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Załącznik Nr 2 

Wnioski przyj ęte przez Okręgowe Zjazdy, skierowane do rozpatrzenia przez Krajowy 
Zjazd PIIB –negatywna rekomendacja Komisji Uchwał i Wniosków 

 

2 Wniosek 

Wnioskuję o zmianę zapisu Statutu Polskiej Izby InŜynierów Budownictwa: Dotyczy – 
Rozdziału4 § 16 – pkt. 2. Prawa i Obowiązki Członków Izby: 
Obecny zapis: „Członek Izby moŜe zaskarŜyć uchwałę okręgowej Izby do Krajowej Izby, a 
uchwałę Krajowej Rady właściwego sądu administracyjnego” 
Zastąpić nowym zapisem: „Członek Izby moŜe zaskarŜyć uchwałę i sporną decyzję: 

1) Okręgowej Izby – do Krajowej Izby, 
2) Okręgowego Zjazdu – do Krajowej Rady, 
3) Krajowej Rady i Krajowego Zjazdu – do właściwego ministra, dalej do 

sądu administracyjnego.” 
Uzasadnienie: 
Obecne prawo członka Izby, w tym zakresie jest mocno ograniczone, gdyŜ członek Izby, 
prawie nigdy nie wystąpi ze skargą do sądu administracyjnego. Powodem rezygnacji do 
wniesienia skargi moŜe być: 

1) Utrudniona procedura i konieczność ponoszenia własnych środków finansowych, w tym 
między innymi na opinie prawne, 

2) Mniej istotna sprawa sporna, nigdy nie była zaskarŜana i nigdy nie będzie zaskarŜana, jeśli 
nie zostaną wprowadzone proponowane zmiany do Statutu. – autor wniosku: Jerzy Jach MAP 
OIIB (nr mandatu 64). 

 
 

9 Wniosek  

Stosownie do Rozporządzenia Ministra Transportu i budownictwa w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie z dnia 28 kwietnia 2006 r. (Dz. U. nr 83, poz. 578) zm. 
Dz. U. nr 210 z 2007 r. poz. 1528 § 5 jest powiedziane, Ŝe do praktyki zagranicznej nie stosuje 
się przepisu § 4 dotyczącego prowadzenia ksiąŜki praktyki zawodowej. Odbycie praktyki 
powinno być potwierdzone jedynie zaświadczeniem wydanym przez kierownika jednostki, w 
której odbywa się praktyka zawodowa. W § 5 ust. 2 pkt 1 jest powiedziane, co takie 
zaświadczenie powinno zawierać. W praktyce dostarczane zaświadczenia Z reguły nie 
spełniają tych elementów, gdyŜ z reguły są lakoniczne i nie moŜna z nich wywnioskować o 
rzeczywistej wartości odbytej praktyki. Na ogół są to ogólnikowe informacje, które nie dają 
obrazu odbywanej praktyki zawodowej / informacja taka nie przekracza na ogół dwóch stron 
maszynopisu/. UwaŜamy, Ŝe ten stan rzeczy naleŜy zmienić poprzez wprowadzenie obowiązku 
prowadzenia ksiąŜki praktyki zawodowej, jak to czynią osoby odbywający praktykę zawodową 
w kraju. NaleŜałoby równieŜ ustalić, kto i w jakich krajach Unii Europejskiej, jest 
upowaŜniony do potwierdzenia takiej praktyki. W informacje takie powinny posiadać 
wszystkie Okręgowe Komisje Kwalifikacyjne, aby proces kwalifikacji osób prezentujących 
praktykę zagraniczną do uprawnień budowlanych nie był fikcją. W aktualnym stanie prawnym 
tak jest to odbierane przez zespoły weryfikujące w naszej OKK. Sądzimy, Ŝe podobnie jest w 
innych OKK. 



 

2 
 

W związku z powyŜszym wnioskuję, aby Polska Izba InŜynierów Budownictwa wystąpiła z 
inicjatywą legislacyjną do Ministra Infrastruktury w sprawie § 5 cytowanego Rozporządzenia 
prowadzącego do obowiązku rejestracji i prowadzenia ksiąŜki praktyki zawodowej przez 
osoby odbywające praktykę zawodową za granicą. Jednocześnie PIIB powinna podjąć 
starania mające na celu rozwiązanie sprawy osób upowaŜnionych do potwierdzania praktyk 
zagranicznych w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. – autor wniosku Szczepan 
Mikurenda (nr mandatu 190). 
 

12 Wniosek  

Wnoszę o podjęcie Uchwały przez Zjazd Krajowy o nie lokowaniu wolnych środków 
finansowych Izby Krajowej i Izb Okręgowych, pochodzących ze składek członków w fundusze 
inwestycyjne.  
Uzasadnienie: 
Sytuacja finansowana giełdzie powoduje zbyt duŜe ryzyko utraty środków finansowych, a tym 
samym utratę płynności finansowej. Zablokowanie środków finansowych do czasu „wzrostu 
na giełdzie” moŜe spowodować brak moŜliwości lub ograniczenie wypełnienia zadań 
ustawowych i statutowych. – autor wniosku: Jadwiga Gałach (nr mandatu 181). 
 

14 Wniosek 

W § 7 Regulaminu okręgowych rad PIIB dodać ust. 13 o treści: Członek okręgowej rady moŜe 
w kaŜdym czasie, złoŜyć rezygnację z tego członkowstwa.decyzjataka jest ostateczna i nie 
wymaga potwierdzenia formie odwołania na najbliŜszym okręgowym zjeździe izby. – autor 
wniosku: Jacek SkraŜewski (nr mandatu 192) 
 
 
18 Wniosek  

Zobowiązać Radę PIIB do utworzenia jednostki organizacyjnej do spraw oddziaływania 
przedsięwzięć budowlanych na środowisko – autor wniosku: Jacek SkarŜewski (nr mandatu 
192) 
 

20 Wniosek 

Zaświadczenia posiadają dwie daty :datę waŜności ostatniego zaświadczenia i datę 
ostatniego dnia waŜności bieŜącego zaświadczenia. 
Wnioskuję aby pierwsza data określała początek nieprzerwanej przynaleŜności do Izby. W 
sytuacji gdy członek Izby przerwał, lub zawiesił przynaleŜność – datą jest ponowne 
rozpoczęcie nieprzerwanej przynaleŜności do Izby.  
Uzasadnienie: 
W stanie  obecnym członek musi przechowywać wszystkie zaświadczenia aby w razie potrzeby, 
udokumentować przynaleŜności do Izby i opłacenie ubezpieczenia.  
Przy proponowanym zapisie, naleŜy przechowywać tylko ostatnie zaświadczenie. - Karol 
Jurkowski, Nr mandatu 122 
 

21 Wniosek 
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Pomocy finansowej PIIB dla OIIB przy organizacji wyborów okręgowych i umieszczenie tej 
pozycji w planach budŜetu na 2010. 

Z uwagi na małą liczebność członków w OIIB i małymi w pływami pomoc finansowa PIIB 
przy organizacji wyborów moŜe zwiększyć ilość osób, które wezmą udział w okręgowych 
wyborach. – autor wniosku: Roma Rybańska (nr mandatu 14)  

 

22 Wniosek 

DąŜyć do wprowadzenia zmian w przepisach prawnych zmierzających do szczegółowego 
unormowania odpowiedzialności zawodowej, dyscyplinarnej i karnej kierowników budowy. 
Proponuje wprowadzenia systemu menadŜerskiego zatrudniania kierownika budowy 
uniezaleŜniając go od właściciela przedsiębiorstwa wykonawczego. 
Uzasadnienie: 
Biorąc jako przykład obecny stan prawny kierownika budowy opublikowany w artykule 
Jeszcze raz Kierownik   Budowy ( inŜynier budowlany ) nr 6/2009 str. 50. 
Jest on odpowiedzialny za wszystko na budowie, nawet za błędne decyzje swojego 
pracodawcy. Wprowadzając system menadŜerski zabezpiecza się go przed przypadkową 
utratą pracy gdy odmówi  pracodawcy wykonanie niezgodnego z prawem polecenia 
słuŜbowego. - Janusz Krasnowski Nr mandatu 150 
 

29 Wniosek 

Apel do Krajowego Zjazdu o przyjęcie stanowiska Stałego Przedstawicielstwa Kongresu 
Budownictwa dotyczącego programu antykryzysowego dla budownictwa mieszkaniowego  

Autor: Ksawery Krassowski mandat nr 50 

 

34 Wniosek 

Podjęcie uchwały o uznawaniu nadanych Certyfikatów przez Polski Komitet Geotechniki, 
będący członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Mechaniki Gruntów i Geotechniki 
InŜynierskiej, jako uprawnień w zakresie geotechniki i fundamentowania, równowaŜnych 
z uprawnieniami budowlanymi nadawanymi przez Okręgowe Komisje Kwalifikacyjne.  
Uzasadnienie: Certyfikat geotechniczny jest nadawany przez Polski Komitet Geotechniki na 
podstawie decyzji po zdaniu egzaminu branŜowego przed Centralną Komisją egzaminacyjną. 
– autorzy wniosku: Jan Bobkiewicz (nr mandatu 195), Janusz Komorowski (nr mandatu 199) 
  
 
40 Wniosek  

Wnioskować do Krajowego Zjazdu Izby zmianę § 3 Regulaminu Okręgowych 
Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby InŜynierów 
Budownictwa, który przyjąłby brzmienie. 

§ 3 
6. Organ Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej składa się 
z Okręgowego Rzecznika Koordynatora Odpowiedzialności Zawodowej i 1-
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9 Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej wybranych 
przez okręgowy zjazd w liczbie kaŜdorazowo ustalonej na kadencję przez 
zjazd okręgowy. 
7. Mandat okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wygasa z 
upływem kadencji, na którą został wybrany. 
8. utrata mandatu przed upływem kadencji następuje na skutek: 
- ustania członkostwa w Izbie, 
- rezygnacji, 
- odwołania przez okręgowy zjazd izby na wniosek Okręgowego Rzecznika 
Koordynatora Odpowiedzialności Zawodowej. 
9. W przypadku utraty mandatu przez Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej skład Organu decyzją rady Izby na wniosek 
Okręgowego Rzecznika Koordynatora Odpowiedzialności Zawodowej 
uzupełnia się o kolejną osobę z największą ilością głosów, która nie została 
wybrana w dniu wyborów do Organu. 
10.Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej swoje funkcje sprawuje 
zgodnie z art. 44 ustawy o samorządach zawodowych. Przysługuje mu 
zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaną funkcją. – Autor 
wniosku: Czesław Szczesik (Kujawsko-Pomorska OIIB) 
Uzasadnienie:  
Zmiana ma na celu poprawną jakość działania organu w przypadku utraty 
mandatu przez rzecznika w związku ze śmiercią czy teŜ rezygnacją. 

 
Propozycja KR załatwienia wniosku 
Wniosek odrzucić. 
Propozycja jest teŜ wadliwa pod względem prawnym, legislacyjnym i 
redakcyjnym. 
Obecnie obowiązujący § 3 regulaminu okręgowych rzeczników 
odpowiedzialności zawodowej składa się z 4 ustępów. Wnioskodawca 
proponuje dodać ust. 6-10 brak jest więc ust.5. 
Proponowany ust. 6 reguluje materię uregulowaną w obecnie 
obowiązującym ust.1.  
Proponowany ust.7 jest regulowany ustawą (art. 42) i statutem (§ 9 ust.1 i 
2, § 10 ust.12 i 13). Nie ma Ŝadnych wątpliwości, Ŝe organy Izby są 
wybierane na 4 letnie kadencje i nie ma potrzeby określania po raz kolejny, 
Ŝe mandat wygasa z upływem kadencji. Co więcej róŜnice redakcyjne 
pomiędzy obowiązującym przepisami statutu oraz proponowanymi we 
wniosku mogłyby być przyczyną kolejnych w tym zakresie wątpliwości. 
Podobnie proponowany ust.8 jest zbędny jako regulujący materię juŜ 
uregulowaną ustawą i statutem oraz jest wadliwy legislacyjnie (ustęp nie 
moŜe być dzielony na tirety). 
Proponowany ust.9 jest sprzeczny z ustawą, poniewaŜ wyłącznie okręgowy 
zjazd moŜe podejmować uchwały w sprawie wyboru członków organów 
izby. Brak jest moŜliwości prawnych podejmowania jakichkolwiek uchwał 
w tej materii innemu niŜ zjazd organowi. Zjazdy odbywają się corocznie i 
nie ma Ŝadnych praktycznych problemów z ewentualnym uzupełnianiem 
składu organów. Propozycja sprzeczna jest, w szczególności z § 10 ust.13 
statutu Polskiej Izby InŜynierów Budownictwa, zgodnie z którym w razie 
odwołania członka organu Izby w trakcie kadencji organu lub wygaśnięcia 
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mandatu członka organu w inny sposób zjazd odpowiednio uzupełnia skład 
organu lub zmniejsza odpowiednio liczbę członków organu. Członek 
organu powołany w trakcie kadencji organu pełni funkcję do czasu 
zakończenia kadencji organu. 

Regulaminy poszczególnych organów muszą być zgodne ze statutem, co 
przesądza o braku podstaw do akceptacji proponowanych zmian. 
Propozycja zawarta w ust.10 jest powtórzeniem obowiązującego obecnie 
ust.3. 

 
 

45 wniosek 

Wniosek ponowny do Krajowej Rady PIIB, aby wystąpiono do Rządu RP o dofinansowanie 
kosztów wymiany pokrycia dla osób, które likwidują pokrycia dachowe eternitowe budynków 
(całkowita likwidacja do 2032 r.), gdyŜ dalej cała Polska ma nadal ten typ pokryć dachowych. 
Na dzień dzisiejszy Gmina zwraca koszty rozbiórki, transportu i składania na wyznaczonych 
wysypiskach. – Autor wniosku: Romuald Miński (Opolska OIIB) 
 
Propozycja KR załatwienia wniosku 

Na VII Krajowym Zjeździe ten wniosek był głosowany i nie został przyjęty. 
Krajowa Rada stwierdza, Ŝe wniosek nie powinien być przedmiotem obrad VIII Krajowego 
Zjazdu. 
 
 
47 wniosek 

Wnioskuję o to aby osoby posiadające z mocy ustawy prawo do sporządzania świadectw 
charakterystyki energetycznej miały moŜliwość być wpisanym do centralnego rejestru 
(rejestru krajowego) prowadzonego przez właściwego Ministra. – Autor wniosku: Mirosław 
Matlęga (Śląska OIIB). 
Uzasadnienie: 

Dotychczas do rejestru tego będą wpisywane osoby, które po 50 godzinach szkolenia zdały 
egzamin. Nie wpisanym do tego rejestru mam nierówne szanse na zlecenia w porównaniu z 
tymi osobami. 

Propozycja KR załatwienia wniosku 

Wniosek odrzucić. Członkowie Izby posiadający uprawnienia do sporządzania świadectw 
charakterystyki energetycznej, przestrzegają zasad etyki zawodowej i odpowiadają zawodowo, 
wobec powołanych ustawą organów samorządu okręgowego i krajowego. 
Nie ma powodu ubiegania się o dodatkowy wpis do rejestru, którego jedynym celem jest 
dyscyplinowanie osób sporządzających świadectwa energetyczne, które nie podlegają 
dyscyplinie samorządu zawodowego. 
Takie działanie deprecjonowałoby zawód zaufania publicznego. 
 
 
49 wniosek 
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Niezbędne jest ugruntowanie pozycji inŜyniera budownictwa jako osoby zaufania publicznego 
określonej w ustawie o samorządzie zawodowym. Nie ma to pokrycia w odbiorze społecznym i 
wyobraŜeniach władz. Naprawa tego stanu wymaga działania w obszarze inicjatyw 
legislacyjnych, publicystyki i innych. – Autor wniosku: Adam Chmura (Śląska OIIB. 
Uzasadnienie:  
Ranga naszego zawodu doceniana dopiero w obliczu katastrof budowlanych, 
komunikacyjnych, awarii sieci energetycznych i poŜarów. NaleŜy pilnie naprawić 
uregulowania prawne, które obniŜyły pozycję techników i inŜynierów, a takŜe poderwały 
autorytet Izby jako sprzeczne z art. 8 ustawy pkt 2 i 11 o ochronie interesów zawodowych. 
Jedną z dróg do celu jest przyspieszenie procedur przywracających uprawnienia budowlane 
techników i inŜynierów wg wcześniejszych uregulowań. 
 
Propozycja KR załatwienia wniosku 

Wniosek odrzucić. Gruntowanie pozycji inŜyniera budowlanego jako zawodu zaufania 
publicznego jest ze wszech miar zasadne. Podejmowane są i podejmowane będą liczne 
inicjatywy aby ten fakt znalazł pełne pokrycie w odbiorze społecznym. Działania Izby w tym 
zakresie zostały omówione w sprawozdaniach organów Krajowej Izby za rok 2008. 
Nie moŜna zgodzić się z postulatem, Ŝe jedną z dróg podnoszenia prestiŜu inŜyniera 
budownictwa jest nadawanie uprawnień budowlanych technikom. 
 


