
Grupa 1: Wnioski kierowane do Krajowej Rady PIIB. 

 

NR 7 

Wniosek złożony przez: Edmund Przybyłowicz - WKP/BO/4134/01 
Wniosek w zakresie zmian w przepisach przy przyznawaniu uprawnień 
budowlanych 
 

Wnioskuję do Krajowej Rady o podjęcie kroków zmierzających do: 

1.Wydłużenia okresu praktyki zawodowej, która jest niezbędna do uzyskania uprawnień zarówno 
w zakresie wykonawstwa jak i projektowania, aby uniknąć mnożenia się strat w gospodarce 
narodowej, wynikających z braku właściwej wiedzy technicznej młodych inżynierów.  

2.Proponuję wprowadzenie do punktacji przy egzaminie ustnym oceny z obrony przedłożonego 
projektu, przy którym zdający brał udział jako asystent projektanta. 

 
NR 8 
 
Wniosek złożony przez: Daniel Pawlicki - WKP/BO/3805/01 
Praktyka zawodowa do uprawnień budowlanych 
 
Wnioskuję o podjęcie przez Krajową Radę PIIB kroków zmierzających do tego by do odbycia 
praktyki zawodowej potrzebnej do zdobycia uprawień nie zaliczać pracy odbytej w: 
 

1.w organach nadzoru budowlanego (np. PINB) 

2.w organach administracji rządowej albo jednostek samorządu terytorialnego, realizujących 
zadania zarządcy drogi publicznej (np. GDDKiA)  

3.u zarządcy infrastruktury kolejowej lub w podmiocie odpowiedzialnym za utrzymanie 
infrastruktury kolejowej we właściwym stanie technicznym działającym na zlecenie zarządcy. 

Wnioskuje również o dwukrotne wydłużenie praktyki wymaganej do uzyskania uprawnień 
budowlanych  

UZASADNIENIE: Komisje egzaminacyjne na egzaminach ustnych zauważają u zdających istotne 
braki w zakresie praktycznej wiedzy technicznej . Czynnikiem niekorzystnym wpływającym na 
obniżenie wiedzy i ocen zdających egzamin ustny w obliczu Komisji egzaminacyjnej jest również 
wprowadzenie na Uczelniach technicznych studiów dwustopniowch oraz możliwość studiów na 
różnych kierunkach (rozbieżnych- brak ciągłości wiedzy studiowanej) po pierwszym stopniu np. 
Zarządzanie a następnie budownictwo itp. Daniel Pawlicki WKP/BO/3805/01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grupa 2: Wnioski kierowane dot.  szkoleń i doskonalenia 
zawodowego. 

 

NR 2 

Wniosek złożony przez: Jakub Włodarczyk - WKP/WM/5618/01 
szkolenia w systemie zdalnym 
 
opracowanie aplikacji kompatybilnej do szkoleń prowadzonych przez wszystkie Izby Regionalne 

 

NR 5 
Wniosek złożony przez: Jakub Sąsiadek - WKP/BO/0033/15 
Szkolenia Online dla Członków WOIIB 
 
Wprowadzenie na stałe formuły szkoleń online dla Członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa. 

 
NR 6 
Wniosek złożony przez: Dawid Mariusz Skibiński - WKP/BO/0473/06 
Do Rady WOIIB 
 
Zwracam się z wnioskiem do Rady WOIIB o przygotowanie cyklu szkoleń po ustabilizowaniu 
sytuacji z COVID19 dotyczących zagadnień ochrony przeciwpożarowej w zakresie konstrukcyjno-
budowlanym, elektrycznym i sanitarnym. Uważam taki cykl szkoleń za konieczny ze względu na 
bardzo różną interpretację przepisów i rozwiązań technicznych w tym zakresie zarówno przez 
projektantów, rzeczoznawców p-poż oraz organy kontrolne PSP 

 


