
Wnioski zgłoszone przez delegatów na XII Krajowym Zjeździe PIIB

  Nazwa  izby 
okręgowej

Miejsce 
zgłoszenia

Nr 
wn.

Treść wniosku Kwalifikacja 
wniosku

Autor

1. Dolnośląska OIIB, Zjazd 
krajowy

--- --- --- ---

2. Kujawsko-
Pomorska OIIB

Zjazd 
krajowy

--- --- --- ---

3. Lubelska OIIB 3 Zwiększyć  kwotę  budżetu  w  pozycji  2.17.  koszty  promocji  z  kwoty 
100.000 zł do 200.000 zł. 
Uzasadnienie: Koszty promocji w społeczeństwie mają swoją cenę, obecna 
kwota nie zabezpiecza odpowiedniej prezentacji stanowiska Izby na forum 
publicznym.  Plany związane  ze zmianą prawa budowlanego i  zamówień 
publicznych  wymagają  stanowczego  i  słyszalnego  głosu  Izby,  a  także 
działalność wymaga stosownych nakładów.

Skarbnik
Pozytywna 
rekomendacja

Tadeusz Cichosz 33

4 Dotyczy: Regulaminu Zjazdu pkt 10.2
1.  ograniczyć głos w dyskusji na dany temat do:
- 1 głos z Izby Okręgowej i głos ad vocem 
2. ograniczyć czas wystąpień do:
- 3-5 min głos
- 1 minuta ad vocem.
Pozwoli  to  merytoryczne  omówić  więcej  spraw  np.  projekt  Kodeksu 
budowlanego. 

Krajowa Rada Tadeusz Cichosz 33

15 Dot.: Porządku obrad + regulamin.
Uzasadnienie: do punktu 10 porządku obrad:
1.  ograniczyć  ustne  składanie  sprawozdań  do  1  ogólnego  sprawozdania 
Prezesa KIIB,
2.  jako wariant II:
- ograniczyć sprawozdania komisji głoszone ustnie do max. 5 min.
- uzyskany czas poświęcić na dyskusję programową.

Krajowa Rada Tadeusz Cichosz 33

4. Lubuska OIIB Zjazd 
krajowy

--- --- --- ---

5 Łódzka OIIB Zjazd 
krajowy

--- --- --- ---

6 Małopolska OIIB Zjazd 
krajowy

16 Dot.: stworzenia możliwości bezpłatnego dostępu do norm dla kandydatów 
na uprawnienia budowlane po procedurze kwalifikacji.
Uzasadnienie:  wnioskuję  stworzenie  możliwości  dostępu  do  norm  dla 
kandydatów  przystępujących  do  egzaminu  na  uprawnienia  budowlane. 

Krajowy Zjazd
Oddalić 

Stanisław 
Karczmarczyk 63
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Dostęp winien być umożliwiony po pozytywnej decyzji o dopuszczeniu do 
egzaminu na uprawnienia.  Stworzenie możliwości takiego dostępu ułatwi 
kandydatom przygotowanie się do egzaminu. 

7 Mazowiecka OIIB Zjazd 
krajowy

1 Dot.: przyjęcia uchwały w sprawie stanowiska PIIB do projektu ustawy o 
ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. 
Projekt uchwały XII Krajowego Zjazdu PIIB wraz ze stanowiskiem PIIB 
stanowi załącznik do materiałów zjazdowych.

Krajowy Zjazd
Pozytywna 
rekomendaca

Andrzej Dobrucki
Prezes PIIB

20 Dot.: Rozporządzenia MTiB z dn. 28.04.2006
Zgłoszone przez Izbę w dn. 15.04.2013 r. zmiany w rozporządzeniu MTiB 
z dn. 28.04.2006 proponuję uzupełnić o obowiązek dołączania do wniosku 
(§7 ust. 1) suplementu do dyplomu określającego program kształcenia.

KKK Zygmunt 
Garwoliński 78

21 Dot.: praktyk zawodowych 
W aktualnych warunkach uzyskanie miejsca na praktykę zawodową nie jest 
łatwe.  Absolwenci  często  zmuszeni  są  podejmować  pracę  na  mało 
interesujących budowach albo na warunkach nie zawsze odpowiadających 
spełnieniu doświadczenia w danej specjalności. 
W  związku  z  tym  Izba  powinna  domagać  się  aby  Państwo  zapewniło 
odbywanie właściwej praktyki. 
Państwo nie  musi  nakazywać,  ale  może  skutecznie  zachęcić  do  takiego 
działania. Jedną z form mogłoby być odpowiednie rozszerzenie programu 
rządowego „staż absolwencki”, który realizowany jest przez Urzędy Pracy 
albo stosowanie ulg podatkowych. 

Krajowa Rada Zygmunt 
Garwoliński 78

8 Opolska OIIB Zjazd 
krajowy

--- --- --- ---

9 Podkarpacka OIIB Zjazd 
krajowy

6 Zaliczenie  do  okresu  praktyki  zawodowej  praktyki  pod  kierownictwem 
osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru na budowie. 
Uzasadnienie:  W związku z  różnymi  interpretacjami  izb  okręgowych  w 
temacie jw. proszę o jednoznaczne wyjaśnienie tej sytuacji.  
Funkcja  inspektora  nadzoru  jest  wykonywaniem  samodzielnej  funkcji 
technicznej  o  czym  mówi  treść  art.  12  ust  1  Pb.  oraz  jest  funkcję 
wykonywaną na budowie o czym mówi treść art. 25 Pb. 
Z powyższego jednoznacznie wynika, że funkcja kierownika budowy nie 
jest  jedyną  funkcję  techniczną  na  budowie,  lecz  jest  nią  również 
sprawowanie nadzoru inwestorskiego co bezpośrednio wynika z art. 12 ust. 
1  pkt  4  Pb.  wobec  tego  również  okres  praktyki  zawodowej  pod 
kierownictwem inspektora nadzoru jako osoby nadzorującej bezwzględnie 
powinien  być  zaliczony.  Powyższe  potwierdzają  wyroki  WSA  w 
Warszawie z dn. 30.05.2007 sygn. akt VII SA/Wa/499/07 oraz NSA z dn. 

Krajowy Zjazd
Oddalić

Grzegorz  Dubik 
110
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28.01.2008 sygn. akt II OSK 1852/06.

7 Zmiany sposobu wybierania członków KR PIIB. 
Uzasadnienie: 
1. Ograniczenie KR do 32 osób + Prezes KR PIIB
2.  Wybór  członków Rady po dwóch  członków z  każdego  okręgu  przez 
zjazdy okręgowe poszczególnych izb. 

Powyższe  zmiany  pozwolą  na  prawdziwą  samorządność,  gdzie  polityka 
Krajowej  Izby  będzie  w  pełni  reprezentowana  przez  okręgi.  Do 
wprowadzenia  powyższego  należy  wprowadzić  odpowiednie  zmiany  w 
statucie, regulaminach za czym wnioskuję.

Ad  1.  Krajowa 
Rada
Ad.  2  sprzeczny  z 
ustawą  o 
samorządach

Grzegorz  Dubik 
110

12 Dot.: przywrócenie ograniczenia kadencji sprawowania funkcji w organach 
izby do dwóch – dotyczy funkcji  dla  których  ograniczenia  zniesiono na 
VIII  Krajowym  Zjeździe  PIIB  wprowadzając  odpowiednie  zmiany  w 
statucie PIIB.
Uzasadnienie: Nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia, by wybrane 
funkcje  (np.  Skarbnik)  mogły być,  albo musiały być,  sprawowane przez 
okres  dłuższy  niż  dwie  kadencje.  Przywrócenie  ograniczenia  zapewni 
przejrzystość  działania  osób  sprawujących  te  funkcje,  a  także  pozwoli 
uniknąć negatywnych przyzwyczajeń i praktyk. Wniosek poparty jest już 
po  raz  drugi  jednomyślnym  głosowaniem  wszystkich  delegatów  na 
ostatnim  Okręgowym  Zjeździe  PDK  OIIB.  Wniosek  tym  bardziej  jest 
zasadny,  że  zgłoszony  na  XI  KZ  PIIB  został  w  sposób  dziwny 
zmanipulowany i zamiast być poddanym głosowaniu na Zjeździe (który jest 
jedynym kompetentnym  organem  do  przeprowadzenia  głosowania  w tej 
sprawie), został przekazany do realizacji KR PIIB, która w tym względzie 
nie ma żadnych kompetencji.

Krajowy Zjazd
Oddalić

Grzegorz  Bajorek 
107

13 Dot.: zakupu siedziby. 
Proszę o przegłosowanie na Zjeździe następującego wniosku.:
1. Komisja Zakupowa do końca kadencji powinna przedstawić najbardziej 
korzystne rozwiązania zakupowe siedziby.
2. Decyzję o zakupie powinno odłożyć się z uwagi na ostatni rok kadencji 
do zrealizowania przez Zjazd 2014 roku.

Krajowy Zjazd
Oddalić

Grzegorz  Dubik 
110

10 Podlaska OIIB Zjazd 
krajowy

--- --- --- ---
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11 Pomorska OIIB Zjazd 
krajowy

18 Dot.: Organizacji Zjazdów.
Wnioskują  o  organizację  kolejnych  zjazdów  Izby  w  różnych  regionach 
kraju w ośrodkach wczasowych przez lokalne izby.
Uzasadnienie: 
1. Niższe koszty,
2. możliwość prezentacji osiągnięć lokalnych Izb okręgowych.

Krajowy Zjazd
Oddalić

Ryszard 
Kwiatkowski 130

12 Śląska OIIB Zjazd 
krajowy

8 Proponuję, aby każdy kolejny zjazd był organizowany przez inną izbę, na 
terenie tej izby.
Uzasadnienie: 
1.  Zjazd ma nie tylko znaczenie sprawozdawcze, ale także integracyjne. W 
Warszawie  koledzy  z  Warszawy  często  się  absentują  co  widać  było 
drastycznie  na  spotkaniach  wieczornych.  Poza Warszawą będziemy cały 
czas razem, szczególnie organizując poza dużymi miastami. 
2. Kolejne izby będą mogły się „pokazać”,
3. Koszty zjazdów będą drastycznie niższe, niż obecnie w Warszawie.

Krajowy Zjazd
Oddalić

Włodzimierz 
Starosolski 150

14 Dot.: przywrócenie składek członkowskich na OIIB do wysokości jak przed 
podwyżką wprowadzoną na XI Zjeździe. 
Uzasadnienie: Uchwalona na XI Zjeździe podwyżka składek na OIIB nie 
znajduje uzasadnienia. Aktualnie w OIIB kilkadziesiąt milionów złotych – 
pochodzących ze składek z ubiegłych  lat  – jest  na lokatach bankowych. 
Kwota ta powiększa się. Prawie wszystkie OIIB posiadają własne siedziby.  
Zwiększone  wpływy,  spowodowane  podwyższeniem  składek  sprzyjają 
zjawiskom niegospodarności  i  wydawania  pieniędzy na  cele  nie  służące 
członkom Izby. Dla wielu członków składki stanowią poważne obciążenie 
finansowe. Działacze „społeczni”, którzy za swoją „społeczną” działalność 
otrzymują  ryczałty  (w skali  roku  kilkadziesiąt  tysięcy  zł)  nie  rozumieją 
tego, dlatego stanowisko delegata zjazdu w tej sprawie winno być jawne i 
upublicznione.

Krajowy Zjazd
Oddalić

Marek Karnowski
142

13 Świętokrzyska OIIB Zjazd 
krajowy

--- --- --- ---

14 Warmińsko-
Mazurska OIIB

Zjazd 
krajowy

2 W imieniu zespołu ds. zakupu nieruchomości KR PIIB. 
Dot.:  Uchwały  XII  Krajowego  Zjazdu  PIIB  zmieniającego  uchwałę  w 
sprawie zakupu siedziby dla PIIB.
Projekt  uchwały  XII  Krajowego  Zjazdu  PIIB  stanowi  załącznik  do 
materiałów zjazdowych.

Krajowy Zjazd
Pozytywna 
rekomendacja

Zdzisław 
Binerowski 165

17 Dot.:  projektu  ustawy  z  dn.  13.06.2013  r.  o  ułatwianiu  dostępu  do 
wykonywania niektórych zawodów regulowanych.
Proponuję aby w art. 14 ww. ustawy wpisać w punktach:

Krajowa Rada Anna Adamkiewicz 
163
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- ust. 3.3 ust.1 pkt a (dot. wymagań do projektowania bez ogr.)
- ust. 3.3 ust.2 pkt a (dot. wymagań do kierowania robotami  bez ogr.)
-  ust.  3.3  ust.5  pkt  a  (dot.  wymagań  do  projektowania  i   kierowania 
robotami  bez ogr.)
Obowiązek ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku 
odpowiednim dla danej specjalności.
Uzasadnienie:  wprowadzenie  tej  poprawki  jasno  określi,  że  osoba 
ubiegająca  się  o  uprawnienia  budowlane  bez  graniczeń  musi  skończyć 
studia techniczne za równo pierwszego, jak i drugiego stopnia.
Obecnie zdarza się,  że osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia 
niezwiązane z budownictwem uzyskuje dyplom mgr w budownictwie, a w 
ślad za tym uprawnienia bez ograniczeń. W takiej sytuacji wystarczą dwa 
lata studiów na kierunku budowlanym, żeby uzyskać uprawnienia- do takiej 
do takiej sytuacji nie powinniśmy dopuszczać. 

15 Wielkopolska OIIB Zjazd 
krajowy

5 Dot.:  poddanie  pod  nadzór  UDT  gazociągów  przesyłających  paliwa 
gazowe.
Uzasadnienie:  Prosimy  o  wystąpienie  do  P.  wicepremiera  Janusza 
Piechocińskiego  z pismem (propozycja  pisma w załączeniu)  dotyczącym 
poddania  pod  nadzór  UDT  gazociągów  przesyłających  paliwo  gazowe. 
Sprawa ta ciągnie się już od roku 2002, kiedy to w rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 16 lipca 2002 dotyczące rodzajów urządzeń technicznych 
podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120, poz.1021 z późn. 
zm.) w §1 ppkt1) lit. j)  wpisano  poddanie pod nadzór UDT gazociągów 
przesyłających paliwo gazowe pod nadciśnieniem wyższym niż 0,5 bara i 
średnicy nominalnej większej niż DN 25.
         Kiedy spodziewano się, że zgodnie z Dyrektywą Ciśnieniową UE (nr  
97/23/WE) gazociągi zostaną wyłączone z dozoru UDT, w nowelizowanym 
Rozporządzeniu Rady  Ministrów  z  dnia  7  grudnia  2012  r.  w  sprawie 
rodzajów  urządzeń  technicznych  podlegających  dozorowi  technicznemu 
(Dz.  U.  z dnia 27 grudnia  2012 r.  poz.  1468),  ponownie ukazał  się  ten 
zapis.
Uważamy,  że  bezpieczeństwo  budowanych  w  Polsce  gazociągów  jest 
zapewnione w sposób wystarczający przez istniejący porządek prawny, tzn. 
przepisy  Prawa  budowlanego  i  Prawa  energetycznego  oraz  stosowne 
Polskie Normy, harmonizowane obecnie z Europejskimi . Najlepiej o tym 
świadczy fakt, że w ostatnich 10 latach nie zanotowano w Polsce katastrof 
budowlanych na sieciach  gazowych  (wyjątkiem są przypadki  przerwania 
gazociągu  na skutek błędów spowodowanych  przez  pracę  koparek)  oraz 

Krajowa Rada Włodzimierz 
Draber 174
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systematycznie  maleje  częstotliwość  rejestrowanych  nieszczelności  na 
gazociągach, która wynosiła w okresie 1970/1998 – 0,480 awarii rocznie na 
1 tys. km, a w latach 1994/1998 – 0,192 awarii rocznie na 1 tys. km. Jest to 
wynik lepszy od standardów europejskich.
Nadzór UDT nad projektowaniem, budową i użytkowaniem sieci gazowych 
może  mieć  wręcz  negatywne  skutki  dla  kwestii  bezpieczeństwa 
publicznego, ze względu na dublowanie czynności kontrolnych (powstanie 
tzw.  dualizm  kompetencyjny).  Sytuacja,  gdy  funkcjonuje  „dwóch 
gospodarzy  na  jednym  podwórku”,  prowadzi  do  rozmycia 
odpowiedzialności  za proces  projektowania,  budowy i  użytkowania  sieci 
gazowych,  a  co  za  tym  idzie,  obniżenia  bezpieczeństwa.  Przeciwko 
dozorowi technicznemu UDT nad sieciami gazowymi, przemawiają także 
względy  praktyczne.  Wprowadzenie  poza  nadzorem  budowlanym  i 
energetycznym następnej instytucji (tj. UDT) nadzorującej w tym samym 
zakresie  proces  projektowania,  budowy  i  eksploatacji  gazociągów, 
przyczyniłoby  się  do  znacznego  wzrostu  kosztów  inwestycyjnych  i 
eksploatacyjnych, a tym samym pociągnęłoby za sobą wzrost cen gazu, na 
czym w ostatecznym rozrachunku najbardziej stracą odbiorcy gazu. 
 Dlatego prosimy o wnikliwe rozpatrzenie naszego wniosku i wystąpienie 
do Ministra Gospodarki z pismem o doprowadzenie w/w Rozporządzenia 
do zgodności z istniejącym prawodawstwem unijnym i polskim. 
Nasze stanowisko poparł już w roku 2005 także Główny Inspektor Nadzoru 
Budowlanego,  pan Marek Naglewski,  który w piśmie z dnia 18 sierpnia 
2005  r.  (znak  sprawy  DPR/Inn/022/87/05  oraz  DPR/TO/022/1640/05) 
poinformował  nas,  że  Główny  Urząd  Nadzoru  Budowlanego  w  trakcie 
uzgodnień  międzyresortowych  dotyczących  zmiany  ww.  rozporządzenia 
niezmiennie prezentował pogląd, według którego był za jak najszybszym 
uregulowaniem  nadzoru  nad  wykonywaniem  gazociągów  przez  organy 
dozoru technicznego oraz powrotem do sytuacji, jaka obowiązywała przed 
wejściem w życie ww. aktu prawnego, w której projektowanie, budowa i 
użytkowanie  gazociągów  realizowane  było  wyłącznie  na  podstawie 
przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
            Dualizm kompetencyjny spowoduje również znaczne obniżenie 
prestiżu inżynierów posiadających uprawnienia budowlane w zakresie 
projektowania i wykonawstwa sieci i instalacji gazowych (specjalność 
sanitarna). 

Pismo  do  Pana  Wicepremiera,  Ministra  Gospodarki  Janusza 
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Piechocińskiego stanowi załącznik do wniosku.

9 Dot.: szkoleń członków izby
Uzasadnienie:  wprowadzić  punktację  indywidualną  za  udział  w 
szkoleniach. Takie rozwiązanie zwiększy ilość uczestników w szkoleniu i 
doprowadzi  do  zdobywania  wiedzy  o  nowych  technologiach  w 
budownictwie. To jest poważny problem do rozwiązania w pracach PIIB.

Krajowa Rada
KUDZ

Włodzimierz 
Draber 174

10 Dot.: zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych.
Uzasadnienie:
Należy wystąpić ponownie o zmianę ustawy Prawo zamówień publicznych, 
ponieważ  ustawa  ta  jest  hamulcem  w  realizacji  inwestycji  przez 
przeciągające się procedury oraz rozwiązać problem najniższej ceny, która 
nie gwarantuje dobrego wykonania inwestycji.

Krajowa Rada Włodzimierz 
Draber 174

11 Dot.: zmiany ustawy Pb.
Uzasadnienie: w Pb wyraźnie określić kto powinien angażować kierownika 
budowy:  inwestor,  czy  wykonawca.  Z  tego  powodu  dochodzi  do  wielu 
konfliktów, kiedy kierownika budowy angażuje inwestor. 

Krajowa Rada Włodzimierz 
Draber 174

19 Dot.: de regulacyjnych działań władz.
Wniosek proponuje treść apelu. Uzasadnieniem jest rzeczywistość. 
Uzasadnienie: Członkowie PIIB apelują do władz Państwa, aby w realizacji 
deklarowanych  zadań   celów kierować  się  ogólnie  znaną  i  honorowaną 
zasadą,  że  rozwój  zależy  od  kompetencji   odpowiedzialności.  Jest 
powszechnie  wiadomym,  o  czym  zdaje  się  wadze  zapominają,  że 
kompetencje rodzą się z wiedzy i doświadczenia,  a na odpowiedzialność 
najlepiej  wpływa  poszanowanie  stosowanej  wiedzy.,  honorowanie 
kompetencji i etyki.
Działania skutkujące zmniejszeniem wymagań stoją w rażącej sprzeczności 
z  oficjalnie  głoszonymi  pochwałami  zawodów  zaufania  społecznego. 
Wybór pomiędzy populizmem, a kompetencjami nie jest zdaniem członków 
PIIB  żadnym  wyborem  –  są  to  obszary  wzajemnych  wykluczeń. 
Zmniejszenie wymagań nie jest należytą drogą do wzrostu kompetencji i 
odpowiedzialności,  a  nie  rozwiązuje  żadnych  problemów  społecznych, 
wręcz je generuje – oczywiście w następnych kadencjach. 
Jeśli  celem  działań  ma  być  zwiększenie  konkurencyjności  w  obszarze 
działalności budowlanej, to co jest łatwe do sprawdzenia szczególnie przy 
obecnych  zwyczajach  realizowania  Prawa  zamówień  publicznych, 
oczywiście zwycięży cena.

Krajowa Rada Klemens  Janiak 
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Skutki  zmniejszenia kosztów „za wszelką nomen omen cenę” są i  będą. 
jednocześnie członkowie PIIB wzywają władze Państwa do rzeczywistego 
realizowania  zasad  głoszonych  jako  hasła  wyborcze.  Rozwój  to  nie 
„obiecywanie wszystkim wszystkiego”.
Jesteśmy  w  dalszym  ciągu  gotowi  do  ponoszenia  odpowiedzialności. 
Świadomości takiej potrzeby i konieczność towarzyszy nam bez przerwy. 
Deklarujemy, że postawa taka nie jest wynikiem rozliczeń kadencyjnych, 
ale zdrowego pojmowania odpowiedzialności społecznej. Oczekujemy od 
władz  podobnej  postawy,  a  zmniejszanie  wymogów  nie  jest  drogą  ku 
lepszej  jakości.  Rozumienie  zobowiązań  społecznych  jako  obniżanie 
wymagań  nie  pozostawia  wyborów,  a  dodatkowo  pokazuje,  żę  tzw. 
samorządność zawodowa i gospodarcza zdaniem władz jeszcze nie dorosła 
do samorządności i odpowiedzialności za kraj.

16 Zachodniopomorska 
OIIB

Zjazd 
krajowy

--- --- --- ---
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