Spotkanie Grupy B - 8

czwartek, 21 października 2010

20 października w siedzibie Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie
odbyło się spotkanie Grupy B - 8 pod przewodnictwem prezesa KR PIIB Andrzeja Rocha
Dobruckiego.

Uczestnicy spotkania wymienili poglądy dotyczące propozycji zmian w ustawie o samorządach
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów i ustawy Prawo budowlane
w kontekście orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 października 2010 r. w sprawie
wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącego obowiązku przynależności do samorządu
zawodowego oraz sankcji dożywotniego pozbawienia prawa do wykonywania zawodu. W
pierwszej sprawie związanej z obligatoryjnością Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie,
natomiast w drugiej omawiającej sankcję dożywotniego pozbawienia prawa do wykonywania
zawodu TK uznał, że przepisy dotyczące tej materii są niekonstytucyjne.

Podczas spotkania omówiono i wymieniono uwagi w odniesieniu do przedłożonych przez Izbę
Projektowania Budowlanego projektów opracowań związanych z ustawą o zamówieniach
publicznych i działaniu Urzędu Zamówień Publicznych. Opracowania dotyczą „Ogólnych
warunków umowy o prace projektowe w zamówieniach publicznych” oraz „Propozycji poza
cenowych kryteriów oceny ofert w zamówieniach publicznych o prace projektowe”. Ustalono, że
w sprawach dotyczących ustawy o zamówieniach publicznych, nastąpi między członkami Grupy
B - 8, wzajemna wymiana informacji, uwag i opracowań.

Zapoznano się z informacją o przebiegu i ustaleniach zorganizowanej w dniach 11 i 12
października przez Izbę Architektów, Izbę Urbanistów i Izbę Inżynierów Budownictwa
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konferencji pt. „Klęski żywiołowe a urbanistyka, architektura i budownictwo”.

Wobec pojawiających się propozycji opracowania kodeksu budowlanego oraz debaty „Czy
Polsce potrzebny jest kodeks budowlany?” zorganizowanej w dniu 7 października przez
Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, ustalono, że zachodzi potrzeba merytorycznego
wypowiedzenia się w tej sprawie środowiska zawodowego związanego na co dzień z
budownictwem.

W spotkaniu Grupy B - 8 udział wzięli: Wiktor Piwkowski prezes Polskiego Związku Inżynierów i
Techników Budownictwa; Ksawery Krassowski prezes Izby Projektowania Budowlanego;
Stanisław Cegielski – prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich; Jacek Banduła z Polskiej
Izby Urbanistów; Grzegorz Chodkowski ze Stowarzyszenia Architektów Polskich; Włodzimierz
Kędziora Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Geodetów Polskich; Krzysztof Rogala z
Geodezyjnej Izby Gospodarczej; Aleksander Krupa i Kazimierz Staśkiewicz z Izby
Projektowania Budowlanego i Marek Walicki z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
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