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Nazwa izby 

okręgowej 

Miejsce 

zgłoszenia 

Nr 

wn. 

Treść wniosku Kwalifikacja 

wniosku 

Autor 

Dolnośląska OIIB a) zjazd 

okręgowy 

1 Treść wniosku: 

Wnioskuję o spowodowanie obniżenia składki członkowskiej na PIIB                 

i DOIIB dla członków którzy osiągnęli wiek 70 lat bądź, do uznania 

Zjazdu, 75 lat - do wysokości 50% składki obowiązującej. 

Uzasadnienie: 

Członkowie Izby którzy osiągnęli wiek 70 lat a w szczególności 75 lat, są 

osobami w większości o spowolnionej aktywności zawodowej, najczęściej 

nie pracujący etatowo emeryci, przyjmujący drobne zlecenia pełnienia 

funkcji kierownika budowy, projektanta lub inspektora nadzoru. Zlecenia 

albo są albo ich nie ma w ciągu całego roku kalendarzowym a składka 

roczna łącznie ca. 500 zł jest sporym obciążeniem w ich budżecie 

domowym. 

Wiele instytucji i organów honoruje swych seniorów zniżką bądź 

zwolnieniem z obowiązujących opłat Powyższy wniosek nie jest negacją 

pozostawienia składki na obecnym poziomie bądź konieczności jej 

podniesienia.  

Wniosek należy oddalić: 

Emeryci czynni zawodowo, podobnie jak inni członkowie Izby chwilowo 

bezrobotni, w przypadku przerwy w działalności zawodowej mają 

możliwość zawieszenia członkowstwa w PIIB - w tym czasie nie jest 

pobierana składka członkowska i opłata ubezpieczeniowa.                                     

Nie jest natomiast zasadne zmniejszanie składki osobom, które posiadają 

regularnie wypłacane świadczenie emerytalne ( na 31.12. 2011 osoby 

powyżej 65 roku życia stanowiły  13,35% liczby członków PIIB 

zarejestrowanych w 16 okręgowych izbach)  

Ponadto w każdej OIIB działają Komisje samopomocy, do których 

członkowie Izby mogą się zwrócić w przypadku trudnej sytuacji 

materialnej. 

Krajowy Zjazd Henryk Chocimski 

2 Treść wniosku: 

Dotychczasowe składki członkowskie powinny pozostać bez zmian 

Uzasadnienie: 

1. składki członkowskie: 

a) składki członkowskie w dotychczasowym wymiarze są składkami 

maksymalnymi i nie powinny być w żadnym przypadku podwyższone. 

Roczne wpływy z składek to prawie 3000000 zł. To z naszych składek 

Krajowy Zjazd Paweł 

Schuhmacher 
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zrealizowano siedzibę Izby w pełni uzasadnioną inwestycję. Podjęto 

decyzję inwestycyjną niezbyt korzystną, nabycie nieruchomości                        

w Przesiecie. Posiadamy również spore wolne środki na lokatach 

bankowych. 

 

b) okręgi izb inżynierskich, gdzie ilość członków jest niewielka, a wpływy 

z dotychczasowych składek nie pokrywają kosztów administracyjnych, 

zarządu i działalności statutowej, nie mogą rzutować na ewentualną 

podwyżkę składek członkowskich PIIB. 

Podlegają one zwykłym prawom ekonomiki. Nie posiadają 

wystarczających środków na działalność statutową struktury okręgowe 

zreorganizować przez łączenie dwóch słabszych sąsiednich okręgów                

w jeden silniejszy lub włączenie do najbliższego silnego okręgu.                        

W dotychczasowych likwidowanych okręgach można stworzyć oddziałowe 

biura podawcze – kontaktowe. 

 

2. Składki członkowskie – emerytów 

a) wysokość składek członkowskich dla emerytów winna być ustalona              

w terminie możliwie szybkim. Dalsze traktowanie emerytów na 

obowiązujących opłatach składek członkowskich, jak Kolegów – członków 

Izby, zatrudnionych na pełnych etatach, jest nieetyczny i nieuczciwy. 

Emeryt, który sporadycznie wykonuje w zakresie swoich uprawnień, nie 

powinien płacić składek wg obowiązujących stawek. Procedury 

zawieszenia członkostwa i ponowne wznawianie na czas krótkotrwałej 

działalności zawodowej są poniżające i nie powinny być kontynuowane. 

 

b) Składka członkowska dla emeryta winna być ustalana w wysokości 5,0 

zł miesięcznie i wpłacona na konto Okręgu. Powinien również ponosić 

koszt ubezpieczenia w wysokości 5-10 zł/ miesiąc. Podobne wysokości 

składek członkowskich dla emerytów w innych samorządach zawodowych. 

 

c) Należy też chcieć wczuć i zrozumieć pewien stan psychiczny, który 

przeżywa człowiek, kiedy przechodzi z aktywnego – twórczego stanu 

zawodowego w stan spoczynku. Nie zawsze zmuszony jest podejmować 

okresowych, pojedynczych prac zawodowych z powodu braku środków do 

życia, lecz wykonuje dla własnej satysfakcji zawodowej – twórczej pracy, 

na którą pozwala mu nabyte doświadczenie i sprawność umysłu.  



Wnioski z XI Okręgowych Zjazdów OIIB skierowane do XI Krajowego Zjazdu 

(rekomendacja Krajowej Rady przyjęta 23.05.2012) 

 

 3 

Jest też grupa emerytów, którzy nie chcą albo z różnych powodów nie 

mogą podejmować się żadnej działalności zawodowej, ale ze względu na 

wieloletnie obowiązkowe członkostwo w Izbie, z czysto koleżeńskich                

i zawodowych kontaktów, chcą dalej być członkami Izby. 

 

Konkluzja: 

1. składki członkowskie winne pozostać w dotychczasowej wysokości. 

2. Wnioski dotyczące składek członkowskich emerytów, dedykuje 

szczególnie do Kolegów Zarządu KR PIIB i DOIIB, którzy wcześniej lub 

później przejdą w stan zasłużonego spoczynku zawodowego. 

W części dot. składki członkowskiej - wniosek realizowany: 

 W odniesieniu do pozostawienia składki członkowskiej                     

w dotychczasowej wysokości, czy proponowanym przez KR po 

analizie przeprowadzonej przez Zespół powołany uchwała KR 

Nr28/R/11 z 14.12.2011 podniesienia  jej wysokości od 2013r  

zadecydują  w głosowaniu delegaci XI Krajowego Zjazdu.  

 

W części dot. obniżenia składki członkowskiej dla  emerytów – wniosek   

należy oddalić: 

 Emeryci czynni zawodowo, podobnie jak inni członkowie Izby 

chwilowo bezrobotni, w przypadku przerwy w działalności 

zawodowej mają możliwość zawieszenia członkostwa w PIIB -                

w tym czasie nie jest pobierana składka członkowska i opłata 

ubezpieczeniowa. Nie jest natomiast zasadne zmniejszanie składki 

osobom, które posiadają regularnie wypłacane świadczenie 

emerytalne ( na 31.12. 2011 osoby powyżej 65 roku życia stanowiły  

13,35% liczby członków PIIB zarejestrowanych w 16 okręgowych 

izbach). Obniżenie (zwolnienie) składek dla emerytur i rencistów 

czynnych zawodowo jest sprzeczne z ideą samorządu zawodowego. 

 W samorządach zawodowych architektów oraz urbanistów powołanych tą 

samą ustawą co inżynierów budownictwa .nie występuje zróżnicowanie 

składek członkowskich dla emerytów i rencistów. 

  Analizując składki członkowskie w innych samorządach zawodowych 

zaufania publicznego (między innymi; doradców podatkowych, biegłych 

rewidentów, notariuszy, adwokatów, pielęgniarek, lekarzy, aptekarzy, 

weterynarzy, diagnostów laboratoryjnych) w niektórych z nich  

zmniejszenie lub zwolnienie z płacenia składek członkowskich przez 
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emerytów i rencistów uzależnione jest przede wszystkim od osiągniętego 

wieku i zaprzestania wykonywania zawodu, także od wysokości 

uzyskiwanych dochodów poza świadczeniami emerytalnymi lub rentowymi. 

W okresie przerwy w wykonywaniu zawodu pobierane są zróżnicowane 

składki członkowskie. Należy podkreślić że  specyfika każdego z  zawodów 

zaufania publicznego  jest tak różna,   iż  nie może być wprost 

porównywalna. 

3 Treść wniosku: 

Rozważyć możliwość utworzenia funduszu i biura ubezpieczeń PIIB 

Uzasadnienie: 

Obowiązkowe ubezpieczenie OC 

Przedstawiam pewną propozycję dotyczącą ubezpieczenia naszych 

członków od OC. Proszę o rozważenie przedstawionej koncepcji                       

a ewentualne jej wprowadzenie w życie, moim zdaniem pozwoli na 

uzyskanie dodatkowych środków dla naszej Izby. 

 

1) Obecna roczna składka ubezpieczeniowa OC wynosi 96,0 zł. przy 

założeniu ilości członków Izby 100000, suma wpłat wynosi 

9,600,000 zł. 

2) W roku 2010, kwota wszystkich odszkodowań wypłaconych przez 

Ubezpieczyciela wynosiła 4,593,000 zł. / Inżynier Budownictwa 

6/2011. 

3) NA 279 zgłoszonych szkód, Ubezpieczycie nie uznał 162 – 

zgłoszeń. Nadmienić tu należy, że cały szereg odszkodowań 

wynikających z Kodeksu Cywilnego nie jest objęta 

ubezpieczeniem. 

4) Z porównania wyników poz. 1 i 2, wynika, że zysk 

Ubezpieczyciela wynosi ok. 5,000,000, pomniejszony o koszt 

obsługi, które otrzymuje PIIB. Wysuwa tu się wniosek, że 

powinno się rozważyć utworzenie funduszu ubezpieczeniowego             

i zorganizowanie własnego biura ubezpieczeń PIIB w zakresie 

obejmującym wyłącznie wymagane ubezpieczenie OC. 

Konkluzja: 

 Dostępne środki na kontach PIIB, łącznie ze środkami w Okręgach, 

pozwolą na utworzenie funduszu i biura ubezpieczeń w zakresie 

ubezpieczeń OC. 

 

Krajowy Zjazd Paweł 

Schuhmacher 
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Wniosek jest realizowany: 

Nad analizą możliwości powołania towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych 

dla inżynierów budownictwa obecnie pracują członkowie PIIB  Andrzej 

Bratkowski i Tadeusz Durak. 

Warto przypomnieć, że Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych  stanowi 

rodzaj skrzyżowania spółdzielni ze stowarzyszeniem, gdzie korzyści 

poszczególnych członków są proporcjonalne do zaangażowanego kapitału. 

PIIB nie posiada umocowania ustawowego do organizacji TUW , ale nie 

ma przeszkód  na podjęcie oddolnej  inicjatywy  członków we wszystkich 

okręgach, powołania własnego organu ubezpieczenia, na początku                     

w zakresie ustawowego obowiązku OC z pełną świadomością potrzeb 

finansowych i organizacyjnych tego przedsięwzięcia. (utworzenie funduszu 

asekuracyjnego, kapitału początkowego, zakładowego,  rejestracja, 

organizacja struktur likwidacji szkód, prowadzenia procesów 

roszczeniowych itd.)              

Obecnie obowiązuje umowa generalna obowiązkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa członków PIIB 

zawarta z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. na okres  

2011-2014  

Łódzka OIIB a) zjazd 

okręgowy 

11 Nowelizacja Zasad Gospodarki Finansowej PIIB w części dot. 

ekwiwalentów za posiedzenia organów. 

Uzasadnienie wniosku: Zgodnie z par. 15 Zasad Gospodarki Finansowej 

PIIB Izby wypłacają ryczałty i ekwiwalenty swoim członkom, stanowiące 

rekompensatę utraconych wynagrodzeń.  Ekwiwalenty za udział                         

w naradach, rozprawach i posiedzeniach nie są waloryzowane od kilku lat, 

mimo inflacji. W związku z powyższym należy spowodować 

przedstawienie XI Krajowemu Zjazdowi nowelizacji ww. Zasad. 

Dotychczasowa praktyka w tej kwestii narusza art. 2 Konstytucji RP: 

„Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, 

urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej”. 

Stanowisko Rady ŁOIIB: Omówić wniosek podczas XI Krajowego 

Zjazdu PIIB.  

Wniosek  realizowany: 

Podwyżka ekwiwalentów członkom organów izb oraz komisji 

powoływanych przez organy izby ( nie otrzymujących ryczałtów w danej 

izbie) wypłacanych (§15 pkt4 Zasad Gospodarki Finansowej PIIB) za 

udział w każdym posiedzeniu, lub za każdą rozpoczętą godzinę pracy 

Krajowy Zjazd Ryszard Kaniecki 
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indywidualnej na rzecz izby  miała miejsce na III-2004, IV-2005,                      

VII-2008 Krajowym Zjeździe. Dalsze podnoszenie ekwiwalentów wymaga 

zmiany wysokości składki członkowskiej. Dyskusja na ten temat oraz 

podjęcie stosownych uchwał przewidywane jest podczas obrad XI 

Krajowego Zjazdu. 

12 Zwolnić z opłat składek członkowskich 2 członków, jeżeli członkami 

jednej izby są co najmniej 4 osoby z jednego domu o takim samym 

nazwisku. 

Uzasadnienie wniosku: brak. 

Stanowisko Rady ŁOIIB: Przeanalizowanie wniosku podczas XI 

Krajowego Zjazdu PIIB. 

Wniosek należy oddalić: 

Składki płacone są przez poszczególne osoby pełniące samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie, a nie przez rodziny. Wysokość składki (poniżej 

1 zł za dzień) należy wkalkulować w koszty działalności zawodowej. 

Krajowy Zjazd Andrzej Krzesiński 

15 Dokonanie zmian zapisu par. 9 Statutu PIIB poprzez dodanie pkt 5                     

w brzmieniu: „osoba, członek PIIB, ukarany prawomocnym wyrokiem sądu 

dyscyplinarnego (Krajowego lub okręgowego) nie może być członkiem 

żadnego z organów Izby Krajowej lub okręgowej do czasu zatarcia kary 

 

Stanowisko Rady ŁOIIB: Przekazać wniosek do Krajowej Rady PIIB 

celem przeprowadzenia dokładnej analizy prawnej proponowanej 

zmiany Statutu. 

Wniosek należy oddalić: 

Przedmiotowy wniosek znajduje już uregulowanie  w ustawie                      

o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 

urbanistów  w art.43 ust.1 i ust.2. 

art.43 ust.1. Członkowi izby ukaranemu w trybie odpowiedzialności 

zawodowej izb architektów oraz inżynierów budownictwa lub 

dyscyplinarnej do czasu zatarcia kary zawieszenia w prawach członka, nie 

przysługuje czynne   i bierne prawo wyborcze. 

 ust.2. Członek izby o którym mowa w ust.1, nie może pełnić funkcji                

w organach izby, a jego mandat w tych organach wygasa.  

Krajowy Sąd Dyscyplinarny PIIB potwierdził, że obecnie obowiązujące 

przepisy w przypadku ciężkich przewinień dyscyplinarnych lub zawodowych 

wykluczają  udział ukaranego członka PIIB w organach samorządu.  

Automatyczne stosowanie kary wykluczenia z organów za drobne 

Krajowy Zjazd Grzegorz 

Rakowski,  

(wniosek poparty 

przez szersze grono 

delegatów 

podpisami na karcie 

wniosku)  



Wnioski z XI Okręgowych Zjazdów OIIB skierowane do XI Krajowego Zjazdu 

(rekomendacja Krajowej Rady przyjęta 23.05.2012) 

 

 7 

przewinienia byłoby zbyt restrykcyjne. 

Członkowie organów samorządu są wybierani w demokratycznych 

wyborach i w przypadku utraty zaufania, mogą być odwoływani na wniosek 

swych wyborców niezależnie od prowadzonych postępowań 

dyscyplinarnych lub zawodowych. 
Świętokrzyska OIIB a) zjazd 

okręgowy 

47 Wnioskuję o  pozostawienie wysokości składki członkowskiej na 

dotychczasowym poziomie. 

Uzasadnienie: 

Nie czas, brak potrzeb, brak uzasadnienia, brak zgody środowiska na 

podniesienie składki. 

Wniosek realizowany: 

Wysokość składki członkowskiej będzie tematem obrad XI Krajowego 

Zjazdu 

Krajowy Zjazd Jerzy Piotrowski 

Warmińsko-

Mazurska OIIB 

a) zjazd 

okręgowy 

48 Wnioskuję o ustalenie stawki w wys. 50% za składkę na Izbę Budowlaną 

dla osób w wieku emerytalnym, tj. od 67 roku życia 

Wniosek należy oddalić: 

Merytorycznie nie dotyczy on Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Jeżeli 

chodziło wnioskodawcy o PIIB to  emeryci czynni zawodowo, podobnie jak 

inni członkowie Izby chwilowo bezrobotni, w przypadku przerwy w 

działalności zawodowej mają możliwość zawieszenia członkostwa w PIIB - 

w tym czasie nie jest pobierana składka członkowska i opłata 

ubezpieczeniowa. Nie jest natomiast zasadne zmniejszanie składki osobom, 

które posiadają regularnie wypłacane świadczenie emerytalne ( na 31.12. 

2011 osoby powyżej 65 roku życia stanowiły  13,35% liczby członków PIIB 

zarejestrowanych w 16 okręgowych izbach)  

Ponadto w każdej OIIB działają Komisje samopomocy, do których 

członkowie Izby mogą się zwrócić w przypadku trudnej sytuacji 

materialnej. 

Krajowy Zjazd Piotr Buchholz 

49 Wnioskuję o zlikwidowanie – anulowanie uchwały dot. podwyżki               

o 2zł/m-c składki na Izbę Budowlaną. 

Wniosek należy oddalić: 

Merytorycznie nie dotyczy on Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.  Nie 

wiadomo także o jaką uchwałę chodzi. 

Krajowy Zjazd Piotr Buchholz 

 


