawodowej
inż. Budownictwa w Polsce.

Dot. Ubezpieczeń OC dla działalności członków nie związanych
bezpośrednio wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych.
Uzasadnienie:
Wnioskuję o negocjację i wypracowanie oferty dla członków izby w
zakresie ubezpieczenia OC dla działalności członków Izby niezwiązanych
bezpośrednio z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych
szczególnie dla:
1. Funkcji inżyniera kontraktu, rezydenta etc. (inwestor zastępczy)
2. Firm budowlanych.
3. Firm projektowych.
4. Firm oferujących usługę inwestora zastępczego.
5. Wykonywanie projektów wykonawczych.
Dot. Dodatkowych ubezpieczeń przez STU HESTIA.
Negocjacja z ubezpieczycielem dodatkowych profitów dla członków izby
w postaci zniżek w ubezpieczeniach OC, komunikacyjnych oraz mienia
realizowanych przez HESTIĘ.
Uzasadnienie:
Dostępne na stronie www. Polskiej Izby Inżynierów informację o zniżkach
dla członków dotyczą jedynie nowych klientów HESTII i są profitem za
przejęcie klienta. Wnioskuję o negocjację zniżek dla członków Izby bez
względu na to czy ubezpieczali się w HESTII dotychczas czy też nie. Stan
obecny jest reklamą firmy ubezpieczeń.

Krajowa Rada

Włodzimierz
Szymczak – 97
Andrzej Jaworski 82

Krajowa Rada

Grzegorz Dubik –
114

Krajowa Rada

Grzegorz Dubik –
114
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10

Podlaska OIIB

Krajowy
Zjazd

14z.

Dot. Jednolite i prawidłowe stosowane prawa w postępowaniu
administracyjnym.
Wniosek, który zgłaszam, adresuję do ostatecznej realizacji przez Zjazd
Polskiej IIB.
Proszę o przyjęcie wniosku nt. „Jednolitego i prawidłowego stosowania
prawa w postępowaniach administracyjnych związanych z procesem
budowlanym” o następującej treści:
1. W celu realizacji ochrony interesu zawodowego członków samorządu
zawodowego inżynierów budownictwa, Krajowy Zjazd PIIB zobowiązuje
Radę PIIB do:
podejmowania inicjatyw i działań zmierzających do jednolitego i
prawidłowego stosowania prawa w postępowaniach administracyjnych
związanych z procesem budowlanym.
2. Cele opisane w pkt. 1 powinny być realizowane w szczególności przez:
a) podejmowanie działań z własnej inicjatywy przez Radę PIIB,
b) przyjmowanie wniosków od organów izb okręgowych i ich realizację.
Uzasadnienie:
Kłopoty z wykonywaniem zawodu jakie napotykają członkowie samorządu
zawodowego inżynierów budownictwa zgłaszane do okręgowych izb
samorządu zawodowego, wskazują na bardzo duży problem jakim jest
niejednolite stosowanie prawa w postępowaniach administracyjnych.
Na terenie nawet jednego województwa prawo bywa odmiennie
realizowane przez różnych starostów. Jednym z wielu przykładów jest
sprawa projektów zagospodarowania terenu – niektóre organy AAB żądają
ręcznego rysowania pisakami na mapach, nie uznając projektów
sporządzonych technikami cyfrowymi. Takie funkcjonowanie administracji
przyczynia się do dużych strat finansowych członków izby.
Choć działania PIIB związane z zaangażowaniem w tworzenie nowego
prawa są niewątpliwie konieczne, to jednak bardzo duże znaczenie ma
zaangażowanie izby w dążenie do jednolitego i prawidłowego
realizowania ustanowionego prawa. Bowiem najbardziej doskonałe
prawo, bywa bardzo często wypaczane przez urzędników, ze szkodą dla
członków izby.
PIIB dysponuje potężnym potencjałem: intelektualnym, finansowym i
prawnym. Ten potencjał należy wykorzystać dla dobra członków izby i
społeczeństwa.
Wraz z realizacją wniosku Rada PIIB będzie zobowiązana do
przedstawienia sprawozdania o podjętych działaniach na corocznych
zjazdach sprawozdawczych.

Krajowa Rada

Andrzej Falkowski123
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11

Pomorska OIIB

Krajowy
Zjazd

13z.

Dot. Zwolnienia z opłaty składki dla młodych inżynierów.
Uzasadnienie:
Wnioskuję o zmiany w przepisach PIIB w zakresie umożliwiającym
młodym inżynierom po zdaniu egzaminu na uprawnienia budowlane
przyjęcie w szeregi członków na następujących zasadach:
- przez pierwsze 6 – miesięcy przynależności do Izby zwolnienie z opłaty
składki członkowskiej z obowiązkiem opłaty składki tytułem
ubezpieczenia.
Celem wniosku jest ułatwienie dostępności do rozpoczęcia pracy w
zawodzie, niezbędnej do wykonywania samodzielnych funkcji.

Odrzucić
Realizacja
tego
wniosku
stanowiłaby
naruszenie zasady
równości praw i
obowiązków
wszystkich członków
Izby.

Ryszard Trykosko 137
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Śląska OIIB

Krajowy
Zjazd

1z.

Dot. Stworzenia „Domów Seniora Budowlańca”
Uzasadnienie:
Spośród 100 tys. członków Izby na pewno znajdą się osoby z różnych
przyczyn znajdujące się w bardzo ciężkich warunkach, nie mające się gdzie
na starość podziać. Postuluję stworzenie przez Izbę sieci „Domów Seniora
Budownictwa”. Z założenia Domy te byłyby dofinansowane z naszych
składek. Postuluję, powierzenie Krajowej Radzie przez Zjazd opracowanie
całości zagadnienia i przedstawienie propozycji (konkretnych) na
przyszłorocznym Zjeździe.

Odrzucić
KUiW nie widzi
opłacalności
tego
przedsięwzięcia.

Włodzimierz
Starosolski - 158

2z.

Dot. Sposobu przedstawienia Zjazdowi opracowań finansowych.
Uzasadnienie:
Przedstawione Zjazdowi wyniki finansowe przedstawione są w formie
zblokowanej w szczególności po stronie wydatków. Postuluję, aby przyszłe
sprawozdania wydatków były rozbite na poszczególne pozycje tak jak to
ma miejsce w obecnym wyliczeniu wydatków na 2015. Chodzi o to aby
Zjazd, miał w pełni świadomość co do sposobu gospodarowania środkami
– w tej chwili tak nie ma.

Odrzucić
Skarbnik uzasadnił
w dn.27.06.2014 r.

Włodzimierz
Starosolski - 158

3z.

Dot. Umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Przy
zawieraniu kolejnej umowy na ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej członków PIIB należy ubezpieczeniem objąć także autorów
projektów wykonawczych, a nie tylko projektantów opracowujących
projekty budowlane.
Uzasadnienie:

Odrzucić.
Takie ubezpieczenie
może
być
realizowane
tylko
jako
dodatkowe
poza obowiązkowym

Jerzy Dzierżewicz 144
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Opracowanie projektów wykonawczych – choć nie wymienionych w
Prawie budowlanym, stanowiących istotną i niezbędną – dla realizacji
inwestycji – części projektów budowlanych, wypełnia treść art. 12, ust. 1,
pkt. 1 Prawa budowlanego i jest wykonywaniem samodzielnej funkcji
technicznej projektanta w budownictwie. Sprawa ta w umowie
ubezpieczeniowej nie została jednoznacznie określona, z czego korzysta
ubezpieczyciel, ograniczając swoją odpowiedzialność tylko do autorów
projektów budowlanych. Błędy popełnione w projektach wykonawczych
(w tym na rysunkach warsztatowych) mogą być przyczyną znacznie
poważniejszych szkód, niż błędy w projektach budowlanych. Pojęcie
„projekt wykonawczy” występuje w ustawie o zamówieniach publicznych i
stanowi podstawową część dokumentacji technicznej, na podstawie której
są obliczane koszty inwestycji.

pakietem OC.

6z.

Dot. Statutu PIIB.
Wnoszę o zobowiązanie Krajowej Rady do powołania Komisji Statutowej
do której zadań należałoby dokonanie analizy postanowień statutu PIIB i
zaproponowanie zmian Statutu uwzględniających dotychczasowe
doświadczenia w funkcjonowaniu izby.
Cel realizacji wniosku. Efektem Komisji powinno być przedstawienie
następnemu Krajowemu Zjazdowi projektu zmiany statutu adekwatnego do
aktualnych potrzeb.
Uzasadnienie:
Dwunastoletni okres działalności Izby Jest okazją do podsumowania
efektywności rozwiązań statutowych. Zmieniająca się dynamicznie
sytuacja prawna samorządu zawodowego i jego zadań oraz analiza potrzeb
członków wskazują na konieczność dostosowania ram organizacyjnych do
aktualnych potrzeb.

Krajowa Rada

Franciszek Buszka140

15z.

Dot. Zmiany „Regulaminu Okręgowych Rad PIIB”
Wnoszę o uzupełnienie § 4 pkt. 4 w taki sposób, aby po słowach „który”
dodać „w głosowaniu tajnym” tak aby pierwsze zdanie brzmiało: „Przy
ukonstytuowaniu się Rady za wybranych na poszczególne funkcję, uznaję
się kandydatów, którzy w głosowaniu tajnym otrzymali kolejno największą
liczbę głosów, więcej jednak niż połowę oddanych ważnych głosów…”
Uzasadnienie:
Powyższa zmiana jest zgodna z art. 17 ust. 2 Ustawy o samorządzie,
doprecyzowuje zasady wyborów członków Prezydium czyniąc je bardziej
przejrzystymi. Przykłady głosowania w różnych Okręgowych Izbach

Odrzucić.
Taka
zmiana
spowoduje
ograniczenie praw
OR.

Piotr Wyrwas - 161
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pokazują na konieczność jasnego i jednoznacznego określenia zasad
wyboru Prezydium Rad.
16z.

Dot. Zmiany „Regulaminu Krajowej Rad PIIB”
Wnoszę o uzupełnienie § 5 ust. 4 w taki sposób, aby po słowach „który w
głosowaniu” dodać „tajnym” tak aby pierwsze zdanie brzmiało: „Przy
ukonstytuowaniu się Rady za wybranych na poszczególne funkcję, uznaję
się kandydatów, którzy w głosowaniu tajnym otrzymali kolejno największą
liczbę głosów, więcej jednak niż połowę oddanych ważnych głosów…” :
Uzasadnienie:
Powyższa zmiana jest zgodna z art. 17 ust. 2 Ustawy o samorządzie.
Doprecyzowuje sposób wyboru członków Prezydium czyniąc ten wybór
bardziej przejrzystym i demokratycznym. Rola i ranga Prezydium
powoduje, że członkowie Prezydium powinni być wybierani w sposób
jasny, jednoznaczny oraz transparentny.

Odrzucić
Taka
zmiana
spowoduje
ograniczenie praw
KR.

Piotr Wyrwas - 161

17z.

Dot. Interpretacja uprawnień budowlanych jednolita dla wszystkich OIIB.
Uzasadnienie: Wnioskuję, by KKK PIIB opracowała i zamieściła na stronie
internetowej PIIB interpretację wszystkich branżowych uprawnień
budowlanych, które posiadają członkowie naszej Izby, gdyż w wielu
postępowaniach administracyjnych i przetargowych żądane są dodatkowe
wyjaśnienia co do zakresu uprawnień. Tak opracowane interpretacje będą
jednakowe i jednoznaczne dla wszystkich Izb Okręgowych, a po
zamieszczeniu na stronie internetowej będą dostępne dla wszystkich stron
procesów inwestycyjnych – umożliwi to szybkie sprawdzenie interpretacji i
nie przedłuży prowadzonych procedur.

Odrzucić
Konieczna
indywidualna
interpretacja
uprawnień
budowlanych

Dorota Przybyła 157

Dot. Publikacji skrótu sprawozdania z działalności KKR w „Inżynierze
Budownictwa”.
Uzasadnienie:
wnioskujemy o zamieszczenie skrótu sprawozdania z działalności KKR w
Inżynierze Budownictwa w numerze ukazującym się przed Zjazdem
Krajowym PIIB. KKR jest jednym z organów PIIB i jej sprawozdanie z
działalności powinno być dostępne dla wszystkich członków Izby.

KKR + Redakcja
Inżyniera
Budownictwa

20z.

jest

Urszula Kallik – 147
Kazimierz
Ślusarczyk
-73
MOIIB
Leonard
Szczygielski – 95 –
MAZOIIB
Janusz Komorowski
Tadeusz
Durak
SWKOIIB
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13

Świętokrzyska OIIB

14

WarmińskoMazurska OIIB

Krajowy
Zjazd

12z.

15

Wielkopolska OIIB

Krajowy
Zjazd

4z.

10z.

11z.

Dot. Wyboru przewodniczących OIIB.
Zobowiązać Radę Krajową do opracowania projektów zmian w Statucie
PIIB oraz regulaminach w celu przeprowadzenia bezpośrednich wyborów
Przewodniczących OIIB drogą elektroniczną.
Uzasadnienie :
Wszyscy członkowie posiadają indywidualne kody dostępu do norm,
szkoleń elektronicznych, czy zaświadczeń o przynależności do PIIB. W
oparciu o te kody możliwe jest przeprowadzenie wyborów
przewodniczących OIIB przez wszystkich członków. Takie wybory
zapobiegną ewentualnym manipulacjom i sterowaniem wyborcami.
Dot. Statutu PIIB.
Uzasadnienie:
Wnoszę o zmianę w statucie PIIB § 8 ust. 3 Wnioskowana treść: „Nie jest
możliwe łączenie funkcji w organach Izby tego samego szczebla. Nie
można pełnić równocześnie funkcji przewodniczącego okręgowej rady
izby i Prezesa, Wiceprezesa lub przewodniczącego organów krajowych.”
Uważam, że funkcji przewodniczącego rady okręgowej nie powinno się
łączyć z funkcją wiceprezesa Krajowej Rady ze względów etycznych.
Dot. Zmian w regulaminach wyborów do Krajowego Sądu
Dyscyplinarnego, Krajowych Rzeczników OZ, OSD i OROZ.
Wnoszę o dokonanie zmian regulaminów wyborów Krajowych i
Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej (poza
koordynatorami) oraz składów Krajowego i Okręgowych Sądów
Dyscyplinarnych w taki sposób aby: połowa Rzeczników i składów Sądów
była wybierana w sposób dotychczasowy, natomiast pozostali w połowie
kadencji Krajowej i Okręgowych Rad IIB. Kadencja pozostałaby bez
zmian i trwałaby cztery lata.
Uzasadnienie:
Proponowany sposób wyboru zapewni ciągłość funkcjonowania organów.
Przygotowanie do pełnienia funkcji Rzecznika czy Sędziego wymaga
pewnego czasu. Całkowita wymiana składu na nowy, często pełniącego
funkcję po raz pierwszy powoduje paraliż pracy organu i skutkuje błędami.
Dot. Zobowiązania Krajowej Rady do dostosowania Uchwały Nr 38/R/06 z
dnia 13.12.2006 r. do obowiązujących regulaminów.
Wnoszę o zobowiązanie Krajowej Rady PIIB do dostosowania Uchwały Nr
38/R/06 z dnia 13.12.2006 r. - tryb postępowania Rzeczników

Odrzucić
Sprzeczne z ustawą
o
samorządach
zawodowych
–
wyboru
przewodniczących
OIIB
dokonują
delegaci na Zjazd
Okręgowy.

Piotr Narloch - 172

Krajowa Rada

Jerzy Stroński - 189

Wycofany
przez
wnioskodawcę

Łukasz Gorgolewski
- 181

Krajowa Rada

Łukasz Gorgolewski
- 181
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Wnioski zgłoszone przez delegatów na XIII Krajowym Zjeździe PIIB – propozycja realizacji
Odpowiedzialności Zawodowej i Sądów Dyscyplinarnych… - do
obowiązujących przepisów i regulaminów.
Uzasadnienie:
W obecnym kształcie ww. uchwała zmieniona Uchwałą KR Nr 10/R/12 z
dnia 05.09.2012 r. jest sprzeczna z obowiązującymi regulaminami np. w
sprawie wyboru Rzecznika Koordynatora wg. Regulaminu wybieranego w
odrębnym głosowaniu wg. Uchwały zostaje nim rzecznik-koordynator,
który otrzymał największą ilość głosów.
16

Zachodniopomorska
OIIB
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