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Załącznik Nr 6 
 
Wnioski w trakcie realizacji 
 
13 wniosek 

Udostępniania pełnych sprawozdań z posiedzeń zjazdów organów Izby 
Krajowej i Izb Okręgowych wraz z uchwałami na stronach internetowych. 
UZASADNIENIE: 
KaŜdy członek izby ma prawo zapoznać się ze sprawozdaniem organów izby, 
które reprezentują jego interesy – autor wniosku: Jadwiga Gałach (nr mandatu 
181). 

 
 
17 wniosek 
Zobowiązać Radę PIIB do przyprowadzenia procedury prawnej wprowadzającej do prawa 
budowlanego w art. 14 ustęp o specjalności wodno-melioracyjnej. – autor wniosku: Jacek 
SkraŜewski (nr mandatu 192) 
 
39 wniosek 
NaleŜy w trybie pilnym dokonać zmiany w Prawie budowlanym (Dz. U. z  
2007 r. poz. 1373 ust 8 art. 5 oraz art. 1 pkt. 1 lit. b) z 19.01.2008 r. o umoŜliwienie 
sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków równieŜ inŜynierom 
budownictwa i instalacji wewnętrznych, którzy posiadają pełne uprawnienia do 
projektowania. – Autor wniosku: Danut Konieczny (Kujawsko-Pomorska OIIB) 
Uzasadnienie:  
Poprzednio złoŜony przez mnie wniosek zarówno na Zjeździe Kujawsko-Pomorskiej Izby 
InŜynierów Budownictwa oraz na Zjeździe Krajowym (mimo kilku wniosków złoŜonych przez 
członków innych Izb InŜynierów z kilku innych miast) nie został pozytywnie załatwiony. 
Środowisko InŜynierów w związku z tym jest oburzone i domaga się pilnej zmiany Prawa 
budowlanego.  
Propozycja KR załatwienia wniosku 
Wniosek zrealizowany. Na wniosek Krajowej Rady dokonano zmian w procedowanym 
projekcie zmian Prawa budowlanego. 
 
44 wniosek 
Zwiększyć w nowelizacjach Prawa budowlanego kompetencje rzeczoznawców budowlanych. 
Aktualnie rzeczoznawca budowlany to tytuł bardziej prestiŜowy niŜ przydatny w procesie 
budowlanym. W kolejnych nowelizacjach jego miejsce w Pb zostało ograniczone prawie do 
minimum. Tam gdzie jeszcze jego obecność jest obligatoryjna przy inwestycjach 
wymienionych w § 2 W.T.,  to i tak z uwagi na konieczność wykonania ekspertyz z 
rzeczoznawcą ds. p-poŜ i uzgodnieniu jej najczęściej z Wojewódzką Komendą StraŜy 
PoŜarnej, dla której ci drudzy są waŜniejsi. Myślę, Ŝe ustawodawca tworząc ten przepis miał 
inne intencje. – Autor wniosku: Janusz Kurzyca (Opolska OIIB) 
Propozycja KR załatwienia wniosku 
Kompetencje rzeczoznawców budowlanych, na wniosek PIIB, zostały wpisane do projektu 
opracowanego przez Ministerstwo Infrastruktury nowelizacji Prawa budowlanego. 
Oczekujemy na dalsze procedowanie projektu. 
Krajowa Rada stwierdza, Ŝe wniosek nie powinien być przedmiotem obrad Krajowego 
Zjazdu. 
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50 wniosek 
Wnoszę o ponowne utworzenie specjalności wodnej i melioracyjnej, gdyŜ obecne przepisy 
prawne prowadzą do zaniku tej tak potrzebnej i wymagającej specjalnego wykształcenia 
specjalności (brak ponad 100 specjalistów z roku na rok się pogłębia, a błędów w 
projektowaniu i wykonawstwie jest coraz więcej). – Autor wniosku: Leonard Szczygielski 
(Mazowiecka OIIB). 
Propozycja KR załatwienia wniosku 
Wniosek przyjęty przez VII Krajowy Zjazd. Sposób realizacji jest omówiony w sprawozdaniu 
Krajowej Rady na VIII Zjazd. 
 


