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Załącznik Nr 4 
 
 
Zarekomendowane Przez Komisję Uchwał i Wniosków do rozpatrzenia przez Krajową 
Radę PIIB  
 
 
 
10 wniosek 
Wniosek dot. Tłumaczenia język angielski strony internetowej PIIB. 
 
 
11wniosek + 30 wniosek 
11 wniosek  
Wnioskuję o dokonanie przez PIIB zakupu w PKN systemu elektronicznego „E-norma” 
celem udostępnienia go wszystkim członkom Izby drogą internetową. Rozliczenie kosztów 
zakupu ww. systemu i udostępnienie członkom izby dokonać z Izbami Okręgowymi 
proporcjonalnie do liczby członków danej Izby. Zakup ww. pakietu przez PIIB znacznie 
obniŜy koszty systemu w stosunku do ceny zakupu przez poszczególne izby okręgowe. 
Realizacja wniosku będzie spełnieniem oczekiwań duŜej grupy szczególnie młodych 
członków Izby, dla których zakup norm jest niejednokrotnie sporym wydatkiem. – autorzy 
wniosku: Piotr Korczak (nr mandatu 131), Zbigniew Matuszyk (nr mandatu 151). 
 
 
16 wniosek 

Wnioskuje się by Rada PIIB podjęła działania w celu przesunięcia stosowania 
euro kodów w minimum 2 lata.– autor wniosku: Jacek SkarŜewski (nr mandatu 
192) 

 
 
24 wniosek 
Do następnego Zjazdu doprowadzić do ufundowania Sztandaru Izby. - Włodzimierz 
Staropolski Nr mandatu 157 
 
 
30 wniosek 
 
 

Wnoszę o wynegocjowanie z wydawcami „E-norm” i „Serwisu Budowlanego” 
dostępu internetowego przez kaŜdego członka Izby. 

UZASADNIENIE: Podjęcie negocjacji na szczeblu krajowym pozwoli na 
korzystniejsze finansowo wynegocjowanie tego dostępu. Koszty obsługi mogą 
zostać pokrye częściowo z nadwyŜki finansowej PIIB, a w części przez 
Okręgowe Izby w rozliczeniu na „członka izby”. Obecnie firmy dysponujące 
tymi „narzędziami” na szczeblu Izb Okręgowych rozpoczynają negocjacje od 
„50 e-dostępów” co dla małych izb jest kosztowo nie do „udźwignięcia” – 
autor wniosku: Jadwiga Gałach (nr mandatu 181) 
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32 wniosek 
Powołanie zespołu specjalistów inŜynierów do skutecznego przystąpienia do realizacji 
inicjatywy obywatelskiej zgłoszonej (na VIIKrajowym Zjeździe) przez Pomorską Okręgową 
Izbę InŜynierów Budownictwa (Jarosław Kroplewski, Krzysztof Gołaszewski, Józef Pączek), 
dotyczącej sporządzenia projektu Ustawy Prawo budowlane lub Kodeksu budowlanego, 
z zapewnieniem temu zespołowi stosownych uprawnień i środków.   
Uzasadnienie: Prowadzone dotychczasowe działania, dotyczące zmian przepisów prawa 
budowlanego, w celu wyeliminowania wielu błędnych uregulowań, były nieskuteczne.  
Zmiany w przepisach dotyczących prawa budowlanego lub opracowanie kodeksu 
budowlanego, powinny być powiązane z promowaniem wśród posłów i senatorów stanowiska 
członków całej społeczności inŜynierów budownictwa, dla przyjęcia opracowanych 
przepisów przez komisję sejmową. – autorzy wniosku: Jan Bobkiewicz (nr mandatu 195), 
Janusz Komorowski (nr mandatu 199) 
 
 
33 wniosek 
Wprowadzenie specjalności geotechnicznej do prawa budowlanego, w ramach prac 
związanych z jego nowelizacją i normalizacją europejską.   
Uzasadnienie: Niezbędnym jest ustanowienie wymienionej specjalizacji, podobnie jak 
w krajach w których obowiązują regulacje wynikające z geotechnicznej normy europejskiej 
„EUROKOD 7. Projektowanie geotechniczne”.   
Propozycja ta jest zgodna z proponowanymi zmianami opracowanymi przez Polski Komitet 
Geotechniki, będący członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Mechaniki Gruntów 
i Geotechniki InŜynierskiej, złoŜonymi przez Biuro Prezydenta w dniu 24 czerwca 2008 roku 
(kserokopie zmian w załączeniu). – autorzy wniosku: Jan Bobkiewicz (nr mandatu 195), 
Janusz Komorowski (nr mandatu 199) 
 
 
41 wniosek 
Wnioskować do Krajowego Zjazdu Izby o dokonanie wniosku do Sejmu RP celem zmiany 
Prawa budowlanego w zakresie zdefiniowania projektów wykonawczych i technologicznych 
oraz sposobu autoryzowania projektów wykonawczych i technologicznych. – Autor wniosku: 
Czesław Szczesik (Kujawsko-Pomorska OIIB) 
 
Uzasadnienie:  
Obecnie wiele realizacji odbywa się bez projektu budowlanego lub projekt budowlany ze 
względu na stopień skomplikowania musi być rozszerzony o projekty, które utarło się nazywać 
projektem wykonawczym i technologicznym. Prawo Budowlane nie definiuje jednak takich 
opracowań-praktycznie ich istnienie nie jest sformalizowane i wykonać takie projekty moŜe 
kaŜda osoba nie posiadająca Ŝadnych uprawnień. 
 
Propozycja KR załatwienia wniosku 
Wniosek zwrócić wnioskodawcom do opracowania konkretnych rozwiązań, łącznie z 
propozycją zapisów legislacyjnych.  
Tak przygotowane propozycje zostaną przedyskutowane przez Komisję Prawno-
Regulaminową.  
Po przyjęciu przez Krajową Radę wniosek moŜe być przedstawiony Ministerstwu 
Infrastruktury. 
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43 Wniosek  
VIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby InŜynierów 
Budownictwa uznając za konieczne podjęcie działań zmierzających do zwiększenia rangi 
zawodu inŜyniera we współczesnej gospodarce – wnosi do VIII Krajowego Zjazdu Polskiej 
Izby InŜynierów Budownictwa o zapoczątkowanie ogólnopolskiej Kampanii „Nic się nie 
dzieje bez inŜyniera”. – Autor wniosku: Okręgowy Zjazd Warmińsko-Mazurskiej OIIB 
 
 
Uzasadnienie:  
Czy w XXI wieku - erze informatyki, rozwoju skomplikowanych technologii, erze drapaczy 
chmur i podboju przestrzeni kosmicznej – konieczne jest podejmowanie działań zmierzających 
do podnoszenia rangi zawodu inŜyniera, jako zawodu zaufania publicznego? 
Okazuje się, Ŝe tak.  
Badania przeprowadzone przez Research International Pentor na zlecenie Polskiej Izby 
InŜynierów Budownictwa wykazały, Ŝe wśród zawodów, spontanicznie kojarzonych z 
zawodami zaufania publicznego najczęściej wymieniano: lekarzy (50%), policjantów (33%), 
sędziów (24%) i nauczycieli (22%).  InŜynier budownictwa,  jako zawód zaufania publicznego 
spontanicznie wskazało zaledwie 3% badanych ! Większym powaŜaniem cieszą się 
pielęgniarki i połoŜne, aptekarze,  a takŜe adwokaci, notariusze, radcy prawni, psychologowie 
i weterynarze. 
PrzecieŜ, wszystkie dziedziny działalności wpływające na rozwój naszej cywilizacji związane 
są i zaleŜne są od rozwoju techniki i technologii, od twórczego działania inŜynierów. „Nic się 
nie dzieje bez inŜyniera”. 
InŜynier - niezaleŜnie od czasów w których funkcjonuje – inŜynier z przeszłości czy inŜynier 
XXI wieku – to coś znacznie więcej niŜ wyuczony zawód kojarzony z konstruowaniem lub 
produkowaniem „czegoś”.  
To przede wszystkim sposób myślenia i działania oparty na procedurach, algorytmach i 
wyliczeniach sprawdzalnych na kaŜdym etapie inŜynierskiej pracy. To zawód wymagający 
odpowiedzialności za Ŝycie ludzi i ich mienie.  
InŜynierowi stawiane są coraz większe wymagania nie tylko w zakresie wiedzy technicznej ale 
równieŜ etyki zawodowej, odpowiedzialności, kultury wykonywania zawodu, umiejętności 
pracy w zespole, a takŜe współdziałania z inŜynierami róŜnych branŜ w kierunku 
poszanowania energii, surowców, materiałów i ochrony środowiska.  Nikt nie kwestionuje, Ŝe 
wytwory i produkty myśli inŜynierskiej warunkują poziom naszego Ŝycia. 
Szybkie zmiany zachodzące we współczesnej gospodarce wymuszają potrzebę 
wszechstronnego kształcenia inŜynierów, ciągłego doskonalenia ich wiedzy, bowiem od nich 
zaleŜny będzie w znacznym stopniu poziom innowacyjności i konkurencyjności polskiej 
gospodarki.  
Dlaczego więc, młodymi ludźmi zawładnęła moda na studiowanie zarządzania, marketingu i 
ekonomii, dlaczego nasi inŜynierowie narzekają, Ŝe ta trudna i odpowiedzialna praca nie daje 
satysfakcji finansowej i dlaczego wyjeŜdŜają poza granice, chociaŜ tu w kraju równieŜ „ Nic 
się nie dzieje bez inŜyniera” ?  
Tymczasem, statystyki wskazują na malejące zainteresowanie technicznymi kierunkami 
studiów wśród młodzieŜy. Prognozują,  Ŝe w niedalekiej przyszłości firmy uruchamiające 
działalność produkcyjną na terenie Polski będą musiały liczyć się z kosztami sprowadzania 
specjalistów z zagranicy poniewaŜ  „ In Ŝynier”  w  Polsce  staje się  "towarem deficytowym”. 
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Pojawiają się więc pytania -  kto odpowiada za taki stan rzeczy i jakie działania naleŜy 
podjąć aby zawód  inŜyniera był satysfakcjonujący zarówno pod względem finansowym jak i 
pod względem jego wykonywania.  
Oczywistym  jest, Ŝe zmiana istniejącej sytuacji i statusu inŜyniera jest trudna, długofalowa i 
wymagająca zaangaŜowania wielu instytucji.  
Wierzymy jednak, Ŝe apel Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa 
skierowany do VIII Krajowego Zjazdu PIIB zapoczątkuje działania w takim kierunku, aby 
zawód inŜyniera kojarzony był spontanicznie nie przez 3 lecz co najmniej przez 30%  
społeczeństwa, bowiem   „Nic się nie dzieje bez inŜyniera”. 
 
 
Propozycja KR załatwienia wniosku 
Wniosek naleŜy głosować na Zjeździe z rekomendacją przyjęcia i powierzenia jego realizacji 
Krajowej Radzie, z zaleceniem podjęcia rozmów z FSNT-NOT. Wniosek dotyczy inŜynierów 
wszystkich specjalności, nie tylko budowlanej. 
 


