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Lp. Nazwa izby 

okręgowej 

Miejsce 

zgłoszenia 

Nr 

wn. 

Treść wniosku Kwalifikacja 

wniosku 

Autor 

1. Dolnośląska OIIB, a) zjazd 

okręgowy 

2 Kompleksowe rozwiązanie zagadnień wpływów sejsmicznych                                  

i parasejsmicznych w Polsce – wniosek odrzucić 
Skierowany 

do odrzucenia 
Zbigniew Samokar 

Zarówno wniosek, jak i uzasadnienie są zbyt lakoniczne i ogólnikowe, aby 

można się było do nich ustosunkować. Problematyka kompleksowego 

rozwiązania zagadnień wpływów sejsmicznych i parasejsmicznych w Polsce 

 nie mieści się w zakresie działania PIIB.   

 Faktycznie, problematyka konstrukcji poddanych oddziaływaniom 

sejsmicznym jest rozwiązana w europejskiej normie zharmonizowanej 

Eurokod 8. 

Eurokod 8 znajduje się w zbiorze Polskich Norm w języku oryginału 

(angielski, francuski, niemiecki).Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) nie 

przetłumaczył dotychczas na język polski grupy 8 Eurokodu ze względu na 

brak oddziaływań sejsmicznych na terenie Polski. Autorowi wniosku  

wskazuje się źródło wiedzy w interesującej go dziedzinie, a ewentualne 

własne uwagi powinien sformułować i uzasadnić po szczegółowym 

zapoznaniu się   z wiedzą źródłową. 
(Wniosek błędnie skierowany przez DOS OIIB do IX Krajowego Zjazdu.                                         

Rozpatrzony przez DOS OIIB) 

4 Doprowadzić do usankcjonowania w Prawie budowlanym kwalifikacji osób 

pracujących w organach administracji architektoniczno-budowlanej do 

posiadania uprawnień budowlanych – wniosek odrzucić 

Skierowany 

do odrzucenia 

Małgorzata 

Mikołajewska 

Janiaczyk 

Problem kwalifikacji osób pracujących w organach administracji 

architektoniczno-budowlanej i ich uprawnień w Prawie budowlanym to 

podmiot działania Ministra Infrastruktury i ewentualnych jego prac 

legislacyjnych 

Izba nie ma wpływu na kwalifikacje osób zatrudnianych w organach 

administracji architektoniczno-budowlanej. Ponadto zlikwidowano istniejący 

wcześniej przepis uznawania części praktyki zawodowej za pracę w tych 

organach, co skutecznie zniechęciło młodych inżynierów do pracy          

w administracji. Natomiast wprowadzane oszczędności w administracji                 

i niskie zarobki nie pozwalają na zatrudnienie doświadczonych inżynierów. 

b) zjazd 

krajowy 

---- ------- ----- ------- 
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2. Kujawsko-

Pomorska OIIB 

a) zjazd 

okręgowy 

7 Wnioskuje się wprowadzenie do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane następujących zmian:  

art. 3 zamiast pkt. 13 w brzmieniu „dokumentacji budowy - należy przez to 

rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 

dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 

książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - 

także dziennik montażu”. Wprowadzić pkt 13 w brzmieniu „dokumentacji 

budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 

częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, projekty wykonawcze, projekty 

technologiczne rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne 

i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - 

także dziennik montażu” 

W art. 12 uzupełnić ust 1 o pkt 8 w brzmieniu „8) sporządzanie projektów 

wykonawczych i projektów technologicznych” 

W art. 13 zamiast pkt 3 w brzmieniu „Uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi stanowią również podstawę do wykonywania samodzielnych 

funkcji technicznych, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 i 4.” Wprowadzić 
punkt 13 w brzmieniu: „Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 

stanowią również podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji 

technicznych, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3, 4 i 8” 

w art. 30 zamiast pkt 2 w brzmieniu „W zgłoszeniu należy określić rodzaj, 

zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich 

rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w 

art. 32 ust. 4 pkt 2, oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub 

rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi 

przepisami. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ 

nakłada, w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, 

w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich 

nieuzupełnienia - wnosi sprzeciw, w drodze decyzji.” Wprowadzić pkt 2 w 

brzmieniu: „W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób 

wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia 

należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2, oraz, w 

zależności od potrzeb, projekty wykonawcze, projekty technologiczne, 

odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie 

wymagane odrębnymi przepisami. W razie konieczności uzupełnienia 

zgłoszenia właściwy organ nakłada, w drodze postanowienia, na 

zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących 

dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wnosi sprzeciw, w 

drodze decyzji.” 

Skierowany 

do odrzucenia 
Czesław Szczesik 
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Zamiast pkt-u 3 w brzmieniu „Do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 

29 ust. 1 pkt 19 i 20, należy ponadto dołączyć projekt zagospodarowania 

działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez 

projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. Projekt 

zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku budowy instalacji 

gazowej, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19, powinien być uzgodniony z 

podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.” 

Wprowadzić pkt 3w brzmieniu: „Do zgłoszenia budowy, o której mowa w 

art. 29 ust. 1 pkt 19 i 20, należy ponadto dołączyć projekt zagospodarowania 

działki lub terenu wraz z oraz opisem technicznym instalacji, wykonany 

przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Projekt zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku budowy instalacji 

gazowej, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19, powinien być uzgodniony z 

podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.” 

Zamiast pkt-u 4 w brzmieniu: „W zgłoszeniu budowy, o której mowa w ust. 1 

pkt 4, należy ponadto przedstawić projekt zagospodarowania działki lub 

terenu, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia 

budowlane.” Wprowadzić pkt 4w brzmieniu: „W zgłoszeniu budowy, o 

której mowa w ust. 1 pkt 4, należy ponadto przedstawić projekt wykonawczy 

i projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta 

posiadającego wymagane uprawnienia budowlane.” 

W art. 34 zamiast pkt-u 6 w brzmieniu: „Minister właściwy do spraw 

budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze 

rozporządzenia: 1) szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego; 

2) szczegółowe zasady ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych.” Wprowadzić pkt 6w brzmieniu „Minister właściwy 

do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w 

drodze rozporządzenia: 1) szczegółowy zakres i formę projektu 

budowlanego, projektu wykonawczego i projektu technologicznego ; 

2) szczegółowe zasady ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych.” – wniosek odrzucić –  

 Istnieją  już dostateczne uregulowania prawne dotyczące tej materii - 

stanowisko KP-R  z 12.06.10. 
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9 Wniosek o powołanie inicjatywy w sprawie przygotowania standardów 

zawodowych dla członków PIIB. Składam wniosek o powołanie na szczeblu 

krajowym zespołu ds. przygotowania standardów zawodowych dla członków 

PIIB. Zadaniem standardów zawodowych będzie regulowanie zasad 

współpracy w procesie inwestycyjnym pomiędzy inwestorem, wykonawcą i 
członkami izby inżynierów pełniących samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie. wprowadzanie standardów zawodowych może wpłynąć na 

zwiększenie rangi inżyniera budownictwa, a także na mobilizowanie 

środowiska inżynierów do ciągłego samodoskonalenia i zwiększania 

profesjonalizmu członków izby. – wniosek odrzucić 

Skierowany 

do odrzucenia 
Marek Żółtowski 

 Zagadnienie reguluje Prawo budowlane i Kodeks etyki zawodowej. 

Ewentualne zmiany w tym zakresie wymagają wszczęcia procesu 

legislacyjnego przez właściwy resort. 

10 IX Zjazd KUPOIIB w całej rozciągłości akceptuje stanowisko KR PIIB 

wyrażone w wystąpieniu do trybunału Konstytucyjnego w związku z 

wnioskiem Rzecznika Praw Obywatelskich o stwierdzenie zgodności z 

Konstytucją m. in. art. 6 ust. 1 i art. 55 ust. 2 ustawy z dn. 15.12.2000 r. o 

samorządach zawodowych – wniosek odrzucić 

Skierowany 

do odrzucenia 
Andrzej Myśliwiec 

Wniosek bezprzedmiotowy w sytuacji zajęcia przez KR PIIB stanowiska 

odnośnie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich z 12.01.09r – uchwała 

nr7/R/09 z 11.03.2009 

 

11 Wystąpić do KR PIIB, aby podjąć działania w celu doprecyzowania i 

sformułowania „rażąco niska cena” oraz jej zdefiniowanie, które występuje w 

ustawie „Prawo zamówień publicznych” – wniosek odrzucić 

Skierowany 

do odrzucenia 
Andrzej Myśliwiec 

 Zagadnienie ma zasięg ogólnogospodarczy, bezpośrednio nie mieści się             
w przedmiocie działania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. 

PIIB przy opiniowaniu projektów aktów prawnych może w tym względzie 

wyrazić swoje stanowisko. 

12 Wystąpić do KR PIIB, aby podjąć działania dla unormowania i 

uporządkowania spraw związanych z Eurokodami – wniosek odrzucić  
 

Skierowany 

do odrzucenia 

Andrzej Myśliwiec 

KR PIIB w dniu 11.02.10 uczestniczyła w spotkaniu w PKN w Warszawie w 

sprawie stosowania Eurokodów w polskiej praktyce projektowej oraz 

wycofania dotychczasowych norm projektowania konstrukcji budowlanych 

(Notatka ze spotkania zawierająca stanowisko PKN).18.03.10 PIIB 

wystosowała pismo do Ministra Infrastruktury o podjecie niezbędnych 

działań związanych z trudnościami wejścia w życie eurokodów. Ministerstwo 
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Infrastruktury 10.04.10 przesłało stanowisko w przedmiocie stosowania 

Eurokodów w projektowaniu budynków .Wszystkie wymienione dokumenty są 
dostępne na stronach internetowych PIIB i MI. 

13 Wystąpić do KR PIIB, aby podjąć działania w sprawie biegłych sądowych, 

którzy powinni posiadać tytuł rzeczoznawcy budowlanego, powinni być 
członkami Izby Inżynierów Budownictwa, aby w zakresie ich merytorycznej 

działalności mogli być oceniani jak każdy inżynier pełniący samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie. – wniosek odrzucić 

Skierowany 

do odrzucenia 
Andrzej Myśliwiec 

Zasadnicze załatwienie wniosku wykracza poza kompetencje Izby, ponieważ 
określenie zasad powoływania na listę biegłych sądowych, ich 

odpowiedzialności z tytułu wykonywania „samodzielnej funkcji technicznej               

w budownictwie ”posiadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego  wymaga 

wprowadzenia zmian nie tylko do Prawa budowlanego, ustawy o 

samorządach zawodowych ale także do Rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości w sprawie biegłych sądowych (Dz.U.05.15.133) wydanego 

w oparciu o art.157 ustawy Prawo o ustroju  sądów powszechnych. 

(Dz.U.01.98.1070 z późn. zm.) Rozporządzenie MS określa tryb ustanawiania 

biegłych sądowych, pełnienia przez nich czynności, zwalniania ich z funkcji. 

To prezes sądu okręgowego powołuje biegłego, na  okres 5 lat, ocenia 

dostateczność wykazania posiadania wiadomości specjalnych. Przed 

prezesem sądu biegły składa przyrzeczenie między innymi o 

odpowiedzialności przed prawem, to prezes zwalnia z funkcji biegłego 

sądowego w szczególności z nienależytego wykonywania swoich czynności. 

Biegły  sądowy jest organem pomocniczym wymiaru sprawiedliwości                 

w przypadkach wymagających wiadomości specjalnych. Stanowi instytucję 
prawa procesowego i może używać tytułu biegłego sądowego tylko 

sporządzając opinie co do zasady nie dotyczące wykładni przepisów prawa, 

bowiem te powinien znać sam sąd. Wnioski o podobnej treści zgłaszane były  

już na VI Krajowym Zjeździe W 2006r  w oparciu o zapisy 3 ust.2 i  §14 

Rozporządzenia MS,  PIIB wystąpiła do  Ministra Sprawiedliwości                        

i Prezesów sądów okręgowych z inicjatywą przedstawiania i opiniowania 

kandydatur na stanowiska biegłych sądowych z zakresu budownictwa. 

Inicjatywa PIIB spotkała się z zainteresowaniem nielicznych prezesów 

sądów, którzy wystąpili do Izby o wskazanie lub zaopiniowanie  kandydata na 

biegłego sądowego. 

 

b) zjazd 

krajowy 

----- --------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ --------------------------- 
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3. Lubelska OIIB a) zjazd 

okręgowy 

16 Prawnie uregulować kwestię kandydowania do organów izby – pracowników 

etatowych biura . – wniosek odrzucić –  

 

Skierowany 

do odrzucenia 
Zbigniew Szcześniak 

(84) 

Przyjęte są już właściwe regulacje dotyczące zasad wyborów do organów 

statutowych Izby - stanowisko KP-R  z 12.06.10. 

b) zjazd 

krajowy 

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

4. Lubuska OIIB a) zjazd 

okręgowy 

17 Spowodować podjęcie inicjatywy ustawodawczej przez Krajowy Zjazd Izby 

w sprawie likwidacji zapisu objęcia norm prawem autorskim – wniosek 

odrzucić 
 

Skierowany 

do odrzucenia 
Piotr Koczwara 

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. 

U. Nr 169 poz. 1386) Polskie Normy są chronione prawem autorskim jak 

utwory literackie, a autorskie prawa majątkowe do nich przysługują 
Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu (PKN). Wydawanie i 

rozpowszechnianie na dowolnym nośniku (papierowym lub elektronicznym) 

Polskich Norm wymaga uzyskania zgody PKN na taką działalność. 
Zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy o normalizacji Polskie Normy nie stanowią 

informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w trybie ustawy z dnia 

6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej ( DZ. U. Nr 112, 

poz. 1198 z późn. zm.). 
Wyrokiem z dnia 31 maja 2004 r. Naczelny Sąd Administracyjny, sygn. akt 

OSK 205/04, potwierdził, iż Polskie Normy nie stanowią informacji 

publicznej i nie podlegają udostępnieniu na wniosek zainteresowanego w 

trybie określonym w art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej, jeżeli 

informacja ma dotyczyć Polskiej Normy w rozumieniu przepisów ustawy o 

normalizacji.  

Polskie Normy i inne produkty normalizacyjne można nabyć w PKN 

(Warszawa, Katowice, Łódź) oraz w Punktach Informacji Normalizacyjnej. 

Do zadań Izby zgodnie z Statutem PIIB  należy m.inn : występowanie z 

inicjatywą do władz ustawodawczych i wykonawczych w celu tworzenia 

właściwych warunków rozwoju budownictwa oraz roli i miejsca zawodu 

inżyniera w tym procesie ; w ten sposób Izba może mieć wpływ na proces 

legislacyjny dotyczący przepisów regulujących sprawy budownictwa. 

Biorąc pod uwagę, że normy i produkty normalizacyjne można nabyć bez 

żadnych trudności, nie można  stwierdzić, że  warunki rozwoju budownictwa                

i rola  oraz miejsce inżyniera w procesie budowlanym w jakikolwiek sposób 

jest ograniczona wskutek objęcia norm prawem autorskim. 
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19 W przetargach decyduje cena, a potem albo ten z najniższą ceną nie 

wywiązuje się z jakości wykonania, albo próbuje wprowadzać dodatkowe 

możliwości podniesienia ceny. Proponuje zawnioskować do władz PIIB, a te 

do odpowiednich komisji o zmianę regulaminu przetargów i odrzucenia z 

góry najniższej i najwyższej ceny– wniosek odrzucić 

Skierowany 

do odrzucenia 
Antoni Dybikowski 

(21) 

Ustawa Prawo zamówień publicznych z 29-01-2004  tekst jednolity z 2010r 

Dz. U.  Nr 113 poz 759  określa zasady i tryb udzielania zamówień 
publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień 
publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie. 

Jedna z zasad określonych w Prawie zamówień publicznych  przy wyborze 

wykonawcy jest  wybór najkorzystniejszej oferty > Zgodnie z art.2 pkt 5  - 

„najkorzystniejszej ofercie” - należy przez to rozumieć ofertę, która 

przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się 
do przedmiotu zamówienia publicznego, albo ofertę z najniższą ceną, a w 

przypadku zamówień publicznych w zakresie działalności twórczej lub 

naukowej, których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób 

jednoznaczny i wyczerpujący - ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy 

bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia 

publicznego; 

Należy przy tym pamiętać ,że  mamy gospodarkę wolnorynkową, 
zamawiający ma prawo wyboru wykonawcy zlecenia . Stosowanie ograniczeń 
przy wyborze wykonawcy skutkować będzie zmniejszeniem konkurencji co jest 

sprzeczne z zasadami gospodarki wolnorynkowej.  

Biorąc pod uwagę brak przesłanek, które wskazywałyby na ograniczenie roli 

inżyniera w procesie budowlanym, przekazanie wniosku do realizacji nie ma 

uzasadnienia. 

 

b) zjazd 

krajowy 

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

5. Łódzka OIIB a) zjazd 

okręgowy 

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

b) zjazd 

krajowy 

77 Opracowania cennika na usługi w zakresie rzeczoznawstwa budowlanego – 

wnioskuję o podjęcie przedsięwzięć w celu opracowania przejrzystego 

cennika dla inwestora/ rzeczoznawcy, na usługi w zakresie rzeczoznawstwa, 

ze szczególnym uwzględnieniem ceny minimalnej przedmiotowych usług. – 

wniosek odrzucić  
 

Skierowany 

do odrzucenia 
Bogdan Wrzeszcz 

(mandat 54) 
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Wniosek dotyczy wprowadzenia szczególnych uprawnień dla określonej 

liczby osób co w demokratycznym Państwie jest trudne do uzasadnienia 

Odnosząc się natomiast do wniosku  należy stwierdzić że , już sam problem 

rzeczoznawstwa nie jest ustawowo doprecyzowany (brak  określenia statusu), 

ceny na usługi rzeczoznawcy czy też inżyniera z odpowiednimi 

uprawnieniami kształtuje rynek, a Izba nie posiada delegacji ustawowej do 

ingerencji w tym przedmiocie, jest to niewątpliwie zadanie dla stowarzyszeń 
czy tez firm monitorujących rynek budowlany. 

78 Reprezentacji PIIB w Parlamencie RP – wnioskuję o podjęcie działań 
mających na celu wprowadzenie do Parlamentu RP przedstawicieli PIIB, w 

celu skutecznego reprezentowania interesów naszego środowiska 

zawodowego i tym samym zapewnienie wpływu na prawidłowe 

kształtowanie przepisów Prawa budowlanego. – wniosek odrzucić. 
 

Skierowany 

do odrzucenia 
Bogdan Wrzeszcz 

(mandat 54) 

Wniosek  nie jest zasadny ponieważ każdy obywatel ma czynne i bierne  

prawo wyborcze. Wśród posłów zasiada wielu inżynierów również członków 

izby, natomiast należy dodać że przedstawiciele izby czynnie uczestniczą                   
w pracach różnych komisji opiniujących akty prawne, przede wszystkim 

branżowe. 

6. Małopolska OIIB a) zjazd 

okręgowy 

64 Wnioskuję o wynegocjowanie od Towarzystwa Ubezpieczeniowego 

zmniejszenia dotychczasowych składek na ubezpieczenie OC. – wniosek 

odrzucić 
 

Skierowany 

do odrzucenia 
Ryszard Pietroń 

Ubezpieczyciel wyłaniany jest w drodze przetargu. Podstawowym kryterium 

wyboru była i jest wysokość składki, a następnie wiarygodność 
ubezpieczyciela i inne zniżki w ubezpieczeniach proponowane w oferowanym 

pakiecie. Uchwałą nr18/R/09 z 29.07.09 Krajowa Rada powołała zespół ds. 

towarzystwa ubezpieczeniowego z którym zostanie zawarta umowa generalna 

obowiązkowego ubezpieczenia OC członków PIIB na lata 2011-2014.  

Uchwałami nr23/R/09 i nr24/R/09 z dnia 14.10.09 KR zatwierdziła treść 
zapytania ofertowego i listy ubezpieczycieli do których będzie skierowane 

zapytanie ofertowe. KR uchwałami nr3/R/10 i nr5/R/10 z dnia 27.01.10 

zatwierdziła wybór towarzystwa ubezpieczeniowego i podpisania z nim 

umowy. 

Umowa z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeniowym ERGO HESTIA S.A. 

zawarta została 18.05.10. Treść podpisanej umowy opublikowana jest                   

w Internecie. 
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b) zjazd 

krajowy 

109 
Wniosek o podjęcie uchwały przez IX krajowy Zjazd Sprawozdawczo – 

Wyborczy PIIB w przedmiocie występowania z inicjatywą do władz 

ustawodawczych o podjęcie właściwych zmian legislacyjnych 

umożliwiających pociągnięcie przez właściwe organy samorządu 

zawodowego do odpowiedzialności zawodowej w budownictwie osób 

wykonujących funkcję biegłego sądowego w zakresie budownictwa.  

Niniejszym wnoszę o podjęcie uchwały przez IX Krajowy Zjazd 

Sprawozdawczo-Wyborczy PIIB w przedmiocie postępowania z inicjatywą 
do władz ustawodawczych o podjęcie właściwych zmian legislacyjnych 

umożliwiających pociągnięcie przez właściwe organy samorządu 

zawodowego do odpowiedzialności zawodowej w budownictwie osób 

wykonujących funkcję biegłego sądowego.  

Zgodnie z art. 12 ust. 1 Prawa budowlanego za samodzielną funkcję 
techniczną w budownictwie uważa się działalność związaną z koniecznością 
fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązywania 

zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-

organizacyjnych, a w szczególności działalność obejmującą:  

1) Projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-

budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego, 

2) kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi, 

3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów 

budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych 

elementów, 

4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego, 

5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów 

budowlanych, 

6) rzeczoznawstwo budowlane.” 

Wskazany powyżej katalog działalności, które zostały uznane przez 

ustawodawcę za przejaw wykonywania samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie, nie stanowi wyliczenia o charakterze enumeratywnym. 

Wskazuje na to użyty w przepisie zwrot „w szczególności. Z powyższego 

wynika więc, że ustawodawca zakłada możliwość istnienia innych rodzajów 

działalności, które stanowią działalność związaną z koniecznością fachowej 

oceny zjawisk technicznych lub stanowią działalność związaną z 

koniecznością samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych i 

technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, przez co są również 
przykładem wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie. 

Skierowany 

do odrzucenia 

Stanisław 

Abrahamowicz (55) 
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Mając na uwadze wskazaną powyżej definicję pojęcia „samodzielne funkcje 

techniczne” wydaje się, że sporządzanie w procesie sądowym opinii z 

zakresu budownictwa może stanowić przejaw wykonywania powyższej 

funkcji. Taka sytuacja zaistnieje jeżeli sporządzenie opinii wiąże się z 

koniecznością samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych i 

technicznych oraz techniczno-organizacyjnych. Treść art. 12 ustawy – Prawo 

budowlane nie jest jednak w tym zakresie jednoznaczna. Równocześnie 

należy podkreślić, że w systemie prawnym brak jest przepisu szczególnego, 

który wyłączałby działalność biegłego sądowego z zakresu działalności 

stanowiących samodzielne funkcję techniczne w budownictwie. 

Brak jednoznacznych regulacji dotyczących podlegania odpowiedzialności 

zawodowej przez biegłych sądowych w zakresie budownictwa budzi 

poważne wątpliwości w praktyce. Pewną wskazówką może być jedynie 

orzecznictwo sądów administracyjnych, zgodnie z którym osoba posiadająca 

uprawnienia budowlane i występująca przed sądem w charakterze biegłego 

nie może ponosić odpowiedzialności zawodowej w budownictwie. Zdaniem 

sądów administracyjnych niedbałe wykonywanie obowiązków biegłego 

sądowego może stanowić jedynie podstawę do podjęcia przez Prezesa Sądu 

czynności nadzorczych. 

Zdaniem wnioskodawcy niejednoznaczne przepisy zawarte w ustawie Prawo 

budowlane prowadzą do nieuzasadnionego wyłączenia przez sądy 

administracyjne możliwości pociągnięcia biegłego sądowego do 

odpowiedzialności zawodowej, w szczególności w sytuacji niedbałego i 

nierzetelnego sporządzenia ekspertyzy technicznej na potrzeby postępowania 

przed organami ścigania lub sądami. Istniejąca sytuacja jest o tyle istotna dla 

samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, że osoby sprawujące 

funkcję biegłego sądowego najczęściej legitymują się uprawnieniami 

budowlanymi oraz członkostwem w PIIB. Przedmiotowa okoliczność 
powoduje, że działalność tych osób jest przez społeczeństwo wiązana z PIIB, 

co w przypadku niewłaściwego wykonywania obowiązków, powoduje 

zaniżenie zaufania społeczeństwa do zawodu inżyniera budownictwa. 

Wprowadzenie wnioskowanych zmian legislacyjnych umożliwiających 

przeprowadzenie wobec biegłych sądowych będącymi członkami samorządu 

zawodowego inżynierów budownictwa postępowania w sprawie 

odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, zagwarantuje samorządowi 

zawodowemu sprawowanie kontroli nad członkami samorządu niezależnie od 

charakteru wykonywanej przez nich funkcji w budownictwie. – wniosek 

odrzucić 
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Zasadnicze załatwienie wniosku wykracza poza kompetencje Izby, ponieważ 
określenie zasad powoływania na listę biegłych sądowych, ich 

odpowiedzialności z tytułu wykonywania „samodzielnej funkcji technicznej               

w budownictwie” wymaga wprowadzenia zmian nie tylko do Prawa 

budowlanego, ustawy o samorządach zawodowych ale także do 

Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie biegłych sądowych 

(Dz.U.05.15.133) wydanego w oparciu o art.157 ustawy Prawo o ustroju  

sądów powszechnych. (Dz.U.01.98.1070 z późn. zm.) Rozporządzenie MS 

określa tryb ustanawiania biegłych sądowych, pełnienia przez nich czynności, 

zwalniania ich z funkcji. To prezes sądu okręgowego powołuje biegłego, na  

okres 5 lat, ocenia dostateczność wykazania posiadania wiadomości 

specjalnych. Przed prezesem sądu biegły składa przyrzeczenie między innymi 

o odpowiedzialności przed prawem, to prezes zwalnia z funkcji biegłego 

sądowego w szczególności z nienależytego wykonywania swoich czynności. 

Biegły  sądowy jest organem pomocniczym wymiaru sprawiedliwości                 

w przypadkach wymagających wiadomości specjalnych. Stanowi instytucję 
prawa procesowego i może używać tytułu biegłego sądowego tylko 

sporządzając opinie co do zasady nie dotyczące wykładni przepisów prawa, 

bowiem te powinien znać sam sąd. Wnioski o podobnej treści zgłaszane były  

już na VI Krajowym Zjeździe W 2006r  w oparciu o zapisy 3 ust.2 i  §14 

Rozporządzenia MS,  PIIB wystąpiła do  Ministra Sprawiedliwości                        

i Prezesów sądów okręgowych z inicjatywą przedstawiania i opiniowania 

kandydatur na stanowiska biegłych sądowych z zakresu budownictwa. 

Inicjatywa PIIB spotkała się z zainteresowaniem nielicznych prezesów 

sądów, którzy wystąpili do Izby o wskazanie lub zaopiniowanie  kandydata na 

biegłego sądowego. 

7. Mazowiecka OIIB, a) zjazd 

okręgowy 

25 (W imieniu sądu dyscyplinarnego MOIIB) Wnosi się o rozszerzenie katalogu 

kar w postępowaniu zawodowym o karę pouczenia. Kara taka orzekana 

byłaby jedynie w przypadku nieświadomego i mało istotnego naruszenia 

Prawa budowlanego. Nie podlegałaby rejestracji w rejestrze ukaranych 

GUNB. –– wniosek odrzucić  
 

Skierowany 

do KR PIIB 
Piotr Król 

Nie widzi się potrzeby rozszerzenia katalogu kar „o karę pouczenia” -  

stanowisko KP-R z 12.06.10. 

Wyłączenie takiej kary z rejestrów powoduje, że istnieje ona tylko   

w teorii. Nieświadome i mało istotne naruszenia  to bardzo interpretacyjne 

określenie. 
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32 Jeżeli już wprowadzono branżę urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego 

(specjalność kolejowa) do MOIIB to należałoby przestrzegać zasad nie 

monopolistycznej obsady tej branży. Budzi uzasadnione obawy fakt, iż w 

Regulaminie wyborów do organów MOIIB na III kadencję pominięta została 

sprawa konieczności reprezentowania danej specjalności przynajmniej przez 

dwóch członków. Sprawa mogłaby być bardziej przejrzysta, gdyby przy 

nazwiskach członków Okręgowej Rady (zarówno poprzedniej jak i obecnej 

kadencji) była zaznaczona specjalność. Niniejszy wniosek związany jest z 

moim Kandydowaniem do OKK. PS. Wniosek ten stanowi integralne 

powiązanie z wnioskiem złożonym przez mnie w Komisji Uchwał i 

Wniosków w dniu 17.04.2010 r. – wniosek odrzucić 
 

Skierowany 

do odrzucenia 
Zygmunt Szeniawski 

Realizacja wniosku naruszyłaby zasady demokratyczne samorządu 

zawodowego .Powinny być w tym względzie stosowane obowiązujące zasady. 

Organa izby przedkładają swoje propozycje do Komisji Wyborczych na 

Zjazdach okręgowych i Krajowym. W propozycjach w miarę możliwości 

zapewnia się reprezentacje terytorialna i przekrój zawodowy. Demokratyczny 

wybór należy do Zjazdów. W trakcie zjazdów jeżeli jest takie żądanie 

kandydaci do organów maja prawo do reprezentacji swoich kandydatów. 

b) zjazd 

krajowy 

89.2 2. w ustawie Prawo budowlane art. 62 ust. 2 pkt 5 zmienić zapis „kontrolę 
stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych, o 

której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. C) oraz pkt 2, powinny przeprowadzać osoby 

posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad 

eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych i 

posiadające uprawnienia budowlane w zakresie odpowiednim do 

wykonywanych czynności przy ocenie i kontroli instalacji oraz sieci 
elektroenergetycznych i gazowych” – wniosek odrzucić 
 

Skierowany 

do odrzucenia 
Jerzy Kotowski (85) 
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Wg art.62 ust.5 Prawa budowlanego, dalej Pb (stan prawny 17 sierpnia 2010) 

„Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych, gazowych i 

urządzeń chłodniczych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, pkt 2 i pkt 6 oraz ust. 1b, 

mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu 

dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych”. 
Powyższe kwalifikacje potwierdzane są ŚWIADECTWEM KWALIFIKACYJNYM.  

Wymagania odnośnie uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji 

lub dozoru określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania 

kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci 

(Dz.U.03.89.828 z późn. zm.), wydane na podstawie delegacji art.54 Ustawy Prawo 

energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r.(t.jedn.Dz.U.06.89.625). 

Świadectwa kwalifikacyjne są nadawane na okres 5 lat na podstawie złożonego z 

wynikiem pozytywnym egzaminu, a po upływie tego okresu podlegają obowiązkowej 

weryfikacji przez ponowne złożenie egzaminu.  

Nie ma uzasadnienia, by kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad 

eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych, wynikające z 

zasad bhp przy eksploatacji i wystarczające do kontroli wg art.62 ustęp 5 Pb były 

rozszerzone o uprawnienia budowlane w zakresie odpowiednim do wykonywanych 

czynności przy ocenie i kontroli instalacji oraz sieci elektroenergetycznych i 

gazowych. 

Wprowadzenie wymienionego we wniosku obowiązku poważnie ograniczyłoby 

grono osób uprawnionych do wykonywania przedmiotowych kontroli. 

Problem przedstawiony przez wnioskodawców  na pewno jest złożony i dotyczy branży 

elektrycznej i sanitarnej.  Odpowiednie uzasadnione  propozycje do zmian prawnych 

wypracowywane  przez Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne jak  SEP i  PZITS 

przedstawione PIIB będą  rozpatrzone  i  właściwe uzyskają  poparcie. 

 

8. Opolska OIIB a) zjazd 

okręgowy 

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

67 Podjąć działania zmierzające do istotnego obniżenia ceny norm 

budowlanych, aby stały się powszechnie dostępne dla inżynierów i 

studentów, w konsekwencji wpłynie to na jakość budownictwa – wniosek 

odrzucić 

Skierowany 

do odrzucenia 

Wiktor Abramek 

Polskie Normy z zakresu budownictwa dostępne są w bibliotekach uczelni 

technicznych za darmo, dlatego tez nic nie stoi na przeszkodzie, żeby studenci 

z nich korzystali. Poszczególne okręgi przeznaczają część pieniędzy 

pochodzących ze składek członkowskich na wykupienie w PKN dla swoich 

członków wariantowo dostępu stacjonarnego do PN (np w siedzibie izby 

okręgowej lub w jej biurze terenowym) lub dostępu on line dla swoich 

członków na podstawie przypisanego dla każdego z członków indywidualnego 

kodu dostępu. W ten sposób członkowie okręgowej IIB mogą mieć 
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zapewniony swobodny dostęp do PN bez ponoszenia dodatkowych opłat. 

Decyzja o sfinansowaniu dostępu do norm oraz wybór wariantu pozostaje              

w gestii okręgowych rad izby. 

b) zjazd 

krajowy 

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

9. Podkarpacka OIIB a) zjazd 

okręgowy 

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

b) zjazd 

krajowy 

102 1. Wprowadzenie do „zasad gospodarki finansowej PIIB” do rozdz. II §8 

dodatkowego ustępu nr 11 w treści: „przychody wynikające z przekazywania 

przez PIIB do okręgowych izb podzielonej proporcjonalnie do liczby ich 

członków kwoty stanowiącej 75% przychodu, który PIIB otrzymuje od 

Ubezpieczyciela tytułem obsługi jego produktów i usług stanowiących 

przedmiot umowy z PIIB”  

 

2. wprowadzenie do budżetu PIIB na rok 2011 dodatkowej pozycji kosztowej 

w treści podanej wyżej (pkt 1) z zapisem w kolumnie dotyczącej kwot liczby 

300000 zł. – proszę o możliwości podania uzasadnienia w swobodnej 

wypowiedzi wnioskodawcy –W TRAKCIE ZJAZDU W DYSKUSII O 

BUDŻECIE 

 

Skierowany 

do IX 

Krajowego 

Zjazdu 

Zbigniew Detyna 

(108 

Wniosek wycofany podczas IX Krajowego Zjazdu przez wnioskodawcę 

10. Podlaska OIIB a) zjazd 

okręgowy 

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

b) zjazd 

krajowy 

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

11. Pomorska OIIB a) zjazd 

okręgowy 

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

b) zjazd 

krajowy 

118 Wnioskuje o zdiagnozowanie kondycji członków izby (dane statystyczne 

będące w dyspozycji administracji izbowej oraz innych danych np. 

wynagrodzenia, miejsce pracy, ilość prowadzonych jednocześnie budów, 

nadzorów. 

Zebranie informacji o oczekiwaniach i potrzebach członków, zebranie opinii 

o izbie i jej działalności – wniosek odrzucić 

Skierowany 

do odrzucenia 
Ryszard 

Kwiatkowski (130) 
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Zbieranie informacji o oczekiwaniach i potrzebach członków izby odbywa się 
w formie ankiet ogólnopolskich i regionalnych, których wyniki poddawane są 
analizie przez zlecających ankiety i wykorzystywane do dalszych działań izby. 

Dane dotyczące wynagrodzenia, miejsc pracy, ilości prowadzonych 

jednocześnie budów lub nadzorów mogą być w takiej formie zbierane. 

12. Śląska OIIB a) zjazd 

okręgowy 

43 Stworzenie komitetu wyborczego posłów do Sejmu RP, stworzenie listy 

kandydatów. Żadna partia polityczna nie ma 100.000 członków – wniosek 

odrzucić  

Skierowany 

do odrzucenia 
Stanisław Karpiński 
(81) 

Wniosek wykracza poza zakres działania PIIB 

Polska Izba Inżynierów Budownictwa nie ma w zakresie swoich działań 
działalności politycznej; zadania Izby określa Statut PIIB, w rozdziale 2, § 7, 

ust.1. Do zadań Izby należy natomiast: występowanie z inicjatywą do władz 

ustawodawczych i wykonawczych w celu tworzenia właściwych warunków 

rozwoju budownictwa oraz roli i miejsca zawodu inżyniera w tym procesie 

(p.2 ww. ustępu 1 ); w ten sposób Izba może mieć wpływ na proces 

legislacyjny dotyczący przepisów regulujących sprawy budownictwa. 

47 Zaliczenie w poczet praktyki zawodowej pełnienie funkcji asystenta 

inspektora nadzoru inwestorskiego – inżyniera budowy – wniosek odrzucić  
 

Skierowany 

do odrzucenia 
Janusz Kozula (97) 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 

156, poz. 1118 z późn. zm.) w art.14 ust.4 oraz rozporządzenie Ministra Transportu i 

Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) w § 3 i 4 określają 
zasady odbywania praktyki zawodowej potrzebnej do uzyskania uprawnień 
budowlanych.  

Inspektor nadzoru, jakkolwiek jest osobą posiadająca odpowiednie uprawnienia 

budowlane, nie musi przebywać na budowie w sposób ciągły, jedynie w zależności od 

potrzeb, nie ma więc możliwości ciągłego nadzorowania i oceny osoby odbywającej 

praktykę, która powinna być na budowie codziennie ( szersza argumentacja patrz IB 

Nr3/2007 „ Listy do Redakcji - Odpowiedzi Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej na 

pytania o uprawnienia budowlane” oraz IB Nr1/2009 „Kto może nadzorować 
praktykę zawodową na budowie”). 

Nie należy deprecjonować praktyk zawodowych, które są bardzo istotne              

w procedurze uzyskiwania uprawnień  -  stanowisko KP-R  z 12.06.10 
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48.1 Przyjęcie przez Krajowy Zjazd załączonych propozycji w zakresie prawno-

regulaminowym prowadzenia przez właściwy organ PIIB działalności 

rzeczoznawstwa budowlanego, tj. 

1. ustanowić właściwy, statutowy organ PIIB prawnie odpowiedzialny za 

spełnienie obowiązków ustawowych samorządu zawodowego, określonych 

ustawowo treścią art. 15 Prawa budowlanego –wniosek odrzucić 
 

Skierowany 

do odrzucenia  
Janusz Kozula (97) 

Szereg zawartych propozycji we wniosku jest już regulowanych.- Stanowisko 

KP-R z 12.06.10 

49 Wystąpić do Ustawodawcy o wprowadzenie zmian w Ustawie o 

Zamówieniach Publicznych zmuszających inwestorów do ograniczenia do 

70% wpływu xxx ceny na wynik przetargu –wniosek odrzucić  
 

Skierowany 

do odrzucenia 
Marek Młynarski 

(121) 

Ustawa Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r.(tekst jednolity 

Dz.U.10.113.759) określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki 

ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w 

sprawach uregulowanych w ustawie.             

Jedną z zasad określonych w Prawie zamówień publicznych przy wyborze wykonawcy 

jest  wybór najkorzystniejszej oferty. Zgodnie z art.2 pkt 5 – ilekroć w ustawie mowa o 

„najkorzystniejszej ofercie - należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia 

najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu 

zamówienia publicznego, albo ofertę z najniższą ceną, a w przypadku zamówień 
publicznych w zakresie działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie 

można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący - ofertę, która 

przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do 

przedmiotu zamówienia publicznego.  Cena nie jest więc jedynym kryterium mającym 

wpływ na wynik przetargu.  

Zamawiający ma jednak prawo wyboru wykonawcy zlecenia i w ramach gospodarki 

wolnorynkowej nie można tego prawa ograniczać. 
51 Stworzenie i egzekwowanie taryfikatora za pełnienie samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie –wniosek odrzucić  
 

Skierowany 

do odrzucenia 
Stanisław Karpiński 

(81) 

W gospodarce wolnorynkowej nie można ustalić i przestrzegać taryfikatorów 

płac. Każde przedsiębiorstwo, czy firma wykonawcza lub projektowa może 

ustalać własne zasady wynagradzania pracowników. 
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b) zjazd 

krajowy 

89.2 2. w ustawie Prawo budowlane art. 62 ust. 2 pkt 5 zmienić zapis „kontrolę 
stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych, o 

której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. C) oraz pkt 2, powinny przeprowadzać osoby 

posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad 

eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych i 

posiadające uprawnienia budowlane w zakresie odpowiednim do 

wykonywanych czynności przy ocenie i kontroli instalacji oraz sieci 
elektroenergetycznych i gazowych” – wniosek odrzucić 
 

Skierowany 

do odrzucenia 

Zenon Panicz (149), 

Krzysztof Kolonko 

(145), Zbigniew 

Matuszyk (148), 

Barbara Twardosz 

Michniewska (153), 

Ciesiński Krzysztof 

(nr 137), Kluska Józef 

(nr 144), Janusz 

Jasiona (140), 

Waldemar Szleper 

(151), Jacek 

Zawadzki 

Wg art.62 ust.5 Prawa budowlanego, dalej Pb (stan prawny 17 sierpnia 2010) 

„Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych, gazowych i 

urządzeń chłodniczych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, pkt 2 i pkt 6 oraz ust. 1b, 

mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu 

dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych”. 

Powyższe kwalifikacje potwierdzane są ŚWIADECTWEM KWALIFIKACYJNYM.  

Wymagania odnośnie uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji 

lub dozoru określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania 

kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci 

(Dz.U.03.89.828 z późn. zm.), wydane na podstawie delegacji art.54 Ustawy Prawo 

energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r.(t.jedn.Dz.U.06.89.625). 

Świadectwa kwalifikacyjne są nadawane na okres 5 lat na podstawie złożonego z 

wynikiem pozytywnym egzaminu, a po upływie tego okresu podlegają obowiązkowej 

weryfikacji przez ponowne złożenie egzaminu.  

Nie ma uzasadnienia, by kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad 

eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych, wynikające z 

zasad bhp przy eksploatacji i wystarczające do kontroli wg art.62 ustęp 5 Pb były 

rozszerzone o uprawnienia budowlane w zakresie odpowiednim do wykonywanych 

czynności przy ocenie i kontroli instalacji oraz sieci elektroenergetycznych i 

gazowych. 

Wprowadzenie wymienionego we wniosku obowiązku poważnie ograniczyłoby 

grono osób uprawnionych do wykonywania przedmiotowych kontroli. 
Problem przedstawiony przez wnioskodawców  na pewno jest złożony i dotyczy branży 

elektrycznej i sanitarnej.  Odpowiednie uzasadnione  propozycje do zmian prawnych 

wypracowywane  przez Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne jak  SEP i  PZITS 

przedstawione PIIB będą  rozpatrzone  i  właściwe uzyskają  poparcie. 
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90 O zmianę w rozporządzeniu o samodzielnych funkcjach w budownictwie 

umożliwiających uzyskania uprawnień budowlanych dla inżynierów 

elektroników i automatyków  

Zawody inżynierów automatyków i elektroników są już i będą coraz częściej 

niezbędne w budownictwie. Należy więc wprowadzić je do procedury 

uprawnień budowlanych, w specjalności instalacyjnej, w zakresie instalacji i 

urządzeń elektrycznych.  

 

Uzasadnienie: 
Rzeczywiście Elektronika i Automatyka "wyrosły", ale nie z wydziału 

elektrycznego tylko z elektryki jako wynik gwałtownego rozwoju tego 

kierunku w XX wieku i są one wyższym stopniem wiedzy. Na te 

specjalności, w większości politechnik umieszczone na wydziałach 

automatyki, elektroniki i informatyki, przychodzi młodzież najzdolniejsza, 

albowiem należą one do najtrudniejszych w technice. I tak wg standardów 

nauczania elektrotechniki liczba godzin przedmiotów elektryki winna 

wynosić 1110, a na elektronice wynosi 1320. Nieporozumieniem jest więc 

stwierdzenie, że uzyskiwanie uprawnień budowlanych w specjalności 

elektrycznej przez automatyków i elektroników może spowodować 
obniżenie' jakości projektów budowlanych.  

Dzisiaj elektronika jest wszędzie: w kuchni, pralni, urządzeniach 

zabezpieczeń elektroenergetycznych itp., a automatyka również jako 

automatyka zabezpieczeniowa, załączanie rezerwowego zasilania, 

oświetlenia awaryjnego itp. Brak inżynierów automatyków i elektroników w 

nowoczesnym budownictwie to zagrożenie dla instalacji.  

W Inżynierze Budownictwa nr 01 (69) styczeń 2010 r. na stronie 58 

zamieszczono artykuł p.t. "Inteligentne rozwiązania automatyki w budynku", 

opisujący instalacje elektroniczne. Ten artykuł zmobilizował mnie do 

zgłoszenia wniosku o uprawnienia budowlane dla inżynierów elektroników i 

automatyków. – wniosek odrzucić 
 

Skierowany 

do odrzucenia 

Ciesiński Krzysztof 

(nr 137), Kolonko 

Krzysztof (nr 145), 

Kluska Józef (nr 144), 

Panicz Zenon (nr 149) 
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Kierunek Elektronika i Automatyka wyrósł z wydziału elektrycznego na uczelniach 

politechnicznych. Na kierunku Elektronika i Automatyka zrezygnowano z wielu 

przedmiotów mających istotne znaczenie przy budowie i projektowaniu instalacji i 

urządzeń elektrycznych. Elektronika i Automatyka to między innymi instalacje 

elektryczne bardzo niskich napięć rzędu do 100 V. Takie instalacje można prowadzić 
w budynkach mieszkalnych i przemysłowych w miejscach przygotowanych do tego 

celu, między innymi w kanałach, drabinkach, przepustach przez stropy, itp. Nie 

wymagają one pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia remontu, czyli nie wymagają 
uprawnień budowlanych. Dopuszczenie ukończenia studiów na kierunkach Elektroniki 

i Automatyki jako wykształcenia podstawowego w procedurze uzyskiwania uprawnień 
budowlanych w specjalności elektrycznej, może spowodować obniżenie jakości 

projektów budowlanych (i innej dokumentacji technicznej) oraz ich praktycznej 

realizacji. 

Wnioski:  

1.kierunek Elektronika i Automatyka nie nadają się do uzyskania uprawnień 
budowlanych dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych,  

2. kierunek Elektronika jest wykształceniem odpowiednim do uzyskania uprawnień 
budowlanych w specjalności teletechnicznej, gdzie wykonuje się instalacje bardzo 

niskich napięć. 
Wniosek o identycznej treści był już rozpatrywany przez KKK w ubiegłym roku i jego 

autor uzyskał powyższą odpowiedź. 
 

99 Zrezygnować na rok 2011 z zakupu sprzętu komputerowego i biurowego. 

Zakupić serwer zamiast płacić za dzierżawę 24 000 zł/rocznie. 

Zatrudnić na 1/3-1/2 etatu rencistę zamiast płacić firmom zewnętrznym. –- 

IX ZJAZD 

 

Skierowany 

do IX 

Krajowego 

Zjazdu 

Włodzimierz 

Starosolski (150) 

Odrzucony przez Zjazd – Uchwała nr29/10 z 19.06.10. IX Krajowego Zjazdu 

.przyjmującą budżet na 2011r. 

 

13. Świętokrzyska OIIB a) zjazd 

okręgowy 

70 Jednoznacznie należy ustalić wykaz stanowisk (innych niż związanych z 

bezpośrednim procesem budowlanym) na których należy posiadać 
uprawnienia budowlane, np.: wykonawstwo w zakładach elementów 

budowlanych, prace projektowe i ekspertyzy w Instytutach i Uczelniach; 

Praktyka przy wszystkich pracach, przy których obowiązują uprawnienia 

musi być zaliczana do praktyki na uprawnienia. –wniosek odrzucić 
 

Skierowany 

do odrzucenia 
Marian Skawiński 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 

156, poz. 1118 z późn. zm.) w art.14 ust.4 oraz rozporządzenie Ministra Transportu i 

Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) w § 3 i 4 określają 
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zasady odbywania praktyki zawodowej potrzebnej do uzyskania uprawnień 
budowlanych.  

Nie należy deprecjonować praktyk zawodowych, które są bardzo istotne              

w procedurze uzyskiwania uprawnień  -  stanowisko KP-R  z 12.06.10 

 

71 - KKK winna jednocześnie określić sposób postępowania w przypadku gdy – 

w książce praktyki zawodowej – jako osoba kierująca praktyką zawodową, 
figuruje osoba z uprawnieniami o zakresie ograniczonym 

UZASADNIENIE: istnieje rażąca rozbieżność między prawem budowlanym 

i Rozporządzeniem MTiB w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie (§ 3.1), a stanowiskiem Rady Krajowej PIIB zawartym w 

protokóle z dn. 16.12.2009 r.  

- Istnieje potrzeba opracowania opinii prawnej (przez Biuro Prawne KKK) 

odnośnie postępowania kwalifikacyjnego w przypadku gdy osoba kierująca 

praktyka wydaje (w książce praktyki do uprawnień budowlanych) negatywną 
opinię „o przygotowaniu do zawodu” osoby odbywającej praktykę; 
UZASADNIENIE: przypadek taki zaistniał (został zgłoszony – telefonicznie 

- do OKK); trudno byłoby zaliczyć taką praktykę, ale - z drugiej strony – 

może to być zwykła złośliwość osoby kierującej…? 

- wytyczne KKK z dnia 17.12.2008, znak: KK-0058-0538/08 dotyczące 

postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy 

budowlanego – określają m. in., że wnioski Specjalistycznego Zespołu 

Kwalifikacyjnego winny być zatwierdzone na posiedzeniach OKK. 

Proponujemy korektę tego zapisu – poprzez dodanie słów: „lub Prezydium 

OKK” 

UZASADNIENIE: plenarne posiedzenia OKK odbywają się – w najlepszym 

razie 1 raz na kwartał; ścisłe przestrzeganie w/w zapisów – powodowałoby 

wydłużenie czasookresu opiniowania wniosku na szczeblu OKK do kilku 

miesięcy.  –– wniosek odrzucić 
 

Skierowany 

do odrzucenia 
Edmund Pieniążek 

 Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień 
budowlanych ( postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane przez OKK w 

zespołach kwalifikacyjnych) zawiera odpowiedzi na dwa pierwsze człony 

wniosku. Prezydium OKK nie jest organem a więc nie może zatwierdzać 
wniosków  Specjalistycznego Zespołu Kwalifikacyjnego.  

 

b) zjazd 

krajowy 

96 Ściślejszy nadzór nad tworzeniem ustaw, norm i innych aktów prawnych dla 

budownictwa  w celu prostej i jednolitej interpretacji zapisów oraz spójności 

aktów prawnych. – wniosek odrzucić 
 

Skierowany 

do odrzucenia 
Bolesław Balcerek 

(156) 
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Wniosek o zbyt dużej ogólności i w związku z tym nie można określić 
adresata. 

 

116 Wnoszę o przemodelowanie projektu budżetu Organów Krajowej Rady Izby 

z wyszczególnieniem nakładów na poszczególne Organy przyznając im 

prawo gospodarowania limitami określonymi przez Zjazd. –  

Preliminarz wydatków powinien być sporządzony przez Przewodniczących 

Organów i przekazywany do Skarbnika Izby celem sporządzenia projektu 

budżetu do zatwierdzenia przez Zjazd. W stosunku do budżetu na rok 2011 

czynności te powinna wykonywać. Rada Krajowa – wniosek odrzucić 
 

Skierowany 

do odrzucenia 
Wojciech Płaza 

(161). 

Dotychczasowy system procedowania nad projektem budżetu PIIB jest 

właściwy i jest akceptowany przez Krajową Radę i jej organy. 

 

14. Warmińsko- 

Mazurska OIIB 

a) zjazd 

okręgowy 

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

b) zjazd 

krajowy 

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

15. Wielkopolska OIIB a) zjazd 

okręgowy 

72 Opublikować procedurę wyłaniania firmy ubezpieczeniowej świadczącej 

usługę ubezpieczenia obowiązkowego dla członków Izby, w tym: kryteria 

wyboru, osobowy skład komisji wyłaniającej ubezpieczyciela, protokół z 

wyboru zwycięzcy, oferty wszystkich oferentów – wniosek odrzucić 

Skierowany 

do odrzucenia 
(wniosek 1/2010) 

Ubezpieczyciel wyłaniany jest w drodze przetargu. Podstawowym kryterium 

wyboru była i jest wysokość składki, a następnie wiarygodność 
ubezpieczyciela i inne zniżki w ubezpieczeniach proponowane w oferowanym 

pakiecie. Uchwałą nr18/R/09 z 29.07.09 Krajowa Rada powołała zespół ds. 

towarzystwa ubezpieczeniowego z którym zostanie zawarta umowa generalna 

obowiązkowego ubezpieczenia OC członków PIIB na lata 2011-2014.  

Uchwałami nr23/R/09 i nr24/R/09 z dnia 14.10.09 KR zatwierdziła treść 
zapytania ofertowego i listy ubezpieczycieli do których będzie skierowane 

zapytanie ofertowe. KR uchwałami nr3/R/10 i nr5/R/10 z dnia 27.01.10 

zatwierdziła wybór towarzystwa ubezpieczeniowego i podpisania z nim 

umowy. 

Umowa z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeniowym ERGO HESTIA S.A. 

zawarta została 18.05.10. Treść podpisanej umowy opublikowana jest                   

w Internecie. 
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73 Rozpatrzyć możliwość obniżenia składki członkowskiej w Izbie dla 

emerytów, członków Izby – wniosek odrzucić  
 

Skierowany 

do odrzucenia 
(wniosek 2/2010) 

Zasady Gospodarki Finansowej były omawiane i przyjęte uchwałą na IX 

Krajowym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym PIIB 

74 Monitorowanie problematyki oddziaływania przedsięwzięć budowlanych na 

środowisko, w tym opiniowanie aktów prawnych, propagowanie własnych 

rozwiązań (PIIB) – wniosek odrzucić  

Skierowany 

do odrzucenia 
(wniosek 7(2)/2010) 

Komisja Prawno-Regulaminowa – bierze czynny udział w pracach 

legislacyjnych dotyczących sfery budownictwa, zgodnie z przepisami ustawy 

o samorządach zawodowych…do zadań PIIB należy opiniowanie projektów 

aktów normatywnych, natomiast Izba nie posiada uprawnień 
umożliwiających opracowanie własnych projektów ustaw i rozporządzeń. 

b) zjazd 

krajowy 

103.1 1. rozpatrzyć możliwość obniżenia składki członkowskiej dla emerytów, 

członków Izby – wniosek odrzucić  
Skierowany 

do odrzucenia 
Mirosław Karolak 
(179) 

Zasady Gospodarki Finansowej były omawiane i przyjęte uchwałą na IX 

Krajowym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym PIIB 

 

112 Wprowadzić opłaty od usług rans granicznych.–  wniosek odrzucić 
 

Skierowany 

do odrzucenia 
Mirosław Karolak 

(179) 

Nie ma takiego przepisu, który pozwalałby na pobieranie opłat. Interpretacja 

dyrektywy 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych w 

zakresie świadczenia usług transgranicznych Komitetu Integracji 

Europejskiej – Departamentu Prawa UE z 23.02.0 9mówi, że zgodnie z art.6 

lit. a  w/w dyrektywy rejestracja usługodawcy ale również wynikające z niej 

członkostwo w  organizacji zawodowej nie mogą skutkować nałożeniem na 

usługodawcę dodatkowych opłat. 

113 Wprowadzić zasadę aby przewodniczący izb okręgowych zostawali 

jednocześnie członkami Rady PIIB. – wniosek odrzucić 
Skierowany 

do odrzucenia 
Mirosław Karolak 

(179) 

Sprzeczne ze statutem PIIB 

16. 

 
Zachodniopomorska 

OIIB 

a) zjazd 

okręgowy 

55 Podjąć działania zmierzające do wprowadzenia zmiany w Prawie 

budowlanym dotyczącym terminu wydania decyzji o zmianie pozwolenia na 

budowę – aby umożliwić realizację budów decyzja powinna być podjęta w 

ciągu 14 dni. – wniosek odrzucić  
 

Skierowany 

do odrzucenia 

Uchwała Zjazdowa 
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Fizycznie nie ma możliwości skrócenia terminu określonego przez 

wnioskodawcę. Aktem prawnym który reguluje proces czasowego załatwiania 

spraw jest Kodeks Prawa Administracyjnego. Przepisy tam określone winne 

być przestrzegane przez wszystkie strony występujące w procesie 

budowlanym. 

b) zjazd 

krajowy 

86 W ramach prac nad dostosowaniem Prawa budowlanego do przepisów Unii 

Europejskiej należy powołać zespół roboczy, który przygotuje projekt zmian 

do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w pełni uwzględniający 

zapisy „Dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 

grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków”, oraz 

przewidywanej (planowej) Nowelizacji Dyrektywy Recast of the Energy 

Performance of Building Directive w obszarach: 

• Narodowe plany zwiększenia liczby budynków, w których emisja CO2 

lub zużycie energii pierwotnej są niskie lub równe zeru (do 30 czerwca 2011 

r.) 

• Kraje członkowskie zapewniają wydawanie ŚCHE budynkom, ich 

częściom, które są nowo wznoszone, sprzedawane lub wynajmowane i dla 

budynków których pow. użytkow. przekracza 250 m2 jest użytkowana przez 

urząd publiczny. 

• Niezależny system kontroli działania ŚCHE  

• System kar w przypadku przepisów krajowych realizujących Dyrektywę 
Uzasadnienie: 

Subtelne rozbieżności D i PB 
D – Państwa członkowskie podejmują środki mające na celu zapewnienie, 

aby w budynkach o całkowitej powierzchni użytkowej powyżej 1000 m kw. 

Zajmowanych przez władze publiczne i przez instytucje świadczące usługi 

publiczne dla dużej ilości osób, było umieszczane, w miejscu wyraźnie 

widocznym dla ogółu, świadectwo energetyczne, mające nie więcej niż 10 

lat. 

PB – W przypadku opracowywania ŚCHE budynku o dużej powierzchni 

użytkowej przekraczającej 1000 m kw., który jest zajmowany przez organy 

administracji publicznej (…) ŚCHE powinno być umieszczone w widocznym 

miejscu w budynku. – wniosek odrzucić   
 

Skierowany 

do odrzucenia 

Piotr Iwat (mandat 

189) 

Na dzień dzisiejszy nie są to kompetencje samorządu zawodowego Inżynierów 

Budownictwa. 
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87 Siatki programowe oraz programy studiów, które zgodnie z autonomią 
uczelni są domeną odpowiednich Rad Wydziałów, muszą uwzględnić opinie i 

potrzeby przedsiębiorstw i instytucji zatrudniających tych absolwentów. 

Wobec tego w składzie organów przygotowujących sitaki programowe i 

programy studiów powinni zasiadać przedstawiciele tych instytucji i 

przedsiębiorstw. Osoby spoza uczelni powinny stanowić co najmniej 30% 

składu gremium. Prawidłowość realizacji tego postulatu w uczelni powinna 

być monitorowana np. przez Państwową Komisję Akredytacyjną.  
Uzasadnienie: 

Proces kształcenia realizowany w wyższych uczelniach na kierunku 

budownictwo  powinien lepiej przygotowywać absolwentów do podjęcia 

pracy w przedsiębiorstwach budowlanych oraz w całej sferze infrastruktury z 

nim związanej. Z tego powodu profil absolwenta, jego sylwetka, posiadane 

umiejętności, doświadczenia praktyczne muszą odpowiadać przyszłemu 

miejscu pracy. W uczelniach często obserwujemy trend, że  siatki 

programowe oraz programy studiów bardziej odzwierciedlają możliwości 

placówki naukowej niż potrzeby przyszłego miejsca pracy. – wniosek 

odrzucić  
 

Skierowany 

do odrzucenia 
Zygmunt Meyer 

(mandat 191 

Wnioskodawca przedstawia problemy dydaktyczne na uczelniach, co jest 

słuszne i zauważalne. Izba nie ma takich kompetencji i nie może ingerować            
w interesy szkół i uczelni. Uczelnia sama kieruje tworzonymi programami 

dydaktycznymi a Izba może być tylko ciałem doradczym. 

88 Integralnymi elementami procesu kształcenia inżynierów budownictwa 

powinien być udział praktyków w procesie dydaktycznym. Umożliwi to 

pracodawcom kształtowanie wiedzy absolwentów. Wszyscy absolwenci 

powinni znać zasady funkcjonowania firmy na wolnym rynku budowlanym 

oraz przez pryzmat tej wiedzy powinni umieć oceniać projekty budowlane. 

Ponieważ w UE można zaobserwować tendencję do łączenia specjalności, 

Komisje programowe działające w uczelniach powinny ten fakt wprowadzać. 
Siatki programowe muszą uwzględniać zasady etyki zawodowej oraz 

standardy zawodowe. Można tu posłużyć się wytycznymi opracowanymi na 

Konferencji w Krynicy w 2009 r.  

Uzasadnienie: Należy przyjąć następujący podział studiów: studia 

inżynierskie 8 semestrów (w tym 1 semestr praktyki); studia magisterskie 4 

semestry (w tym 1 semestr praktyki). Studia podyplomowe powinny stanowić 
element specjalizacji zawodowej przy zdobywaniu uprawnień.  
Uzasadnienie: 

Należy przyjąć następujący podział studiów: studia inżynierskie 8 semestrów 

(w tym 1 semestr praktyki); studia magisterskie 4 semestry (w tym 1 semestr 

Skierowany 

do odrzucenia 
Zygmunt Meyer 

(mandat 191 
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praktyki). Studia podyplomowe powinny stanowić element specjalizacji 

zawodowej przy zdobywaniu uprawnień. – wniosek odrzucić   

Wnioskodawca przedstawia problemy dydaktyczne na uczelniach, co jest 

słuszne i zauważalne. Izba nie ma takich kompetencji i nie może ingerować w 

interesy szkół i uczelni. Uczelnia sama kieruje tworzonymi programami 

dydaktycznymi a Izba może być tylko ciałem doradczym. 

89.2  2. w ustawie Prawo budowlane art. 62 ust. 2 pkt 5 zmienić zapis „kontrolę 
stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych, o 

której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. C) oraz pkt 2, powinny przeprowadzać osoby 

posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad 

eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych i 

posiadające uprawnienia budowlane w zakresie odpowiednim do 

wykonywanych czynności przy ocenie i kontroli instalacji oraz sieci 
elektroenergetycznych i gazowych” – wniosek odrzucić 

Skierowany 

do odrzucenia 
Jacek Zawadzki (195) 

Wg art.62 ust.5 Prawa budowlanego, dalej Pb (stan prawny 17 sierpnia 2010) 

„Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych, gazowych i 

urządzeń chłodniczych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, pkt 2 i pkt 6 oraz ust. 1b, 

mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu 

dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych”. 
Powyższe kwalifikacje potwierdzane są ŚWIADECTWEM KWALIFIKACYJNYM.  

Wymagania odnośnie uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji 

lub dozoru określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania 

kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci 

(Dz.U.03.89.828 z późn. zm.), wydane na podstawie delegacji art.54 Ustawy Prawo 

energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r.(t.jedn.Dz.U.06.89.625). 

Świadectwa kwalifikacyjne są nadawane na okres 5 lat na podstawie złożonego z 

wynikiem pozytywnym egzaminu, a po upływie tego okresu podlegają obowiązkowej 

weryfikacji przez ponowne złożenie egzaminu.  

Nie ma uzasadnienia, by kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad 

eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych, wynikające z 

zasad bhp przy eksploatacji i wystarczające do kontroli wg art.62 ustęp 5 Pb były 

rozszerzone o uprawnienia budowlane w zakresie odpowiednim do wykonywanych 

czynności przy ocenie i kontroli instalacji oraz sieci elektroenergetycznych i 

gazowych. 

Wprowadzenie wymienionego we wniosku obowiązku poważnie ograniczyłoby 

grono osób uprawnionych do wykonywania przedmiotowych kontroli 
Problem przedstawiony przez wnioskodawców  na pewno jest złożony i dotyczy branży 

elektrycznej i sanitarnej.  Odpowiednie uzasadnione  propozycje do zmian prawnych 

wypracowywane  przez Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne jak  SEP i  PZITS 

przedstawione PIIB będą  rozpatrzone  i  właściwe uzyskają  poparcie. 
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