
Wnioski z XII Okręgowych Zjazdów OIIB skierowane bezpośrednio do XII Krajowego Zjazdu

(zatwierdzone na posiedzeniu Krajowej Rady PIIB w dniu 29.05.2013 r.)
Nr 
wn
.

Treść wniosku Kwalifikacja wniosku Autor

3 Zapewnić  udział  przedstawicieli  Izby  Inżynierów  Budownictwa  w  pracach  nad 
nową ustawą lub ustawą, która traktuje m.in. problematykę powoływania biegłych 
sądowych.
Uzasadnienie: 
1. Istotne, aby prezesi sądów okręgowych zaciągali opinii o kandydacie na biegłego 
w organizacji zawodowej, tj. w izbach samorządu zawodowego.
2.  Podniosłoby  to  jakość  sporządzanych  opinii  sądowych  oraz  skróciłoby  czas 
postępowania sądowego.
3. Kandydaci na biegłych mieliby odpowiednie uprawnienia budowlane, należeliby 
do Izby, taka rekomendacja pozytywna Izby musiałaby być niezbędna do powołania 
na biegłego.
Wnioski podobnej treści były zgłaszane na VI i IX Krajowym Zjeździe.
Polska Izba Inżynierów Budownictwa występowała do Ministra Sprawiedliwości i  
Prezesów sądów okręgowych z inicjatywą przedstawiania i opiniowania biegłych  
sądowych w zakresie budownictwa. Inicjatywa PIIB spotkała się z zainteresowaniem  
nielicznych prezesów sądów, którzy wystąpili do Izby o zaopiniowanie kandydata na  
biegłego.
Zdaniem Izby ingerencja w ustawę Prawo o ustroju sądów powszechnych poprzez  
zapewnienie  obowiązku  zasięgania  opinii  Izby  o  kandydacie  na  biegłego  byłaby  
potraktowana jako ingerencja w niezależność sędziów, którzy osobiście powołują i  
odwołują biegłych. Przed prezesem sądu biegły składa przyrzeczenie między innymi  
o odpowiedzialności przed prawem.
Należy jednak nadmienić,  że sąd jako biegłego może powołać każdą osobę o ile  
uzna, że posiada ona odpowiednią wiedzę w danej dziedzinie.
Należy  rozważyć,  czy  Izby  Okręgowe nie  powinny sporządzić  list  chętnych  osób  
posiadających niezbędną wiedzę i  przedłożyć ją Prezesom Sądów Oręgowych do  
ewentualnego wykorzystania.

Krajowy Zjazd 
Oddalić

dr inż. Zygmunt Zygmuntowicz, mandat  137
Kujawsko-Pomorska OIIB
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Wnioski z XII Okręgowych Zjazdów OIIB skierowane bezpośrednio do XII Krajowego Zjazdu

(zatwierdzone na posiedzeniu Krajowej Rady PIIB w dniu 29.05.2013 r.)
10 Treść wniosku: Likwidacja kadencyjności dla Przewodniczących Sądu 

Dyscyplinarnego i Koordynatorów Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowych.
Uzasadnienie: Szkolenie przez wiele lat Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego 
może być i jest zmarnowane. Nowy Przewodniczący musi szkolić się co najmniej 
przez 4-5 lat. Dotyczy to również Koordynatora Rzeczników Odpowiedzialności 
Zawodowej. Nie każdy ma predyspozycje do takich funkcji i trudno jest taką osobę 
zaproponować. Niech dotychczasowi funkcyjni sami zdecydują, że już nie chcą 
pełnić tej funkcji.
Wniosek dotyczący szeroko rozumianej kadencyjności - nie powinien być  
procedowany na najbliższym XII Krajowym Zjeździe Sprawozdawczym, gdyż  
aktualny zapis § 9 ust. 4 Statutu Izby, przy właściwej jego interpretacji,  
odpowiadającej intencjom VIII Zjazdu PIIB, w dostatecznym stopniu zabezpiecza  
demokratyczny charakter wyborów i racjonalne wykorzystanie kompetencji osób  
sprawujących funkcje przewodniczących organów. 
Jednocześnie Komisja uważa, że aktualny zapis przywołanego paragrafu w Statucie  
Izby w znaczącym stopniu jest zbieżny z intencjami wnioskodawców.
Gramatyczna interpretacja § 9 ust. 4 potwierdza intencje VIII Zjazdu, aby  
ograniczenie pełnienia funkcji do dwóch kadencji dotyczyło jednej i tej samej  
funkcji. Komisja uważa za właściwe, aby stosowanie kadencyjności dotyczyło  
funkcji wybieralnych indywidualnie na Zjazdach, a nie funkcji obsadzanych w toku  
konstytuowania się organów. 

Krajowy Zjazd
Oddalić

Józef Krzyżanowski
Lubuska OIIB

13 Ponowienie  wniosku  dot.  nowelizacji  Zasad  Gospodarki  Finansowej  w  części 
dotyczącej ekwiwalentów, gdyż jego oddalenie jest niesłuszne. XI Krajowy Zjazd 
nie znowelizował § 15 Kosztów Izb Inżynierów Budownictwa. W dalszym ciągu 
ekwiwalenty  za  udział  w  naradach,  rozprawach  i  posiedzeniach  nie  są 
waloryzowane  od  kliku  lat,  mimo  inflacji  oraz  wzrostu  składek  członkowskich. 
Natomiast  w lepszej  sytuacji  są  ryczałty waloryzowane w zależności  od średniej 
krajowej. Z uwagi na powyższe jeszcze raz podkreślam, że dotychczasowa praktyka 
w  tej  kwestii  narusza  art.  2  Konstytucji  RP.  Rzeczpospolita  Polska  jest 
demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości 
społecznej.

Krajowy Zjazd Ryszard Kaniecki
Łódzka OIIB
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Wnioski z XII Okręgowych Zjazdów OIIB skierowane bezpośrednio do XII Krajowego Zjazdu

(zatwierdzone na posiedzeniu Krajowej Rady PIIB w dniu 29.05.2013 r.)
14 Statut Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwalony jest i poprawiany może 

być przez Krajowy Zjazd na podstawie Ustawy w dn. 15.12.2000 r. o samorządach 
zawodowych  architektów,  inżynierów  budownictwa  oraz  urbanistów  (Dz.  U. 
2001.5.42 z późn. zm.).  Zgodnie z  art.  15 cyt.  Ustawy najważniejszym organem 
okręgowej  izby  jest  okręgowy  zjazd.  Pozostałe  organy  wymienione  w  art.  14 
ustawy j.w. są organami równorzędnymi wykonującymi nałożone na nich zadania w 
innych  artykułach  tego  aktu  prawnego.  W  związku  z  powyższym  §  9  Statutu 
powinien  otrzymać  znowelizowaną  treść:  Funkcje  przewodniczącego  Krajowej 
Rady, przewodniczących organów krajowych i okręgowych można sprawować przez 
dwie kolejne pełne kadencje. Ponowny wybór może nastąpić po przerwie minimum 
jednej pełnej kadencji.
Uzasadnienie:  Dotychczasowa  treść  regulacji  statutowej  wym.  w  §  9  (z 
wyszczególnieniem  krajowego  i  okręgowego  rzecznika  koordynatora 
odpowiedzialności  zawodowej)  spowodowała  m.  in.  przekonanie  o  możliwości 
pełnienia funkcji przewodniczącego organu przez kilkanaście lat. Po odbyciu dwóch 
kadencji  przewodniczącego  jednego  organu  uważa  się,  że  można  pełnić  funkcję 
przewodniczącego drugiego organu bez przepisowej przerwy. Takie postępowanie 
może doprowadzić do naruszenia zasad demokracji  i  powstania w Izbie systemu 
oligarchicznego,  w  którym  władzę  sprawuje  niewielka  grupa  ludzi  (wg  PWN). 
Wniosek dotyczy tylko przewodniczących organów.
 Wniosek dotyczący szeroko rozumianej kadencyjności - nie powinien być  
procedowany na najbliższym XII Krajowym Zjeździe Sprawozdawczym, gdyż  
aktualny zapis § 9 ust. 4 Statutu Izby, przy właściwej jego interpretacji,  
odpowiadającej intencjom VIII Zjazdu PIIB, w dostatecznym stopniu zabezpiecza  
demokratyczny charakter wyborów i racjonalne wykorzystanie kompetencji osób  
sprawujących funkcje przewodniczących organów. 
Jednocześnie Komisja uważa, że aktualny zapis przywołanego paragrafu w Statucie  
Izbyw znaczącym stopniu jest zbieżny z intencjami wnioskodawców.
Gramatyczna interpretacja § 9 ust. 4 potwierdza intencje VIII Zjazdu, aby  
ograniczenie pełnienia funkcji do dwóch kadencji dotyczyło jednej i tej samej  
funkcji. Komisja uważa za właściwe, aby stosowanie kadencyjności dotyczyło  
funkcji wybieralnych indywidualnie na Zjazdach, a nie funkcji obsadzanych w toku  
konstytuowania się organów. 

Krajowy Zjazd
Oddalić

Ryszard Kaniecki
Łódzka OIIB
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Wnioski z XII Okręgowych Zjazdów OIIB skierowane bezpośrednio do XII Krajowego Zjazdu

(zatwierdzone na posiedzeniu Krajowej Rady PIIB w dniu 29.05.2013 r.)
19 Wniosek  w  sprawie  utrzymania  właściwego  poziomu  przygotowania  osób 

ubiegających się o uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie

XII  Zjazd  Podlaskiej  Okręgowej  Izby  Inżynierów  Budownictwa  wyraża  głęboki 
niepokój dotyczący kierunku prac związanych z planowanymi zmianami w zakresie 
przepisów regulujących proces przygotowania osób ubiegających się o uprawnienia 
budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 
Wysuwane  w ramach  zmian  deregulacyjnych  propozycje  obniżenia  roli  praktyki 
zawodowej  w  procesie  zdobywania  uprawnień  budowlanych,  objawiające  się 
zmniejszeniem czasokresu wymaganej praktyki przed przystąpieniem do egzaminu 
na uprawnienia budowlane, doprowadzą do pogorszenia jakości robót budowlanych, 
terminów realizacji oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Naszym  zdaniem  czasokres  ten  powinien  objąć  jak  największy  zakres  robót 
występujących  w cyklu  budowy,  aby  kandydat  mógł  zapoznać  się  z  głównymi 
fazami procesu budowlanego, tj. aktualnie średnio 2 lata. Podobnie jest w przypadku 
projektowania.
Proponowane  zmiany  należy  postrzegać  w  kontekście  zmniejszania  się  zakresu 
merytorycznego i czasowego kształcenia na wyższych uczelniach w kierunkowych 
przedmiotach  i  modułach  kształcenia,  prowadzącego  nieuchronnie  do  obniżenia 
kompetencji, szczególnie w zakresie umiejętności.
Planowane kierunki regulacji prawnych w sposób oczywisty przyczynią się zatem 
do  obniżenia  poziomu  przygotowania  merytorycznego  osób  ubiegających  się  o 
uprawnienia  budowlane  do  sprawowania  samodzielnych  funkcji  technicznych  w 
budownictwie. Stan taki będzie szkodliwy dla naszej gospodarki i wizerunku Polski.  
Zwiększanie  liczby  uprawnionych  inżynierów  nie  może  odbywać  się  kosztem 
obniżania jakości świadczonych przez nich usług.
Dlatego  też  XII  Zjazd  Podlaskiej  Okręgowej  Izby  Inżynierów  Budownictwa 
potwierdza  poparcie  podlaskiego  samorządu  dla  stanowiska  Polskiej  Izby 
Inżynierów  Budownictwa  w tym  zakresie  i  apeluje  do  władz  Izby  Krajowej  o 
kontynuowanie  działań  zmierzających  do  utrzymania  właściwego  poziomu 
przygotowania osób ubiegających się o uprawnienia budowlane do samodzielnego 
wykonywania zawodu.
Jest  to  uchwała  Okręgowego  Zjazdu  Izby  mająca  na  celu  poparcie  działań  
kierownictwa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w zakresie prac Rządu RP na  
ustawą deregulacyjną odnośnie zawodów regulowanych.

Krajowy Zjazd
Informacja o poparciu działań Izby

Zjazd Okręgowy

Podlaska OIIB
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Wnioski z XII Okręgowych Zjazdów OIIB skierowane bezpośrednio do XII Krajowego Zjazdu

(zatwierdzone na posiedzeniu Krajowej Rady PIIB w dniu 29.05.2013 r.)
33 Zjazd  W-MOIIB  pozytywnie  ocenia  i  udziela  pełnego  poparcia  Polskiej  Izbie 

Inżynierów Budownictwa w zakresie opiniowania i zgłaszania własnych inicjatyw 
do projektu ustawy „deregulacyjnej” zawodów w budownictwie.  
Warmińsko – Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wnosi o:

1. utrzymanie  dwuletniego  okresu  praktyk  zawodowych  niezbędnych  do 
nadawania uprawnień budowlanych.

2. Rozdzielenia uprawnień projektowych i wykonawczych
3. pozostawienia  organu  samorządu  zawodowego  jako  jedynych  organów 

nadających  uprawnienia  budowlane  do  pełnienia  samodzielnych  funkcji 
technicznych w budownictwie.

Jest  to  uchwała  Okręgowego  Zjazdu  Izby  mająca  na  celu  poparcie  działań  
kierownictwa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w zakresie prac Rządu RP na  
ustawą deregulacyjną odnośnie zawodów regulowanych.

Krajowy Zjazd
Informacja o poparciu działań Izby

Piotr Narloch
Warmińsko-Mazurska OIIB

45 Wystąpić do najbliższego Krajowego  Zjazdu PIIB o zmianę treści  ust. 4 w § 9 
Statutu  Polskiej  Izby  Inżynierów  Budownictwa,  na  „Funkcję  Prezesa  Krajowej 
Rady, przewodniczącego okręgowej rady, przewodniczących pozostałych organów 
krajowych  i  okręgowych,  krajowego  i  okręgowego  rzecznika  koordynatora 
odpowiedzialności  zawodowej,  wiceprezesa  Krajowej  Rady,  sekretarza  rady 
okręgowej,  skarbnika  Krajowej  Rady  oraz  skarbnika  rady  okręgowej,  można 
sprawować  przez  dwie  kolejne  kadencje.  Ponowny  wybór  może  nastąpić  po 
przerwie minimum jednej pełnej, czteroletniej kadencji.
Uzasadnienie: Rozszerzenie  ograniczenia  na  funkcje  nie  wymienione  w 
obowiązującym obecnie Statucie pozwoli  uniknąć skutków wynikających ze zbyt 
długiego ich sprawowania.
 Wniosek dotyczący szeroko rozumianej kadencyjności - nie powinien być  
procedowany na najbliższym XII Krajowym Zjeździe Sprawozdawczym, gdyż  
aktualny zapis § 9 ust. 4 Statutu Izby, przy właściwej jego interpretacji,  
odpowiadającej intencjom VIII Zjazdu PIIB, w dostatecznym stopniu zabezpiecza  
demokratyczny charakter wyborów i racjonalne wykorzystanie kompetencji osób  
sprawujących funkcje przewodniczących organów. 
Jednocześnie Komisja uważa, że aktualny zapis przywołanego paragrafu w Statucie  
Izby  w znaczącym stopniu jest zbieżny z intencjami wnioskodawców.
Gramatyczna interpretacja § 9 ust. 4 potwierdza intencje VIII Zjazdu, aby  
ograniczenie pełnienia funkcji do dwóch kadencji dotyczyło jednej i tej samej  
funkcji. Komisja uważa za właściwe, aby stosowanie kadencyjności dotyczyło  
funkcji wybieralnych indywidualnie na Zjazdach, a nie funkcji obsadzanych w toku  
konstytuowania się organów. 

Krajowy Zjazd
Oddalić

Jerzy Kerste
Podkarpacka OIIB
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Wnioski z XII Okręgowych Zjazdów OIIB skierowane bezpośrednio do XII Krajowego Zjazdu

(zatwierdzone na posiedzeniu Krajowej Rady PIIB w dniu 29.05.2013 r.)
46 Wystąpić do najbliższego Krajowego Zjazdu PIIB o zmniejszenie wysokości składki 

członkowskiej, do: 
5 zł/mies. – na Krajową Izbę,
25 zł/mies. – na Okręgową Izbę.
Uzasadnienie:   Doświadczenie  zgormadzone  w  okresie  organizacji  Izby  i 
sprawowania funkcji członka Krajowej Rady i przewodniczącego izby okręgowej 
średniej wielkości, w okresie dwóch pierwszych kadencji, pozwala stwierdzić, że 
wymienione we wniosku wysokości składek z nadmiarem wystarczą do właściwego 
prowadzenia działalności statutowej, organizacyjnej i administracyjnej Izby

Krajowy Zjazd
Oddalić

Jerzy Kerste

Podkarpacka OIIB

47 Ponowienie wniosku z XI Zjazdu PDK OIIB.
Przywrócenie ograniczenia kadencji sprawowania funkcji w organach Izby do 2 – 
dotyczy funkcji, dla których ograniczenia to zniesiono na VIII Krajowym Zjeździe, 
wprowadzając odpowiednie zmiany w statucie PIIB. 
Uzasadnienie: Nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienie, by wybrane funkcje 
(np. Skarbnik ) mogły być, albo musiały być, sprawowane przez okres dłuższy niż 2 
kadencje.  Przywrócenie  ograniczenia  zapewni  przejrzystość  działania  osób 
sprawujących te funkcje,  a  także pozwoli  uniknąć negatywnych przyzwyczajeń i 
praktyk. Wniosek powinien być skierowany do Krajowego Zjazdu jako wniosek XII 
Zjazdu Podkarpackiej OIIB.
Wniosek dotyczący szeroko rozumianej kadencyjności - nie powinien być  
procedowany na najbliższym XII Krajowym Zjeździe Sprawozdawczym, gdyż  
aktualny zapis § 9 ust. 4 Statutu Izby, przy właściwej jego interpretacji,  
odpowiadającej intencjom VIII Zjazdu PIIB, w dostatecznym stopniu zabezpiecza  
demokratyczny charakter wyborów i racjonalne wykorzystanie kompetencji osób  
sprawujących funkcje przewodniczących organów. 
Jednocześnie Komisja uważa, że aktualny zapis przywołanego paragrafu w Statucie  
Izby  w znaczącym stopniu jest zbieżny z intencjami wnioskodawców.
Gramatyczna interpretacja § 9 ust. 4 potwierdza intencje VIII Zjazdu, aby  
ograniczenie pełnienia funkcji do dwóch kadencji dotyczyło jednej i tej samej  
funkcji. Komisja uważa za właściwe, aby stosowanie kadencyjności dotyczyło  
funkcji wybieralnych indywidualnie na Zjazdach, a nie funkcji obsadzanych w toku  
konstytuowania się organów. 

Krajowy Zjazd
Oddalić

Grzegorz Bajorek
Podkarpacka OIIB
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