
Wnioski skierowane przez VII ZJAZD PIIB do rozpatrzenia przez Krajową Radę.

Lp. 1 2 3 4 5

1 43 08

W spr. porozumienia określającego szczegółowe zasady współpracy pomiędzy jednostkami
realizującymi obiekty budowlane a organizacjami środowiskowymi i konserwatorem zabytków.
Brak takiego porozumienia prowadzi do wydłuŜania procesu inwestycji oraz do decyzji
nakazujących wstrzymanie lub wykonywanych obiektów i spowoduje takŜe moŜliwość
niewykonania na czas wielu obiektów budowlanych realizowanych w ramach EURO 2012.

Zjazd Okręgowy - 
Michał Czarnowski

MAZ

2 44 08

O ograniczenie odpowiedzialności cywilnej, dotyczącej przepisów prawnych z tytułu wypadków
przy pracy, dla kierowników budów, pełniących funkcje podczas realizacji budów systemem
gospodarczym. W/w odpowiedzialność naleŜy przenieść na zatrudnionych pracowników oraz
inwestorów zgodnie z zawieranymi umowami na realizację poszczególnych robót
budowlanych. Kierownik budowy podczas realizacji budowy systemem gospodarczym winien
ponosić odpowiedzialność za przeprowadzenie procesu budowlanego zgodnie z wydanym
pozwoleniem na budowę i zatwierdzonym projektem technicznym oraz za rozwiązania
konstrukcyjno-budowlane, wprowadzane w czasie realizacji budowy.

Zjazd Okręgowy - 
Piotr Szymczak

MAZ

3 46 08

O wprowadzenie do Ustawy Prawo Budowlane ograniczenia czasowego dla Nadzoru
Budowlanego wydającego pozwolenia na uŜytkowanie obiektu. Np. przez wprowadzenie 14
dniowego okresu na zgłoszenie sprzeciwu co do wykonania pozwolenia na uzytkowanie od
daty zgłoszenia wniosku przez inwestora.

Zjazd Okręgowy - 
Jarosław Cień

MAZ

Komisja Prawno-Regulaminowa uznała, Ŝe wniosek szczególnie w drugiej jego części, jest
niejasno sformułowany. Stąd trudność w merytorycznym odniesieniu się do danego wniosku.
Ustalono, Ŝe jeden z członków reprezentujących Maz. OIIB w Komisji, wyjaśni z
wnioskodawcą, który dany wniosek złoŜył na Mazowieckim Zjeździe Okręgowym, jego istotę.

                                                                                                                                       załącznik do uchwały nr 6/R/09 z dnia 28.01.09r.

Nr 
wn.

 Rok Treść wniosku
Imię i nazwisko 
wnioskodawcy

Izba
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4 49 08

Zobowiązać Radę Krajową do podjęcia działań w kierunku obniŜenia wysokości ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej dla członków PIIB.
Uzasadnienie: ObniŜenie w/w składki jest w pełni uzasadnione z uwagi na liczebność
członków Izby oraz niskiej kwot wypłaconych odzszkodowań.

Zjazd Okręgowy OPL

Wniosek. odrzucić. Ubezpieczyciel jest wyłaniany w drodze przetargu. Podstawowym
kryterium wyboru była i jest wysokość składki, a następnie wiarygodność ubezpieczyciela i
inne zniŜki w ubezpieczeniach proponowane w oferowanym pakiecie. Wysokość składek w
poszczególnych latach: 2003 r. - 120zł/rok (Warta); 2004 r. - 100 zł (Alianz); 2005 r. - 100 zł
(Allianz); 2006 r. - 100 zł (Alianz); 2007 r. - 80 zł (Alianz); 2008 r. - 80 zł (Alianz); 2009 r. - 80
zł (Alianz). Odpowiedzialność ubezpieczyciela nie zamyka się okresem składkowym -
rocznym. W roku 2008 r. likwidowane są szkody z polisy Warty z 2003 r. Na przełomie
2009/2010 r. ogłoszony będzie przetarg, który wyłoni ubezpieczyciela.

5 50 08
Zobowiązać Radę Krajową PIIB do monitorowania i wprowadzenia w Ŝycie zmian w
ustawodawstwie, wynikających z wyroków Trybunału Konstytucyjnego oraz do publikowania
ich w  „ InŜynierze Budownictwa".

Zjazd Okręgowy OPL

Wniosek jest realizowany. Informacje są zamieszczone na stronie internetowej PIIB oraz
systematycznie publikowane w czasopiśmie "InŜynier Budownictwa".

6 52 08
DąŜyć do podniesienia poziomu wykształcenia i wiedzy praktycznej absolwentów szkół i
uczelni technicznych poprzez prowadzenie programowych praktyk zawodowych
organizowanych przez uczelnie w porozumieniu z przedsiębiorstwami.

Zjazd Okręgowy OPL

7 53 08

Podjąć działania, celem wprowadzenia do ustawy Prawo Budowlane zmiany zapisów,
dotyczących odstąpienia od konieczności składania oryginałów zaświadczeń o przynaleŜności
do danej OIIB oraz poświadczonych (np. notarialnie) odpisów uprawnień i zastąpić je
kserokopiami zaświadczeń i oświadczeniami składanymi przez ich właściciela.

Zjazd Okręgowy OPL

Komisja Prawno –Regulaminowa uznała, Ŝe nie widzi konieczności zmian zapisów w ustawie
Pb. dotyczące tej przedmiotowej sprawy.

8 54 08

Wystąpić do Rządu RP w sprawie ustanowienia pomocy finansowej dla osób fizycznych i
prawnych zobowiązanych do likwidacji materiałów budowlanych zawierających azbest .
Pomoc finansowa miałaby pokryć koszty rozbiórki, transportu i składowania oraz ew. utylizację 
tych materiałów.

Zjazd Okręgowy OPL

9 55 08
Systematycznie informować członków Izby poprzez „InŜyniera Budownictwa" o przebiegu i
wynikach konsultacji przedstawicieli PIIB dotyczących prac nad nowelizacją ustawy Prawo
budowlane. 

Zjazd Okręgowy OPL
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Wniosek jest realizowany. Informacje są zamieszczone na stronie internetowej PIIB oraz
systematycznie publikowane w czasopiśmie "InŜynier Budownictwa".

10

NaleŜy zmienić niektóre zapisy w ustawie z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych 
architektów, inŜynierów budownictwa i urbanistów - wniosek przekazać na Krajowy Zjazd ze 
zobowiązaniem do załatwienia przez Krajową Radę PIIB.
Propozycja zmian:
1. w art. 18 punkt 5 - skreśla się ostatnią część zdania od słowa  „oraz" i wpisuje się nowe 
brzmienie:
 „oraz okr ęgowych rzeczników odpowiedzialno ści zawodowej"
2. w art 19 ust. 1 punkt 9 - za słowami:  „o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego" stawia 
się przecinek (,) i skreśla się dalszą część zdania:
 „oraz prowadzi sprawy z zakresu odpowiedzialno ści zawodowej"
3. w art 26 punkt 1 - skreśla się słowa:  „okręgowe izby" na końcu zdania i dodaje nowy zapis 
o brzmieniu:  „wpisanych na list ę okr ęgowej izby z zastrze Ŝeniem art. 38 punkt 1 i działa 
jako organ I-ej instancji".

10

4. w art 26 - wprowadza się nowy punkt 1a i 1b o brzmieniu:
„1a) ko ńczy post ępowanie wyja śniające wnioskiem do okr ęgowego s ądu 
dyscplinarnego o wszcz ęcie post ępowania lub decyzj ą o umorzeniu post ępowania 
wyjaśniającego w sprawach odpowiedzialno ści zawodowej i postanowieniem w 
sprawach odpowiedzialno ści dyscyplinarnej". 
„1b) od decyzji lub postanowienia , o których mowa w punkcie 1a) przysługuje  
stronom prawo wniesienia odwołania do Krajowego Rze cznika Odpowiedzialno ści 
Zawodowej jako organu II Instancji, a od decyzji lu b postanowienia Krajowego 
Rzecznika Odpowiedzialno ści zawodowej skarga do Krajowego S ądu 
Duscyplinarnego".
5. w art. 31 punkt 3 - skreśla się końcówkę zdania od słów:  „oraz" i wpisuje się nowe  
brzmienie: „ oraz Krajowych Rzeczników Odpowiedzialno ści Zawodowej". 
6. w art 37 ust. 1 punkt 2 - skreśla się drugą część zdania od słów:  „oraz zakresu" i 
wprowadza się nowy zapis o brzmieniu:  „oraz z zakresu odpowiedzialno ści zawodowej 
członków organów izb architektów oraz in Ŝynierów budownictwa".
7. art 38 punkt 1 - otrzymuje nowe brzmienie:
 „1) prowadzi post ępowanie wyja śniające oraz sprawuje funkcje oskar Ŝyciela w
 sprawach odpowiedzialno ści zawodowej i dyscyplinarnej członków organów 
Krajowej Izby i członków organów okr ęgowych izb architektów oraz in Ŝynierów
 budownictwa jako organ pierwszej instancji".

59 08

 Zjazd Okręgowy - 
Wacław Trojanowski

KUP

Strona 3 z 10



10

8. w art. 38 - wprowadza się nowe punkty 1a) i 1b) o brzmieniu:
 „1a) jako organ pierwszej instancji ko ńczy post ępowanie wyja śniające wnioskiem do 
krajowego s ądu Dyscyplinarnego o wszcz ęcie post ępowania lub decyzj ą o umorzeniu 
post ępowania wyja śniającego w sprawach odpowiedzialno ści zawodowej i 
postanowieniem  w sprawach odpowiedzialno ści dyscyplinarnej."
 „1b) od decyzji lub postanowienia, o których mowa w punkcie 1a) przysługuje stronom 
prawo wniesienia odwołania w sprawach odpowiedzialn ości zawodowej i za Ŝalenia 
sprawach odpowiedzialno ści dyscyplinarnej do Krajowego S ądu Dyscyplinarnego."
9. W art. 47 ust. 2 - za słowami: „Krajowej Izby" dodaje się słowa:
 „i członków organów izb okr ęgowych". 

Komisja Prawno- Regulaminowa opowiada się za umacnianiem samorządności zawodowej i 
za tym, Ŝeby miało to odbicie w odpowiednich ustawach. Uznaje jednak , Ŝe do treści 
zaproponowanych zapisów we wniosku, powinien się odnieść merytorycznie Rzecznik 
Odpowiedzialności Zawodowej, przed podjęciem dalszych działań.

11 61 08

Tematyka miesięcznika „InŜynier Budownictwa", winna zostać rozszerzona w odpowiedniej
proporcji o zagadnienia związane ze wszystkimi specjalnościami skupionymi w PIIB. Zjazd Okręgowy - 

Bruno Bronkau
KUP

Wniosek jest realizowany. W miarę powiększania objętości czasopisma tematyka techniczna
związana ze wszystkimi specjalnościami zrzeszonymi w PIIB będzie zajmowała coraz więcej
miejsca.

12 63 08

PIIB powinna podjąć działania, które doprowadzą do zmiany przepisów o podatku
dochodowym i ubezpieczeniach społecznych w celu zainteresowania Przedsiębiorców do
zatrudniania młodej kadry technicznej , której w ten sposób ułatwi się moŜliwość odbycia
praktyki niezbędnej do uzyskania uprawnień budowlanych.

Zjazd Okręgowy - 
Delegaci Izby z 

Torunia i Włocławka
KUP
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13 68 08
Uregulować problem ustalania geotechnicznych warunków posadowień obiektów
budowlanych i umocować prawnie działalność inŜynierów geotechników w zakresie
opracowywania dokumentacji geotechnicznych i geologiczno - inŜynierskich.

Zjazd Okręgowy - 
Krzysztof Parylak

DOS

Wniosek uznano za zasadny. W ramach przedłoŜonego przez Ministerstwo Infrastruktury do
konsultacji, projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane, ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw-( projekt z dnia 17.06.2008 r.)
Komisja Prawno-Regulaminowa przedłoŜyła Ministrowi Infrastruktury wraz z innymi uwagami i
wnioskami, wniosek dotyczący uregulowania w ustawie Pb tej waŜnej kwestii. Postulowano,
Ŝeby w art.3 ustawy Pb wprowadzić definicję pkt.12a) „kategoria geotechniczna obiektu
budowlanego- stopień skomplikowania obiektu budowlanego pod względem złoŜoności
gruntowych, współpracy konstrukcji i podłoŜa gruntowego a takŜe oddziaływania konstrukcji
na środowisko. W art. 14 wprowadzić pkt. 2f o treści „geotechnicznej”. W art. 34 ust.3 zamiast
pkt.4) wprowadzić pkt.2a o treści: 2a) „projekt geotechniczny, którego zakres zaleŜy od
kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego”. W art. 34 ust.6 pkt.2 zmienić treść na: 2)
„szczegółowe zasady sporządzania projektu geotechnicznego i kwalifikacje osób
uprawnionych do jego wykonywania”.

14 70 08

Zawody inŜynierów automatyków i elektroników są juŜ i będą coraz częściej niezbędne w
budownictwie. NaleŜy więc wprowadzić je do procedury uprawnień budowlanych w
specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1
kV. ten zakres napięć to domena instacji automatyki  i elektroniki.

Zjazd Okręgowy - 
Tadeusz Lipiński

SLK

15 74 08
Poczynić starania w GINB celem wprowadzenia do ewidencji krajowej wszystkich członków
izby  posiadających uprawnienia budowlane, niezaleŜnie od daty ich uzyskania. Zjazd Okręgowy OPL

16 15 08
Zmiany w Rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
poprzez wprowadzenie specjalności - budownictwo wodne i wodno-melioracyjne. 

Zjazd Okręgowy - 
Włodzimierz 
DrzyŜdŜyk

MAP

Wniosek zasadny. Polska Izba InŜynierów Budownictwa w ramach konsultacji prowadzonych
w odniesieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane, przedstawiła Ministrowi
Infrastruktury propozycje odnośnie koniecznych zmian w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. –Prawo
budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr.156, poz.1118 z późn. zm.) w których między innymi znalazł
się wniosek, Ŝeby w art.14 ust.1 uzupełnić o specjalność: hydrotechnicznej –
wodnomelioracyjnej.
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17 37 08
Utworzyć specjalność „hydrotechniczną i melioracyjną" po wydzieleniu specjalizacji techniczno-
budowlanych: budowle hydrotechnicze i obiekty melioracji wodnych ze specjalizaji
konstrukcyjno-budowlanej.

Zjazd Okręgowy - 
Andrzej Pichla

LUB

Wniosek zasadny. Polska Izba InŜynierów Budownictwa w ramach konsultacji prowadzonych
w odniesieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane, przedstawiła Ministrowi
Infrastruktury propozycje odnośnie koniecznych zmian w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. –Prawo
budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr.156, poz.1118 z późn. zm.) w których między innymi znalazł
się wniosek, Ŝeby w art.14 ust.1 uzupełnić o specjalność: hydrotechnicznej –
wodnomelioracyjnej.

18 48 08
O wypracowanie przez MOIIB jednoznacznego stanowiska w sprawie konieczności powołania
uprawnień budowlanych w obrębie specjalności, dotyczącej szeroko pojętej działalności
związanej z gospodarką wodną ( budownictwo wodne i wodno melioracyjne ).

Zjazd Okręgowy - 
Zbigniew Bartosik

MAZ

Wniosek zasadny. Polska Izba InŜynierów Budownictwa w ramach konsultacji prowadzonych
w odniesieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane, przedstawiła Ministrowi
Infrastruktury propozycje odnośnie koniecznych zmian w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. –Prawo
budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr.156, poz.1118 z późn. zm.) w których między innymi znalazł
się wniosek, Ŝeby w art.14 ust.1 uzupełnić o specjalność: hydrotechnicznej –
wodnomelioracyjnej.

19 73 08
Ponowić działania zmierzające do przywrócenia specjalności budownictwo wodno - 
melioracyjne wzglęnie budownictwo hydrotechniczne.

Zjazd Okręgowy - 
Franciszek 
Wiśniewski

ZAP

Wniosek zasadny. Polska Izba InŜynierów Budownictwa w ramach konsultacji prowadzonych
w odniesieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane, przedstawiła Ministrowi
Infrastruktury propozycje odnośnie koniecznych zmian w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. –Prawo
budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr.156, poz.1118 z późn. zm.) w których między innymi znalazł
się wniosek, Ŝeby w art.14 ust.1 uzupełnić o specjalność: hydrotechnicznej –
wodnomelioracyjnej.

20 6 08
Wnioskuje o umieszczenie na zaświadczeniach o przynaleŜności do POIIB informacji o
czasookresie tej przynaleŜności.

Zjazd Okręgowy - 
Witold Dobosiewicz 

PDK
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Wniosek odrzucić. Zaświadczenie potwierdza przynaleŜność do Izby i ubezpieczenie OC. Na
zaświadczeniu umieszczona jest data wydania oraz, zgodnie z ustawą, data waŜności.
Wprowadzenie dodatkowych informacji o czasookresie przynaleŜności mając na uwadze, brak
ciągłości oraz fakt przenosszenia się członków z okręgu do okręgu będzie czynnością
kosztowną i zbędną. Zapytania organów ścigania o przynaleŜność w poprzednich okresach
nie przekracza 10 spraw w skali Izby.

WNIOSKI DELEGATÓW VII ZJAZDU  (numeracja odr ębna)

21 4 08
UmoŜliwić uzyskanie uprawnień budowlanych do kierownaia robotami bez ograniczeń 
inŜynierom bez stopnia magistra

Daniel Pawlicki 191 WKP

22 5 08
Czynić starania w kierunku przywrócenia moŜliwości ubiegania się o uprawnienia budowlane 
przez techników

Wojciech Jędraszak 
185

WKP

23 6 08
Podjęcie działań przez PIIB w sprawie zapewnienia członkom izb okręgowych elektronicznego 
dostępu do biblioteki norm, eurokodów z dziedziny budownictwa (negocjacje z PKN)

Roma Rybiańska 14 DOS

24 7 08
Podjąć negocjacje z Brokerem w sprawie zwiększenia wartości ubezpieczenia 
obowiązkowego do 100 tyś EURO dla kaŜdego członka PIIB

Roma Rybiańska 14 DOS

wniosek wycofano

25 9 08

W zasadach gospodarki finansowej PIIB wykreślić par. 15 ust. 3 pkt 3. W par. 15 ust. 3 pkt 4 
proponuję treść: ,,Wiceprezesa KR, wiceprzedwoniczącego okręgowej rady, sekretarza, 
skarbnika, przewodniczącego oraz sekretarza komisji kwalifiakcyjnej, przewodniczącego 
komisji rewizyjnej, przewodniczącego sądu dyscyplinarnego, rzecznika odpowiednialności 
zawodowej koordynującego pracę rzeczników od. zaw. -do 0.6 ryczałtu odpowiednio prezesa 
KR lub przewodniczącego okręgowej rady".

Tadeusz Gałązka 81 MAZ

Zasady Gospodarki finansowej PIIB były gosowane. W związku w powyszym wniosek nie 
moŜe być rozpatrzony.

26 11 08
Odstąpić od zasady finansowania IB przez OIIB na rzecz PIIB - wynoszącej 1,22 zł brutto za 
jeden egzemplarz

Jerzy Jach 64 MAP

W dniu 5 listopada Krajowa Rada podjęła uchwałę o zakupie "InŜyniera Budownictwa" przez 
okręgowe Izby. Koszt zakupu określono na 90 gr + VAT za egzemplarz.
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27 12 08
Odstąpić od zasady finansowania  za kolportaŜ biuletynów OIIB tzn. ,,wrzutki" realizowanej 
przez PIIB - wynoszącej 4500 zł miesięcznie. KolportaŜem IB powinny zajmować się OIIB 
odpłatnie przez PIIB.

Jerzy Jach 64 MAP

Wniosek prowadzi do powiększenia kosztów kolportaŜu co najmniej dwukrotnie. Okręgi 
korzystają z przygotowanego przez Krajowe Biuro centralnego kolportaŜu dobrowolnie ze 
względu na znacznie niŜsze koszty.

28 16 08
Zobowiązać KR oraz kompetente organy statutowe PIIB do pojęcia starań o zmianę Prawa 
budowlanego w części określajacej warunki nabywania uprawnień do wykonywania świadectw 
energetycznych - umoŜliwić uzyskanie ww. uprawnień przez inŜynierów.

Zbigniew Detyna 111 PDK

W zakresie przedmiotowego wniosku podjęte zostały następujące działania. PIIB wystąpiła do 
Ministra Infrastruktury z postulatem zmiany zapisu w art.5 ust.8. pkt.2 i 4 ustawy Pb ( Dz.U. z 
2007r.Nr.191 poz.1373),oraz zaproponowała następujące ich brzmienie. Pkt.2, Ŝeby otrzymał 
brzmienie: „ ukończyła co najmniej studia wyŜsze w rozumieniu przepisów o szkolnictwie 
wyŜszym na kierunku architektura, budownictwo, inŜynieria środowiska, elektrotechnika lub 
pokrewne”. Pkt. 4, Ŝeby otrzymał brzmienie: „posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń 
do projektowania albo kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej, 
konstrukcyjno- budowlanej lub instalacyjnej i jest członkiem samorządu zawodowego lub 
odbyła szkolenie i złoŜyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem właściwym do 
spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej”. 

W projekcie ustawy o zmianie ustawy- Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce 
nieruchomościami –( projekt z dnia 4 listopada 2008r.) częściowo został uwzględniony 
postulat PIIB, ale bardzo istotny. Zapis w projekcie art.5 ust.8 pkt.2 umoŜliwia inŜynierom nie 
mających ukończonych studiów magisterskich, sporządzanie świadectw charakterystyki 
energetycznej budynku. Pkt.2 w projekcie ma brzmienie: „ ukończyła co najmniej studia 
magisterskie, albo studia inŜynierskie w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyŜszym na 
kierunku architektura, budownictwo, inŜynieria środowiska energetyka lub pokrewnych”. 
Natomiast pkt. 4 w projekcie ma brzmienie: „posiada uprawnienia budowlane do 
projektowania w specjalności architektoniczna, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacji albo 
odbyła szkolenie i złoŜyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem właściwym do 
spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej”.

29 18 08
PIIB powinna utworzyć system stypendiów dla kadry technicznej - studia doktoranckie krajowe 
lub zagraniczne z tematami określonymi przez PIIB w porozumieniu z uczelniami.

Jadwiga Gałach 181 
i Szczepan 
Mikurenda 190

WKP
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Składki nie są zbierane by tworzyć system stypendialny. W związku z powyŜszym wniosek 
naleŜy odrzucić.

30 20 08
Udostępnić członkom (po wynegocjowanych niŜszych cenach) dostęp do ,,Serwisu 
Budowlanego" firmy WOLTER KLUVER

Jadwiga Gałach 181 
i Szczepan 
Mikurenda 190

WKP

Dotychczasowe doświadczenie nie wskazuje, Ŝe tym programem jest zainteresowana duŜa 
liczba członków. W związku z powyŜszym sprawa powinna pozostać w gestii izb okręgowych.

31 21 08 Wprowadzić do Prawa budowlanego specjalnosć budownictwo wodne i melioracyjne
Jerzy Czernuszczyk 
79

MAZ

Wniosek zasadny. Polska Izba InŜynierów Budownictwa w ramach konsultacji prowadzonych
w odniesieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane, przedstawiła Ministrowi
Infrastruktury propozycje odnośnie koniecznych zmian w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. –Prawo
budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr.156, poz.1118 z późn. zm.) w których między innymi znalazł
się wniosek, Ŝeby w art.14 ust.1 uzupełnić o specjalność: hydrotechnicznej –
wodnomelioracyjnej.

32 22 08
Wprowadzić do Prawa budowlanego i rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie specjalności wodnej i wodnomelioracyjnej

Leonard Szczygielski 
97 i Jerzy 
Czernuszczyk 79

MAZ

Wniosek zasadny. Polska Izba InŜynierów Budownictwa w ramach konsultacji prowadzonych
w odniesieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane, przedstawiła Ministrowi
Infrastruktury propozycje odnośnie koniecznych zmian w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. –Prawo
budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr.156, poz.1118 z późn. zm.) w których między innymi znalazł
się wniosek, Ŝeby w art.14 ust.1 uzupełnić o specjalność: hydrotechnicznej –
wodnomelioracyjnej.

33 23 08

Wprowadzić uprawnienia dla techników do kierowania robotami w ograniczonym zakresie i 
roszerzyć inŜynierom do kierowania bez ograniczeń oraz rozdzielić uprawnienia w 
specjalności sanitarnej w następujący sposób: a) sieci i instal. wod.-kan., b) co i wnetylacja, c) 
gaz

Tadeusz Sułkowski 
72

MAP

34 24 08
Wprowadzić do Prawa budowlanego i rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie specjalności wodnej i wodnomelioracyjnej

Grzegorz Kokociński 
49

ŁOD
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Wniosek zasadny. Polska Izba InŜynierów Budownictwa w ramach konsultacji prowadzonych
w odniesieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane, przedstawiła Ministrowi
Infrastruktury propozycje odnośnie koniecznych zmian w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. –Prawo
budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr.156, poz.1118 z późn. zm.) w których między innymi znalazł
się wniosek, Ŝeby w art.14 ust.1 uzupełnić o specjalność: hydrotechnicznej –
wodnomelioracyjnej.

35 25 08
Wprowadzić do Prawa budowlanego i rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie specjalności wodnej i wodnomelioracyjnej

Stanisław 
Wojciechowski 55

ŁOD

Wniosek zasadny. Polska Izba InŜynierów Budownictwa w ramach konsultacji prowadzonych
w odniesieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane, przedstawiła Ministrowi
Infrastruktury propozycje odnośnie koniecznych zmian w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. –Prawo
budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr.156, poz.1118 z późn. zm.) w których między innymi znalazł
się wniosek, Ŝeby w art.14 ust.1 uzupełnić o specjalność: hydrotechnicznej –
wodnomelioracyjnej.
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