Wnioski z XVII Krajowego Zjazdu PIIB złożone przez delegatów w dniu 29-30 czerwca 2018 r.

(materiał na stronę piib.org.pl)
Nazwa izby
okręgowej
Dolnośląska OIIB

Miejsce
zgłoszenia

Nr
wn.

Krajowy
Zjazd

4.z

6.z

Treść wniosku

Stanowisko Komisji Wnioskowej

Dot. RODO w serwisie budowlanym Wolters Kluwer
Uczynienie zakładki RODO w serwisie budowlanym
Wolters Kluwer dla członków PIIB w ramach
abonamentu PIIB na serwis.
Uzasadnienie:
ułatwienie
działania
inżynierom
budownictwa prowadzącym działalność w związku z
ochroną danych osobowych.
Sposób realizacji: w zakładce RODO powinna się
znajdować wzorcowa dokumentacja obejmująca politykę
bezpieczeństwa, Instrukcję Zarządzania Systemami
Informatycznymi, ewidencja upoważnień pod kątem
ochrony danych osobowych dla inżyniera projektanta.
Rekomendacja KUiW: wniosek przyjąć do realizacji
przez KR PIIB
Wniosek w głosowaniu przyjęty przez XVII Krajowy
Zjazd PIIB.
Dot. Uzupełnienia zapisów w statucie samorządu
zawodowego inż. budownictwa.
W prowadzenie do §17 ust. 8 „Niepodejmowanie się
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
wynikających z ustawy Prawo budowlane, tj. projektanta,
kierownika
budowy,
inspektora
nadzoru
za
wynagrodzenie nie stanowiące należytej rekompensaty
wniesionej pracy, poniesionego ryzyka, posiadanej
wiedzy i należytego zysku.” Podjęcie przez Zjazd
uchwały wprowadzającej przedmiotowy zapis do statutu
samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

Wniosek należy skierować do realizacji przez
Biuro Krajowej Izby ( negocjacje z wydawcą
Wolters Kluwer).

Krajowy
Zjazd

Autor
wniosku i nr
mandatu
Roma
Rybiańska 14

Krajowy
Zjazd

Tadeusz
Ponisz 12

Kwalifikacja
wniosku

Wniosek w trakcie realizacji

Wniosek został odrzucony

Załącznik:
Wniosek
na
XVII
KRAJOWY
ZJAZD
SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY;
Wniosek
dotyczy
rozpoczęcia
wprowadzania
uregulowania formalnoprawnego stawek i wycen za
pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie wynikających z Ustawy Prawo budowlane;
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- Projektanta
- Kierownika Budowy
- Inspektora Nadzoru
Rozpoczęcie
wprowadzania
formalnoprawnych
uregulowań stawek i wycen związanych z pełnieniem
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
należy wprowadzać wielostopniowo.
Podstawę do stworzenia ram umożliwiających
uregulowanie prawne i stworzenie „cennika” powinno
poprzedzać uzupełnienie zapisów w Statucie samorządu
zawodowego inżynierów budownictwa;
W Rozdziale 4 PRAWA I OBOWIAZKI CZŁONKA §
17
Członek izby jest zobowiązany w szczególności do;
Należy dodać ustęp 8) o treści:
Nie podejmowania się pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wynikających z Ustawy
Prawo budowlane tj. projektanta, kierownika budowy,
inspektora nadzoru za wynagrodzenie nie stanowiące
należytej rekompensaty wniesionej pracy, poniesionego
ryzyka, posiadanej wiedzy i należytego zysku
Następnie po przeprowadzeniu szerokich konsultacji z
udziałem przedstawicieli wszystkich izb okręgowych
stworzyć ramowy cennik usług świadczonych w ramach
pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.
Propozycja
treści
uchwały
XVII
ZJAZDU
SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO POLSKIEJ IBY
INZYNIERÓW BUDOWNICTWA;
Uchwała nr ………..
XVII ZJAZDU SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO
POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 30.06.2018.
Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o
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samorządach architektów i inżynierów budownictwa(Dz.
U. z 2014 r. poz. 1946) uchwala się, co następuje:
§ 1.
W statucie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
stanowiącym załącznik do uchwały nr 1 z dnia 27
września 2002 r. I Krajowego Zjazdu Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa w sprawie uchwalenia statutu
polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zmienionej
uchwałą nr 3/03 z dnia 14 czerwca 2003 r., uchwałą nr
25/04 z dnia 19 czerwca 2014 r., uchwała nr 31/06 z dnia
24 czerwca 2006 r., uchwałą nr 15/08 z dnia 20 czerwca
2008 r., uchwałą nr 19/13 z dnia 29 czerwca 2013 r.
uchwałą nr 23/14 z dnia 27 czerwca 2014 r. i uchwała nr
8/15 z dnia 20 sierpnia 2015 r. oraz uchwałą wprowadza
się, co następuje:
1) § 17 otrzymuje brzmienie:
„§ 17 Członek izby jest zobowiązany, w szczególności
do:
1) Przestrzegania zasad etyki zawodowej,
2) Przestrzegania przepisów Izby,
3) Przestrzegania uchwał organów Izby,
4) Wnoszenia składek członkowskich na zasadach
przyjętych uchwałą Krajowego Zjazdu Izby,
5) Posiadania aktualnego ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej za szkody, które
mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem
samodzielnych
funkcji
technicznych
w
budownictwie,
6) Podnoszenia kwalifikacji zawodowych i
szkolenia w niezbędnym dla należytego
wykonywania
samodzielnych
funkcji
w
budownictwie i czynności rzeczoznawcy
budowlanego,
7) Przestrzegania przy wykonywaniu czynności
zawodowych obowiązujących przepisów oraz
zasad wiedzy technicznej,
8) Nie podejmowania się pełnienia samodzielnych
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funkcji
technicznych
w
budownictwie
wynikających z Ustawy Prawo budowlane tj.
projektanta, kierownika budowy, inspektora
nadzoru za wynagrodzenie nie stanowiące
należytej rekompensaty wniesionej pracy,
poniesionego ryzyka, posiadanej wiedzy i
należytego zysku.”.
§ 2.
Jednolity tekst statutu polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa, uwzgledniający zmiany wprowadzone
uchwałą stanowi załącznik do uchwały.
§ 3.
Uchwała wchodzi w zżycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zjazdu
Sekretarz Zjazdu
……………………………………
……………………………….

10.z

Załącznik do
uchwały nr …………
Rekomendacja KUiW: wniosek odrzucić
Wniosek w głosowaniu odrzucony przez XVII
Krajowy Zjazd PIIB.
Dot. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych oraz wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z 7.02.2018 o niezgodności
art. 16 ustawy Prawo Budowlane

Wniosek jest w trakcie realizowania – trwają
prace legislacyjne w RCL

Krajowy
Zjazd

Ryszard
Babik
1

Wniosek w trakcie realizacji

1. Proszę o zajęcie stanowiska przez odpowiednie organy
PIIB dotyczące umorzenia postępowania Trybunału
Konstytucyjnego w zakresie pkt 2a i 2b ( wyrok TK z
7.02.2018r.)
2. W związku z narzuconą przez TK koniecznością
zmiany przez ustawodawcę art 16 ustawy Prawo
Budowlanego lutego 2019r proszę o stworzenie komórki
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organizacyjnej w ramach organów PIIB która zajmie się
skuteczną dyskusją w środowisku uczestniczących w
stanowieniu prawa nad zmianą obowiązujących zapisów
Rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych co do paragrafu 11.2, tj. do ograniczenia
uprawnień architektonicznych do zabudowy zagrodowej.
Uzasadnienie:
Trybunał konstytucyjny nakazał ustawodawcy zmianę –
jako niekonstytucyjny - zapisu art. 16 ustawy Prawo
budowlane, jednak z wnioskowanych przez PIIB uznał
jako zasadne zapisy pkt C, dotyczącego specjalności
inżynieryjnej kolejowej, umarzając postępowanie w
zakresie pkt A i B dotyczących problematyki poruszanej
od 1994 r. przez liczne grona, zwłaszcza młodych
członków naszej izby posiadających uprawnienia
konstrukcyjno-budowlane, poruszające niczym nie
umocowane ograniczenie zdobywanie uprawnień
architektonicznych tylko w zabudowie zagrodowej, które
to w obecnej interpretacji prawnej sprowadzane są przez
instytucje interpretujące te uprawnienia, do możliwości
pełnienia funkcji technicznych wyłącznie dla osoby
fizycznej posiadającej status rolnika w myśl przepisów
ustawy o ustroju rolnym. Nie podjęcie działań w tym
kierunku w obecnym momencie tj. obowiązku zmian
zapisów ustawy w zakresie tych przepisów przez
ustawodawcę, uniemożliwi całkowicie powrót do
możliwości zdobycia uprawnień jakie funkcjonowały
przed 1994 r., kiedy osoby posiadające odpowiednie
wykształcenie pokrewne do zdobycia uprawnień
architektonicznych mogły zdobyć uprawnienia w
ograniczonym ale w innym, bardziej logicznym zakresie
przestrzenno-lokalizacyjny – np. ograniczenie do
1000m3. Obecne zakres ograniczonych uprawnień
architektonicznych jest martwy, według sprawozdań
KKK PIIB w latach wcześniejszych zdobywało te
uprawnienia kilka osób, w 2017 r. nie przystąpił do tych
uprawnień nikt.
Rekomendacja KUiW: wniosek skierować do
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Kujawsko –
Pomorska OIIB
Lubelska OIIB
Lubuska OIIB

Łódzka OIIB
Małopolska OIIB

Krajowy
Zjazd
Krajowy
Zjazd
Krajowy
Zjazd

---

realizacji do KR PIIB
Wniosek w głosowaniu przyjęty przez XVII Krajowy
Zjazd PIIB.
Nie zgłoszono wniosków

---

Nie zgłoszono wniosków

9.z

Wniosek został zrealizowany

Krajowy
Zjazd
Krajowy
Zjazd

---

Dot. Wydatków w „małych izbach”.
Powołać zespół w ramach PIIB do analizy wydatków w
poszczególnych izbach okręgowych celem zabezpieczenia
zadań statutowych wszystkich izb okręgowych.
Uzasadnienie:
W celu umożliwienia „małym izbom” prowadzenia
działalności statutowej niezbędna jest analiza wydatków i
wpływów ponoszonych w tych izbach celem pełnego
zaspokojenia potrzeb członków w danej izbie okręgowej.
Rekomendacja KUiW: wniosek skierować do
realizacji do KR PIIB
Wniosek w głosowaniu przyjęty przez XVII Krajowy
Zjazd PIIB.
Nie zgłoszono wniosków
Dot.: udziału PIIB w organizacji XXVI Kongresu
Techników Polskich w 2019 r. oraz IV Światowego
Zjazdu Inżynierów Polskich.
Uzasadnienie:
Naczelna Organizacja Techniczna organizuje w 2019 r. w
Krakowie XXVI Kongres Techników Polskich
pracujących za granicami Polski. Patronat honorowy objął
Prezydent RP. Kongres współorganizują:
-Światowy Związek Inż. Polskich w Amer. Północnej,
-Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń
Naukowo Technicznych,
-Politechnika Warszawska
-Politechnika Krakowska,
-Akademia Górniczo-Hutnicza i inne organizacje.
Sposób realizacji:
Do wskazania przez nowowybraną Radę PIIB. Wniosek

Komisja Wnioskowa sugeruje Krajowej
Radzie
objęcie
imprezy
patronatem
honorowym.

2.z

Wniosek skierowany do realizacji

---

---

---

---

Krajowy
Zjazd

Andrzej
Cegielnik 29

---

--Andrzej
M. Kucharski
65
Prezes Rady
Krakowskiej
Naczelnej
Organizacji
Technicznej
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popiera MAP OIIB.

3.z

Mazowiecka OIIB

Krajowy
Zjazd

5.z

Rekomendacja KUiW: wniosek skierować do
realizacji do KR PIIB
Wniosek w głosowaniu przyjęty przez XVII Krajowy
Zjazd PIIB.
Dot. Utworzenia z decyzją Konferencji z 2017 r.
Wnoszę o utworzenie Komisji Etyki KR PIIB w składzie
16 osób + 1 Przewodniczący
Uzasadnienie:
Zgodnie z wnioskami wynikającymi z Konferencji PIIB,
która został przeprowadzona w roku 2017 r.
Sposób realizacji: Po jednym przedstawicielu z 16 OIIB.
Rekomendacja KUiW: wniosek skierować do
realizacji do KR PIIB
Wniosek w głosowaniu przyjęty przez XVII Krajowy
Zjazd PIIB.
Dot. Współpracy Samorządu Inżynierskiego z Izbą
Projektowania Budowlanego
Wnoszę o podjęcie realizacji porozumienia PIIB z IPB
zawartego w Poznaniu w roku 2004 dot. M.in.

Wniosek został zrealizowany

Krajowy
Zjazd

Marian
Płachecki 69

Wniosek w trakcie analizy przez Komisję
Wnioskową. Wstępna ocena wniosku:
konieczne jest zwiększenie ilości szkoleń
dotyczących zgadnień jakości projaktowania

Krajowy
Zjazd

Jerzy
Kotowski 82
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---

ustanowienia osób odpowiedzialnych za zagadnienia
projektowania w randze zastępców przewodniczących
okręgów.
Uzasadnienie: jakość projektowania jest aktualnie źle
oceniana przez wykonawców i inwestorów. Podjęcie
intensywnego przeciwdziałania wzrostowi wymagań przy
braku adekwatnych wynagrodzeń jest konieczna i
wymaga zasadniczego wzmocnienia współpracy IPB z
okręgami.
Sposób realizacji: Sugeruję podjęcie uchwały KR PIIB
zalecającej wzrost zainteresowania zagadnieniami
projektowania w organach okręgowych m.in. poprzez
powierzenie
tych
zagadnień
zastępcom
przewodniczących.
Rekomendacja KUiW: wniosek skierować do
realizacji do KR PIIB
Wniosek w głosowaniu przyjęty przez XVII Krajowy
Zjazd PIIB.
Dot. Utworzenia Komisji Problemowej PIIB ds. BIM
W imieniu komisji MAZ OIIB ds. BIM wnioskuję o
utworzenie komisji na poziomie krajowym koordynującej
działania izb okręgowych w zakresie wdrażania i edukacji
BIM.
Uzasadnienie: Uchwalenie Dyrektywy 4/2014/24 UE
wprowadziło zalecenia realizacji procesu budowlanego w
oparciu o BIM. Mając na uwadze nieuchronność
wdrożenia BIM, PIIB powinna w tym procesie
uczestniczyć.
Sposób realizacji:
Wniosek do KR PIIB o utworzenie ciała pozastatutowego.
Rekomendacja KUiW: wniosek skierować do
realizacji do KR PIIB
Wniosek w głosowaniu przyjęty przez XVII Krajowy
Zjazd PIIB.
Nie zgłoszono wniosków

---

Nie zgłoszono wniosków

8.z

Opolska OIIB
Podkarpacka OIIB

Krajowy
Zjazd
Krajowy
Zjazd

a także technologii BIM, co obecnie jest
realizowane. Co do przypisywania zadań
zastępcom
przewodniczących
rad
okręgowych PIIB członkowie komisji mają
opinie negatywne jednak sprawdzenia
wymagają zapisy porozumienia, na które
powołuje się wnioskodawca,
Wniosek w trakcie analizy

Wniosek został zrealizowany

Krajowy
Zjazd

Daniel Opoka
90

---

---

---

---
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Podlaska OIIB
Pomorska OIIB
Śląska OIIB
Świętokrzyska OIIB

Krajowy
Zjazd
Krajowy
Zjazd
Krajowy
Zjazd
Krajowy
Zjazd

---

Nie zgłoszono wniosków

---

---

---

Nie zgłoszono wniosków

---

---

---

Nie zgłoszono wniosków.

---

---

7.z

Wniosek w sprawie zmian w Regulaminach
Okręgowych Komisji Rewizyjnych i Krajowej Komisji
Rewizyjnej w celu efektywności i skuteczności
działania organów kontrolnych w Polskiej Izbie
Inżynierów Budownictwa.
Zmiany w regulaminie dotyczą rozpatrywania wniosków i
zaleceń organów kontrolnych, kierowanych do organów
kontrolowanych oraz skutecznego pełnienia funkcji
nadzorczej
Krajowej
Komisji
Rewizyjnej
nad
Okręgowymi Komisjami Rewizyjnymi. W załączeniu
propozycje zmian w Regulaminach.
Uzasadnienie:
- Komisje rewizyjne kierują, w wyniku corocznych
kontroli działalności organów, szereg wniosków i zaleceń
co do zmiany sposobów działania tych organów,
- Zdarzają się spory pomiędzy komisjami rewizyjnymi a
organami kontrolowanymi co do tych wniosków i
zaleceń,
Niektóre z wniosków i zaleceń powtarzane sią
corocznie i nie są realizowane,
- W związku z powyższym pojawiła się potrzeba
jednoznacznego rozstrzygnięcia tego rodzaju sporów,
- Jedynym organem władnym do rozstrzygnięcia sporów
pomiędzy organami danej izby jest Zjazd,
- Zasadą powinna być realizacja wniosków i zaleceń
pokontrolnych komisji rewizyjnej przez organy izby,
W razie odmiennej oceny stanu prawnego lub
faktycznego działalności organu pomiędzy komisją
rewizyjną a organem kontrolowanym spór powinien
zostać rozstrzygnięty przez Zjazd,
Zjazd powinien rozstrzygnąć spór w uchwale
zatwierdzającej sprawozdanie z działalności organu.

Krajowy
Zjazd

Tadeusz
Durak 164

Komisja
pozytywnie
rekomenduje
propozycje zmian w Regulaminach OKR i
KKR zawarte we wniosku. Komisja sugeruje
przyjęcie stosownej uchwały.
Pismem z dnia 14 listopada 2018 r.
przekazano
do
Komisji
PrawnoRegulaminowej PIIB
Mailem z dnia 26 listopada 2018 r.
przekazano do Krajowej Komisji Rewizyjnej
PIIB
Wniosek skierowany do realizacji
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Jeżeli w ocenie Zjazdu wniosek lub zalecenie komisji
rewizyjnej zasługuje na uwzględnienie, w uchwale tej
powinno znaleźć się, oprócz postanowienia o
zatwierdzeniu
sprawozdania,
postanowienie
zobowiązujące organ do wykonania wniosku lub
zalecenia komisji rewizyjnej,
- Zmiany w regulaminie mają też wzmocnić skuteczne
pełnienie nadzorów KKR nad OKR poprzez możliwość
nałożenia obowiązku na OKR na wykonanie określonej
kontroli
Propozycja zmiany zapisu w obecnej ustawie o
samorządach zawodowych
Dla zapewnienia skuteczności nadzoru KKR nad
OKR, poza odpowiedzialnością dyscyplinarną członków
OKR za niewykonywanie uchwał KKR niezbędne byłyby
zmiany ustawowe.
Art. 35 ustawy o samorządach zawodowych
należałoby uzupełnić o rozwiązanie analogiczne do
obowiązującego w stosunku do krajowej i okręgowych
rad, a polegającego na możliwości podejmowania uchwał
przez Krajową Komisję Rewizyjną zamiast okręgowych
komisji rewizyjnych.
Przepis nowego ust. 3 mógłby brzmieć:
„Art. 35. 1. Krajowa Komisja Rewizyjna:
1) kontroluje statutową, finansową i gospodarczą
działalność Krajowej Izby;
2) przedstawia sprawozdanie z działalności
kontrolnej Krajowemu Zjazdowi Izby;
3) sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych
komisji rewizyjnych;
4) występuje
z
wnioskiem
o
udzielenie
absolutorium Krajowej Radzie Izby.
2. Krajowa Komisja Rewizyjna uchyla uchwały
okręgowych komisji rewizyjnych sprzeczne z prawem lub
uchwałami i regulaminami wydanymi na podstawie
ustawy.
3. Krajowa Komisja Rewizyjna zobowiązuje
okręgową komisję rewizyjną do podjęcia czynności
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kontrolnych lub uchwały w określonej sprawie należącej
do zakresu działania tej komisji, w terminie 30 dni od
dnia doręczenia uchwały Krajowej Komisji Rewizyjnej;
niepodjęcie przez okręgową komisję rewizyjną w
powyższym terminie czynności kontrolnych lub stosownej
uchwały upoważnia do ich podjęcia Krajową Komisję
Rewizyjną.”.
Projekt zmian w Regulaminie Krajowej Komisji
Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
1) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3.
1. Komisja wykonuje obowiązki wynikające
z ustawy, statutu i uchwał Krajowych Zjazdów,
a w szczególności:
1) kontroluje działalność statutową, finansową
i gospodarczą Izby,
2) przedstawia sprawozdania z działalności
Zjazdowi,
3)
sprawuje
nadzór
nad
działalnością
okręgowych komisji rewizyjnych, w tym zleca
okręgowym
komisjom
rewizyjnym
przeprowadzenie czynności kontrolnych albo
udzielenia informacji bądź uzyskania i
przekazania dokumentów w określonych
sprawach, zakresie, rodzaju i terminie,
4)
występuje
z wnioskiem
o udzielenie
absolutorium Radzie,
5) uchyla uchwały okręgowych komisji
rewizyjnych sprzeczne z prawem lub uchwałami
i regulaminami wydanymi na podstawie ustawy.
2. Do spraw nieunormowanych ustawą i wydanymi
na
jej
podstawie
rozporządzeniami
wykonawczymi zastosowanie w działalności
Komisji mają odpowiednie przepisy Kodeksu
postępowania administracyjnego.
3. W sprawach nagłych kompetencje określone w
ust.1 pkt 3 może wykonywać przewodniczący
Komisji.
Czynności
podejmowane
przez
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przewodniczącego Komisji w tym trybie
podlegają zatwierdzeniu przez Komisję na
najbliższym posiedzeniu.”,
2) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6.
1. Komisja swoje zadania w zakresie dotyczącym
działalności Izby wykonuje głównie przez
planowaną kontrolę, polegającą w szczególności
na:
1) badaniu wykonania uchwał Zjazdu,
2) ustosunkowaniu się do sprawozdań Rady i
innych organów Izby,
3) badaniu ksiąg, rejestrów, akt i innych
dokumentów,
4) analizie spraw finansowych i gospodarczych
prowadzonych przez Radę.
2. W zakresie dotyczącym działalności okręgowych
komisji rewizyjnych Komisja swoje uprawnienia
nadzorcze wykonuje, w szczególności poprzez
czynności kontrolne w siedzibie okręgowej izby,
udział swoich członków w posiedzeniach
okręgowych komisji rewizyjnych, kontrolę
uchwał przez nie podejmowanych, protokołów
z posiedzeń oraz protokołów z kontroli, a także
zlecane okręgowym komisjom rewizyjnym
przeprowadzenia czynności kontrolnych albo
udzielenia
informacji
bądź
przekazania
dokumentów w określonych sprawach, zakresie,
rodzaju i terminie.
3. Na wniosek Prezydium, Komisja opiniuje
zamierzenia finansowe oraz gospodarcze
Prezydium.”,
3) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7.
1. Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący.
2. Do zakresu czynności Przewodniczącego
Komisji należy, w szczególności:
1) reprezentowanie Komisji,
2) opracowanie planu pracy Komisji i czuwanie
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nad jego realizacją,
3) podział pracy pomiędzy członków Komisji,
4) zwoływanie posiedzeń Komisji
i przewodniczenie im,
5) podpisywanie korespondencji w imieniu
Komisji,
6) przedstawianie w imieniu Komisji informacji
lub sprawozdań na posiedzeniach plenarnych
Rady oraz na Zjeździe.
3. Zastępca przewodniczącego wskazany przez
Komisję jest stałym zastępcą przewodniczącego
i w razie jego nieobecności wykonuje wszystkie
jego uprawnienia i obowiązki.
4. Do
obowiązków
sekretarza
należy,
w szczególności:
1) protokołowanie posiedzeń,
2) prowadzenie korespondencji,
3) kompletowanie dokumentacji Komisji.”,
4) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8.
1. Komisja, za wiedzą Prezesa Rady, przeprowadza
kontrolę w składzie co najmniej trzech
członków, w tym przewodniczącego lub
zastępcy przewodniczącego.
2. W nagłych lub wyjątkowych wypadkach doraźną
kontrolę może rozpocząć sam przewodniczący.
3. Komisja w uzgodnieniu z Prezesem Rady może
powoływać biegłych i ekspertów.
4. Postanowienia
ust.1-3
stosuje
się
do
wykonywania
nadzoru
nad
okręgowymi
komisjami rewizyjnymi.”,
5) § 9 otrzymuje brzmienie:
„§ 9.
1. Z każdej kontroli przeprowadzonej przez
Komisję sporządza się protokół, który powinien
zawierać wnioski i zalecenia.
2. Protokół z kontroli wraz z uchwałami Komisji,
obejmującymi
wnioski
i zalecenia,
Przewodniczący
Komisji
przekazuje
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niezwłocznie Prezesowi Rady. Protokół z
kontroli
okręgowej
komisji
rewizyjnej
Przewodniczący Komisji przekazuje ponadto
przewodniczącemu
okręgowej
rady
i
przewodniczącemu okręgowej komisji rewizyjnej.
3. Wnioski i zalecenia Komisji z kontroli Izby
podlegają
rozpatrzeniu
na
najbliższym
posiedzeniu Krajowej Rady, zaś z kontroli
okręgowej
komisji
rewizyjnej
podlegają
rozpatrzeniu na najbliższym posiedzeniu
okręgowej komisji rewizyjnej i wykonaniu w
terminie wskazanym przez Komisję.”,
6) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10.
1. Przewodniczący Komisji, w terminie 7 dni
przed terminem posiedzenia,
jest każdorazowo
zapraszany i ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym
w posiedzeniach Rady i jej Prezydium.
2. Członkowie Komisji, na zaproszenie Prezesa
Rady, mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady i jej
prezydium z głosem doradczym, podczas omawiania
spraw statutowych, finansowych i gospodarczych.”,
7) § 11 otrzymuje brzmienie:
„§ 11.
1. Członkowie Prezydium, przewodniczący organów Izby
oraz pracownicy Biura Krajowej Izby obowiązani są
udzielać na żądanie Komisji ustnych oraz pisemnych
wyjaśnień.
2. Postanowienie ust.1 stosuje się do okręgowych komisji
rewizyjnych oraz przewodniczących organów i
pracowników biur okręgowych izb.”.
Projekt zmian w Regulaminie Okręgowych Komisji
Rewizyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§2.
1. Okręgowa Komisja Rewizyjna wykonuje obowiązki
wynikające z ustawy, statutu i uchwał okręgowego
zjazdu, a w szczególności:
1) kontroluje działalność statutową, finansową i
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gospodarczą okręgowej izby, w tym na zlecenie Krajowej
Komisji Rewizyjnej wykonuje czynności kontrolne albo
udziela informacji bądź uzyskuje i przekazuje dokumenty
w określonych sprawach, zakresie, rodzaju i terminie,
2) składa sprawozdania okręgowemu zjazdowi izby oraz
Krajowej Komisji Rewizyjnej,
3) występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium
okręgowej radzie izby.
2. Okręgowa Komisja Rewizyjna wykonuje swoje
zadania głównie przez planowaną kontrolę, polegającą w
szczególności na:
1) badaniu wykonania uchwał finansowych okręgowego
zjazdu,
2) ustosunkowaniu się do sprawozdań finansowych
okręgowej rady,
3) badaniu ksiąg, rejestrów, akt i innych dokumentów,
4) analizie spraw finansowych i gospodarczych
prowadzonych przez okręgową radę.
3. Na wniosek prezydium okręgowej rady, okręgowa
komisja rewizyjna opiniuje zamierzenia finansowe oraz
gospodarcze prezydium rady.
4. Kadencja okręgowej komisji rewizyjnej trwa 4 lata.
5. W sprawach nagłych zadania określone w ust.1 pkt 1
wykonuje przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
Czynności podejmowane przez przewodniczącego Komisji
w tym trybie podlegają zatwierdzeniu przez Komisję na
najbliższym
posiedzeniu,
z
zastrzeżeniem,
że
Przewodniczący Komisji informuje okręgową komisję
rewizyjną na najbliższym posiedzeniu o czynnościach
podejmowanych w tym trybie na zlecenie Krajowej
Komisji Rewizyjnej.
6. Okręgowa Komisja Rewizyjna zapewnia sprawne
wykonywanie czynności nadzorczych wykonywanych
przez Krajową Komisję Rewizyjną w zakresie dotyczącym
działalności okręgowych komisji rewizyjnych, w
szczególności poprzez udział w czynnościach kontrolnych,
umożliwienie udziału członków Krajowej Komisji
Rewizyjnej
w posiedzeniach
okręgowych
komisji
rewizyjnych, przekazywanie Krajowej Komisji Rewizyjnej

15

Wnioski z XVII Krajowego Zjazdu PIIB złożone przez delegatów w dniu 29-30 czerwca 2018 r.

(materiał na stronę piib.org.pl)
uchwał, protokołów z posiedzeń oraz protokołów
z kontroli okręgowych komisji rewizyjnych, a także
wykonywanie zlecanych przez Krajową Komisję
Rewizyjną czynności kontrolnych albo udzielania
informacji bądź przekazanie dokumentów w określonych
sprawach, zakresie, rodzaju i terminie.”,
2) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4.
1. Okręgowa Komisja Rewizyjna odbywa swoje
posiedzenia w miarę potrzeby, jednakże nie rzadziej niż
raz w kwartale.
2. Posiedzenia Okręgowej Komisji Rewizyjnej zwołuje
jej przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek
przewodniczącego
Krajowej
Komisji
Rewizyjnej,
przynajmniej jednego członka komisji rewizyjnej albo na
wniosek okręgowej rady izby.
3. Propozycje porządku obrad przedstawia jej
przewodniczący.
4. Okręgowa Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały
zwykłą większością głosów w obecności więcej niż
połowy jej członków, w tym przewodniczącego lub
zastępcy przewodniczącego. W razie równości głosów
decyduje głos przewodniczącego obrad.
5. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który
podpisują: przewodniczący obrad i sekretarz. Protokół
powinien zostać przyjęty na następnym posiedzeniu
komisji i przesłany wraz z uchwałami do Krajowej
Komisji Rewizyjnej.
6. Udział członków w posiedzeniach komisji rewizyjnej
jest
obowiązkowy
(nieobecność
wymaga
usprawiedliwienia).
7. Prawo uczestniczenia w posiedzeniach okręgowych
komisji rewizyjnych mają członkowie Krajowej Komisji
Rewizyjnej.
8. Okręgowa Komisja Rewizyjna, po otrzymaniu
protokołu Krajowej Komisji Rewizyjnej z czynności
kontrolnych lub nadzorczych zobowiązana jest do jego
rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu oraz podjęcia w
terminie określonym przez Krajową Komisję Rewizyjną
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działań w celu realizacji poleceń, wniosków i zaleceń w
nim zawartych. O sposobie wykonania poleceń, wniosków
i zaleceń okręgowa komisja rewizyjna niezwłocznie
informuje
Krajową
Komisję
Rewizyjną
oraz
przewodniczącego okręgowej rady.”,
3) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5.
1.Pracami okręgowej komisji rewizyjnej kieruje jej
przewodniczący.
2. Do zakresu czynności przewodniczącego okręgowej
komisji rewizyjnej należy, w szczególności:
1) reprezentowanie komisji,
2) opracowanie planu pracy komisji i czuwanie nad jego
realizacją,
3) podział pracy pomiędzy członków komisji,
4) zwoływanie posiedzeń komisji i przewodniczenie im,
5) podpisywanie korespondencji w imieniu komisji,
6) składanie w imieniu komisji informacji lub sprawozdań
na posiedzeniach plenarnych okręgowej rady oraz na
okręgowym zjeździe.
3. Zastępca przewodniczącego wskazany przez komisję
jest stałym zastępcą przewodniczącego i w razie jego
nieobecności wykonuje wszystkie jego uprawnienia i
obowiązki.
4. Do obowiązków sekretarza należy, w szczególności:
1) protokołowanie posiedzeń,
2) prowadzenie korespondencji,
3) kompletowanie dokumentacji komisji.”,
4) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8.
1.
Przewodniczący
Okręgowej
Komisji
Rewizyjnej, w terminie 7 dni przed terminem posiedzenia,
jest każdorazowo zapraszany i ma prawo uczestniczyć z
głosem doradczym w posiedzeniach okręgowej rady i jej
prezydium.
2. Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej, na
zaproszenie przewodniczącego okręgowej rady, mogą
uczestniczyć w posiedzeniach okręgowej rady i jej
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prezydium z głosem doradczym, podczas omawiania
spraw statutowych, finansowych i gospodarczych.”,
5) § 9 otrzymuje brzmienie:
„§ 9.
Członkowie prezydium okręgowej rady, przewodniczący
organów Izby oraz pracownicy biura okręgowej izby
obowiązani są udzielać na żądanie Okręgowej Komisji
Rewizyjnej oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej ustnych
oraz pisemnych wyjaśnień.”.

WarmińskoMazurska OIIB
Wielkopolska OIIB

Krajowy
Zjazd
Krajowy
Zjazd

--1.z

Rekomendacja KUiW: wniosek skierować do
realizacji do KR PIIB
Wniosek w głosowaniu przyjęty przez XVII Krajowy
Zjazd PIIB.
Nie zgłoszono wniosków
Dot.: nadania przez Krajowy Zjazd PIIB tytułu
Honorowego Prezesa Krajowej Rada PIIB – Andrzejowi
Rochowi Dobruckiemu.
Przedkładam wniosek Krajowej Rady PIIB z dnia 25
kwietnia 2018 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego
Prezesa Krajowej Rada PIIB – Andrzejowi Rochowi
Dobruckiemu (w załączeniu Uchwała nr 5/R/18 KR PIIB
z dnia 25.04.2018).
Uzasadnienie:
Pełniąc obowiązki Prezesa KR PIIB przez dwie kadencje
tj. w latach 2010-2014 w sposób szczególny zasłużył się
dla funkcjonowania samorządu zawodowego inżynierów
budownictwa.
Sposób realizacji:
1. Przyjęcie uchwały XVII Krajowego Zjazdu PIIB
z dnia 30 czerwca 2018 r. w sprawie tytułu
honorowego Prezesa KR PIIB (projekt uchwały
w załączeniu).
2. Przyjęcie uchwały XVII Krajowego Zjazdu PIIB
z dnia 30 czerwca 2018 r. w sprawie nadania
tytułu Honorowego Prezesa Krajowej Rada PIIB
Andrzejowi Rochowi Dobruckiemu (projekt

Wniosek został zrealizowany.

Krajowy
Zjazd
Krajowy
Zjazd

--Danuta
Gawęcka
182
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uchwały w załączeniu).

Zachodniopomorska
OIIB

Krajowy
Zjazd

---

Rekomendacja KUiW: wniosek skierować do
głosowania przez Krajowy Zjazd
Wniosek w głosowaniu przyjęty przez XVII Krajowy
Zjazd PIIB.
Nie zgłoszono wniosków

Krajowy
Zjazd

---
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