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1. Wprowadzenie
1.1. Dokonania i pozycja PIIB
Rok 2013 był dla Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa rokiem obfitującym w wiele ważnych wydarzeń i działań podejmowanych przez samorząd
zawodowy inżynierów budownictwa wynikających
z obowiązków statutowych Izby oraz prac legislacyjnych, dotyczących jej funkcjonowania. Omawiając dokonania i pozycję PIIB w 2013 r. należy wziąć
pod uwagę szczególne uwarunkowania, które miały także wpływ na naszą działalność, a wśród nich
kontynuację zmian w sferze legislacyjnej z roku
2012 obejmujących m.in. projekt ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów
regulowanych, tzw. ustawy deregulacyjnej oraz
projekt Kodeksu urbanistyczno-budowlanego.
PIIB na bieżąco reagowała na wszelkie zmiany
wprowadzane do projektu ustawy deregulacyjnej
i uczestniczyła we wszystkich posiedzeniach Komisji
Nadzwyczajnej ds. związanych z ograniczaniem biurokracji (wcześniej Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw deregulacyjnych). Poparcia
dla takich działań udzielili także delegaci XII Krajowego Zjazdu PIIB, obradującego w dniach 28-29
czerwca 2013 r., którzy swoją dezaprobatę i niezadowolenie wyrazili przyjmując podczas zjazdowych
obrad uchwałę w sprawie likwidacji samorządu zawodowego urbanistów oraz stanowisko PIIB w sprawie projektu ustawy o ułatwianiu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych.
Dzięki merytorycznym uwagom zgłaszanym
przez PIIB, ustawodawca uwzględnił w opracowanych projektach przepisów zmiany, które niwelują
częściowo negatywne skutki deregulacji i jednocześnie wprowadzają rozwiązania, o które samorząd
zawodowy inżynierów budownictwa występował
od dłuższego czasu. Wprowadzono możliwość
uzyskiwania uprawnień bez ograniczeń w zakresie
wykonawstwa przez inżynierów oraz w ograniczonym zakresie przez techników, nie dokonano zakładanego łączenia specjalności i w odniesieniu do
pierwotnych zapisów projektu (z dn. 27.09.2012 r.)
przywrócono możliwość uzyskania odrębnych
uprawnień do projektowania i kierowania robota-

mi budowlanymi. Nie zlikwidowano specjalności
telekomunikacyjnej i wprowadzono specjalność hydrotechniczną. Należy dodać, że projekt ustawy deregulacyjnej był kilkakrotnie zmieniany i PIIB zawsze
odnosiła się do prezentowanych wersji.
O zagrożeniach i możliwych niebezpieczeństwach
związanych z proponowanymi zapisami PIIB informowała w swoich wystąpieniach, m.in. do Marszałków: Sejmu i Senatu RP, Premiera Rządu RP, Wicepremiera Rządu RP, Przewodniczącego i członków
Komisji Infrastruktury Sejmu RP, Sekretarza Stanu
w Kancelarii Prezydenta RP, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Ministra
i Wiceministra w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Izba podkreślała, że
planowane zmiany w ustawie deregulacyjnej mają
bezpośredni wpływ na funkcjonowanie członków
samorządu zawodowego inżynierów budownictwa
i na bezpieczeństwo zdrowia oraz życia obywateli.
Nie są one obojętne naszemu samorządowi, który
skupia osoby wykonujące zawód zaufania publicznego, mający gwarantować poczucie bezpieczeństwa społeczeństwu. Prace nad projektem nadal
trwają, dlatego też działania PIIB będą na bieżąco
prowadzone i zgłaszane uwagi.
Rok 2013 w odniesieniu do prac legislacyjnych zaznaczył się także aktywnym zaangażowaniem PIIB
w prace nad „Tezami projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego”. Zgłaszaliśmy uwagi i zastrzeżenia do proponowanych zapisów, przedkładając
także konkretne rozwiązania. Prace nad projektem
kodeksu są prowadzone i PIIB z uwagą je śledzi
oraz aktywnie reaguje w odniesieniu do kolejnych
zmian.
W celu poprawy jakości stanowionego prawa
i zwiększenia wpływu samorządu na proces legislacyjny, PIIB wystąpiła do Stałej Konferencji Prezesów
Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego z inicjatywą powołania komisji, która stanowiłaby ustawową platformę porozumienia i uzgodnień pomiędzy rządem i samorządami zawodowymi zaufania
publicznego. Stwarzałaby ona także możliwość reprezentowania interesów wszystkich samorządów
zaufania publicznego, a nie tylko określonych grup
zawodowych.
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W roku 2013 PIIB podejmowała i prowadziła
skuteczne działania na rzecz członków samorządu
zawodowego, które miały ułatwić im funkcjonowanie. W obronie swoich członków PIIB wystąpiła do
Jacka Sadowego - prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, w celu podjęcia działań mających na celu
wyrównanie szans osób biorących udział w postępowaniu przetargowym (inżynierów budownictwa
legitymujących się ograniczonymi uprawnieniami)
poprzez określenie w specyfikacji zamówienia warunków, które są adekwatne do planowanych robót budowlanych. Ma to umożliwić skorzystanie
z takiej propozycji większej grupie członków PIIB.
Z kolei negocjacje podejmowane w 2013 r. przez
PIIB z obecnym ubezpieczycielem, dotyczące grupowego ubezpieczenia OC, doprowadziły do dalszej obniżki rocznej składki z 79 zł w 2013 r., do 70
zł – od 1 stycznia 2014 r.
Systematycznie rozbudowywany jest także bezpłatny dostęp do elektronicznej bazy norm PKN,
który funkcjonuje od 2012 r. W 2013 roku dokupiono 237 nowych norm, głównie z dziedziny
związanej z instalacjami elektrycznymi i sanitarnymi. Obecnie członkowie samorządu zawodowego
inżynierów budownictwa mają dostęp do ponad
6000 norm.
PIIB, jako jedna z nielicznych organizacji w kraju,
rozbudowała także, na tak dużą skalę, możliwość
pozyskiwania przez członków samorządu zawodowego zaświadczeń elektronicznych potwierdzających członkostwo w Izbie. Członkowie samorządu
mogą składać elektroniczne zaświadczenia w dowolnym urzędzie i są one wszędzie honorowane.
Systematycznie rozwijany był także w 2013 r.
i zyskiwał na popularności system szkoleń
e-learningowych, zamieszczanych na stronie internetowej PIIB. Coraz więcej członków Izby korzystało z tej formy podnoszenia swoich kwalifikacji
zawodowych.
Na koniec 2013 r. nasz samorząd skupiał 115 692
członków.
Podejmowane przez PIIB działania mają służyć
nie tylko doskonaleniu pracy naszego samorządu
zawodowego, ale przede wszystkim coraz lepszemu wykonywaniu przez naszych członków zawodu

inżyniera budownictwa dla dobra całego społeczeństwa. Kadencja 2010-2014, którą XIII Krajowy
Zjazd PIIB zamknie, potwierdziła, że istnienie samorządu zawodowego w obecnym kształcie jest uzasadnione i dobrze służy całemu środowisku oraz
społeczeństwu, dając gwarancję realizacji etosu
zawodu zaufania publicznego.

1.1.1. Nadawanie uprawnień
budowlanych, uznawanie
kwalifikacji zawodowych
cudzoziemców oraz
nadawanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego
W wyniku przeprowadzonych dwóch sesji egzaminacyjnych na uprawnienia budowlane (XXI
i XXII), w roku 2013 egzamin zdały 4744 osoby,
które mogą pełnić samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie. Średnia zdawalność egzaminów
w 2013 roku wyniosła około 89%. Potwierdza to
otwartość naszego samorządu, który zapewnia pełen dostęp młodym inżynierom do wykonywania
zawodu.
Nadano także tytuł rzeczoznawcy budowlanego
48 osobom posiadającym uprawnienia budowlane
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie oraz uznano kwalifikacje zawodowe 7 cudzoziemcom.

1.1.2. Opiniowanie minimalnych
wymagań programowych
w zakresie kształcenia
zawodowego inżynierów
budownictwa
Realizacja ustawowych zadań PIIB w tym zakresie
obejmowała m.in. stałe uczestnictwo w zespołach
opiniotwórczych i gremiach dyskusyjnych wyższych uczelni, poświęconych problematyce efektów kształcenia i wykonywania zawodu inżyniera
budownictwa. Przedstawiciele PIIB uczestniczyli
np. w 2013 r. w Ogólnopolskim Zjeździe Dziekanów Uczelni Publicznych Kierunku Budownictwo
w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.
Podczas obrad omówiono m.in. tematy dotyczące
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czasu trwania studiów I i II stopnia oraz ścieżki do
zdobywania uprawnień zawodowych.
Został powołany zespół ekspertów PIIB do współpracy z Komisją Akredytacyjną Uczelni Technicznych,
który zajmuje się opracowaniem środowiskowych
kryteriów oceny uczelni kształcących na kierunkach
właściwych dla budownictwa. Kryteria te uzupełnią
wymagania stawiane przez Komisję Akredytacyjną
w toku procedur akredytacji kierunków kształcenia,
przygotowujących kandydatów do samodzielnych
funkcji technicznych.
Na wniosek Prezesa Krajowej Rady PIIB Andrzeja
R. Dobruckiego, do grona ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej, reprezentujących kierunek budownictwo, został powołany prof. zw. dr hab. inż.
Kazimierz Szulborski - wiceprzewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB.

1.1.3. Współdziałanie
z organami administracji
państwowej
Realizując zadania ustawowe, przejęte od administracji państwowej, Polska Izba Inżynierów
Budownictwa w roku sprawozdawczym 2013
kontynuowała ścisłą współpracę z Ministerstwem
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
(obecnie Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju),
Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwem Sprawiedliwości, Urzędem Zamówień
Publicznych oraz Komisją Kodyfikacyjną Prawa Budowlanego.
Z Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej PIIB współdziałała w zakresie
przepisów dotyczących zmian legislacyjnych, np.
projektu ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych procedowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości,
czy projektu założeń do ustawy o zmianie ustawy
Prawo budowlane. Uchwały podjęte przez KR PIIB
i stanowiska PIIB były przekazywane do Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej. W posiedzeniach Krajowej Rady PIIB udział
brał m.in. Podsekretarz Stanu w MTBIGM Janusz
Żbik i Tomasz Żuchowski - zastępca dyrektora De-

partamentu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w MTBIGM.
PIIB kontynuowała współpracę z Ministerstwem
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, m.in. w zakresie
regulacji prawnych dotyczących wydawania Europejskich Legitymacji Zawodowych, uznawania
kwalifikacji zawodowych oraz świadczenia usług
transgraniczych.
Z Ministerstwem Sprawiedliwości współdziałamy
w związku z projektem ustawy z dnia 27 września
2012 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania zawodów finansowych, budowlanych i transportowych, obecnie określanej jako ustawa o ułatwieniu
dostępu do wykonywania zawodów regulowanych,
tzw. ustawa deregulacyjna. Swoje stanowisko w tej
sprawie Izba przedstawiła w wystąpieniach m.in.
do Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów RP, Ministra Sprawiedliwości, Marszałka Senatu RP, Przewodniczącego Komisji Infrastruktury RP.
PIIB brała również czynny udział w pracach nad
projektem nowego Prawa budowlanego, prowadzonych przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Budowlanego.
Stałą współpracę Izba utrzymywała z Głównym
Urzędem Nadzoru Budowlanego. Jednym z jej
efektów było zorganizowanie w czerwcu 2013 r.
wspólnej narady wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego z członkami Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB, przewodniczącymi okręgowych
sądów dyscyplinarnych, Krajowymi Rzecznikami
Odpowiedzialności Zawodowej wraz z okręgowymi
rzecznikami odpowiedzialności zawodowej – koordynatorami. W czasie obrad wypracowano wspólne
działania mające na celu polepszenie standardów
wykonywania zawodu przez inżynierów budownictwa. Należy dodać, że KROZ oraz KSD, sprawując
nadzór nad okręgowymi rzecznikami i członkami
sądów dyscyplinarnych, egzekwują z coraz lepszym
skutkiem należyte wypełnianie obowiązków zawodowych i przestrzeganie zasad etyki zawodowej
przez członków Izby.
PIIB współpracowała także z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji w ramach projektu dotyczącego planu informatyzacji państwa. Umożliwia to
komunikowanie się obywateli z jednostkami administracji publicznej.
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Przedstawiciele PIIB na bieżąco uczestniczyli także w pracach organów administracji rządowej:
Joanna Smarż - w pracach zespołu do współpracy przy realizacji zadań związanych z koordynacją uznawania kwalifikacji w zawodach
regulowanych, działającego w Ministerstwie
Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Jerzy Putkiewicz - w pracach Rady Wyrobów Budowlanych, działającej przy GUNB,
Zdzisław Binerowski – w pracach Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie, działającej
przy Głównym Inspektorze Pracy,
Roman Lulis – w pracach Komisji Kwalifikacyjnej, działającej przy Głównym Inspektorze Pracy, oceniającej kandydatów na rzeczoznawców
ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.

1.1.4. Współpraca z komisjami
parlamentarnymi
Współpraca PIIB z komisjami sejmowymi i senackimi była realizowana przez udział przedstawicieli
Izby w posiedzeniach tych komisji oraz przedkładania na piśmie Marszałkowi Sejmu RP i poszczególnym komisjom stanowiska Izby w sprawach związanych z budownictwem
Przedstawiciele samorządu zawodowego inżynierów budownictwa uczestniczyli w posiedzeniach
Sejmowej Komisji Infrastruktury, Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczaniem
biurokracji.
Reprezentacja PIIB, z Prezesem KR Andrzejem R.
Dobruckim, aktywnie brała udział w pracach Komisji Nadzwyczajnej ds. związanych z ograniczaniem
biurokracji, która proceduje rządowy projekt ustawy
o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. PIIB uczestniczyła we wszystkich jej posiedzeniach i przedkładała swoje uwagi.
Prezes KR PIIB Andrzej Roch Dobrucki wziął udział
w spotkaniu z Marszałek Sejmu RP Ewą Kopacz,
podczas którego omawiano jakość prawa stanowionego, ze szczególnym uwzględnieniem sektora
budowlanego. Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele środowiska budowlanego zaproponowali powołanie Społeczno-Poselskiego Zespołu ds.

Jakości Stanowionego Prawa, który przygotowałby
raport dotyczący m.in. budownictwa i stanowienia
Prawa budowlanego.
Prezes KR PIIB Andrzej R. Dobrucki brał także
udział w zorganizowanej przez Senacką Komisję
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz
Mazowieckie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, przy aktywnym udziale Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, konferencji pt. „Samorząd zawodowy
w demokratycznym państwie prawa”, podczas
której wygłosił referat pt. „Samorządy zawodowe, jako instytucja demokratycznego państwa
prawnego”. Zaproponował również stworzenie
ustawowej platformy porozumienia i uzgodnień
między rządem, a samorządem zawodowym, na
wzór Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

1.1.5. Współpraca ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, samorządami zawodowymi i izbami gospodarczymi
Współpraca ze stowarzyszeniami naukowo-technicznym, samorządami zawodowymi i izbami gospodarczymi to istotny elementy działalności Izby.
Przejawia się poprzez wspólne opiniowanie aktów
prawnych, wystąpienia do administracji państwowej, uczestniczenie w spotkaniach merytorycznych
i szkoleniowych.
Podpisane w 2012 r. nowe porozumienie ze
stowarzyszeniami naukowo-technicznymi zaktywizowało wspólne działania m.in. w zakresie doskonalenia zawodowego. Stałą formą współpracy
jest czasopismo „Inżynier Budownictwa”. Przedstawiciele stowarzyszeń naukowo-technicznych są
członkami Rady Programowej „IB”.
PIIB uczestniczyła także w spotkaniach tzw. Grupy B-8 i współpraca ta zaowocowała opiniowaniem
oraz opracowaniem wspólnych stanowisk w odniesieniu do ważnych aktów prawnych. Członkowie
Grupy B-8 poparli także stanowisko PIIB, przyjęte
w formie uchwały na XII Krajowym Zjeździe, wyrażające sprzeciw wobec likwidacji samorządu zawo-
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dowego urbanistów i prac deregulacyjnych odnoszących się do samorządu zawodowego inżynierów
budownictwa.
Izba uczestniczyła i wspierała także organizowane przez stowarzyszenia naukowo-techniczne konferencje, warsztaty i debaty, np. „Warsztaty Pracy
Projektanta Konstrukcji”. W 2013 r. po raz pierwszy, po kilkuletniej przerwie, 9 organizacji budowlanych, w tym PIIB, wspólnie obchodziło Centralne
Obchody Dnia Budowlanych.
W 2013 r. PIIB współpracowała także z samorządami zawodowymi skupionymi w Stałej Konferencji Prezesów Samorządów Zawodów Zaufania
Publicznego oraz z innymi organizacjami zawodowymi, m.in. z takimi, jak: Związek Zawodowy
„Budowlani” i Stałe Przedstawicielstwo Kongresu
Budownictwa.

1.1.6. Współpraca z uczelniami
i instytutami naukowo-technicznymi
Współpraca PIIB z uczelniami technicznymi i instytutami naukowo-technicznymi prowadzona jest
systematycznie i dotyczy zarówno doskonalenia
programów nauczania, jak i współorganizowania
konferencji, warsztatów czy debat.
Zgodnie z wcześniejszym porozumieniem
o współpracy podpisanym z Komisją Akredytacyjną Uczelni Technicznych, działającą przy Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, KAUT
i PIIB powołały zespół ekspertów PIIB do współpracy z Komisją Akredytacyjną Uczelni Technicznych.
W skład komisji weszli: Henryk Zobel, Jerzy Stroński, Ryszard Kolasa, Zygmunt Meyer, Adam Podhorecki i Eugeniusz Hotała.
Z Zarządem Głównym Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego i Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa, PIIB wypracowała procedury powoływania i funkcjonowania branżowych
komisji egzaminacyjnych.
PIIB brała także czynny udział oraz aktywnie
uczestniczyła w przygotowaniu konferencji naukowo-technicznych o zasięgu ogólnopolskim. Izba
patronowała m.in. 59. Konferencji Naukowej
w Krynicy, XXVI Konferencji „Awarie Budowlane

2013” w Międzyzdrojach i Konferencji Naukowo-Technicznej „85 lat pierwszego polskiego Prawa
budowlanego” zorganizowanej przez Politechnikę
Łódzką.

1.1.7. Doskonalenie kwalifikacji
zawodowych inżynierów
budownictwa
Podstawowe formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych w 2013 r. to:
szkolenia, w których udział wzięło 34 590
członków, czyli prawie 28% wszystkich członków Izby;
czytelnictwo prasy branżowej, poprzez prenumeratę tytułów uznanych na rynku wydawniczym;
dostarczanie członkom nieodpłatnie miesięcznika „Inżynier Budownictwa”, który merytorycznie przyczynia się do pogłębiania wiedzy
technicznej;
szkolenia e-learnignowe, dostępne na stronie
internetowej PIIB. Pod koniec 2013 r. na stronie
internetowej PIIB zamieszczonych było 17 kursów, z których skorzystało w ciągu roku ponad
10 tys. osób.
Uruchomione w 2012 r. szkolenia e-learnignowe
cieszą się coraz większą popularnością wśród
członków naszego samorządu zawodowego. Jest
to jedna z popularniejszych form podnoszenia
kwalifikacji zawodowych i znaczenie jej systematycznie wzrasta. W porównaniu do roku 2012
liczba członków, którzy skorzystali ze szkoleń
e-learnignowych, wzrosła pięciokrotnie.

1.1.8. Współpraca z organizacjami zagranicznymi
Podobnie, jak w latach poprzednich współpraca
z zagranicznymi organizacjami i instytucjami była
realizowana w trzech obszarach:
odpowiadającym współpracy ogólnoeuropejskiej,
odpowiadającym europejskiej współpracy regionalnej,
odpowiadającym dwustronnej współpracy międzynarodowej.
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Przedstawiciel PIIB Włodzimierz Szymczak pełni
funkcję prezydenta elekta w ECCE (European Council of Civil Engineers) i zgodnie z poczynionymi
uzgodnieniami 60. Walne Zgromadzenie Ogólne
ECCE zostanie zorganizowane w dn.16-18 października 2014 r. w Warszawie, we współpracy
z PIIB. Na wniosek PIIB patronat honorowy nad tą
uroczystością objął Janusz Piechociński - Wicepremier Rady Ministrów.
Ważnym wydarzeniem w działalności ECEC
(European Council of Engineers Chambers) było
przyjęcie tzw. Deklaracji Ateńskiej w sprawie zawodów regulowanych, podczas obrad w dn. 9-13
października 2013 w Atenach. Deklaracja Ateńska
został skierowana do Komisji Europejskiej oraz rządów państw Unii Europejskiej.
W 2013 r. podpisano odnowienie „Porozumienia
o współpracy pomiędzy Institution of Civil Engineers, PIIB i PZITB”. Porozumienie ma na celu wspieranie wzajemnego współdziałania na rzecz członków tych organizacji, m.in. ułatwienie wzajemnego
uznawania kwalifikacji zawodowych.
PIIB została także zaproszona, po raz pierwszy,
na spotkanie przedstawicieli Izb/Stowarzyszeń
Inżynierów Budownictwa Krajów Bałtyckich:

Litwy, Łotwy i Estonii oraz na 11. Międzynarodową Konferencję Naukową „Nowoczesne Materiały Budowlane, Konstrukcje i Technologie”
do Wilna.
W obszarze europejskiej współpracy regionalnej PIIB systematycznie współdziała w ramach
tzw. Grupy Wyszehradzkiej. W październiku
2013 r. odbyło się spotkanie Grupy Wyszehradzkiej w Luhacovicach, podczas którego dyskutowano m.in. o przepisach prawnych dotyczących
budownictwa.

1.2. Struktura organizacyjna
W 2013 r. w skład Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wchodziło 16 okręgowych izb, których
obszar działania odzwierciedlał podział administracyjny kraju.
W trzynastu okręgowych izbach działało 45 placówek terenowych, którym okręgowe rady nadały
różne nazwy i kompetencje. Sieć placówek oraz
stworzone możliwości załatwienia spraw członkowskich w pełni odpowiadają potrzebom i wymaganiom członków Izby. Liczbę i lokalizację placówek
terenowych przedstawia poniższa tabela.

Placówki terenowe okręgowych izb
Lp.
1.
2.
3.

Nazwa izby
Dolnośląska OIIB z siedzibą we Wrocławiu
Kujawsko-Pomorska OIIB z siedzibą
w Bydgoszczy
Lubuska OIIB z siedzibą w Gorzowie
Wielkopolskim

Liczba
placówek

Lokalizacja placówek terenowych

5

punkty informacyjne: Grudziądz, Inowrocław, Toruń, Włocławek, Brodnica

2

placówki terenowe: Żary, Zielona Góra

4.

Lubelska OIIB z siedzibą w Lublinie

3

biura terenowe: Zamość, Biała Podlaska, Chełm

5.

Łódzka OIIB z siedzibą w Łodzi

6

placówki terenowe: Kutno, Piotrków Trybunalski, Wieluń, Skierniewice,
Bełchatów, Sieradz

6.

Małopolska OIIB z siedzibą w Krakowie

4

punkty informacyjne: Tarnów, Nowy Sącz, Zakopane, Oświęcim

7.

Mazowiecka OIIB z siedzibą w Warszawie

5

biura terenowe: Ciechanów, Ostrołęka, Radom, Siedlce, Płock

8.

Opolska OIIB z siedzibą w Opolu

-

9.

Podkarpacka OIIB z siedzibą w Rzeszowie

-

10.

Podlaska OIIB z siedzibą w Białymstoku

2

punkty informacyjne: Łomża, Suwałki

11.

Pomorska OIIB z siedzibą w Gdańsku

1

przedstawicielstwo: Słupsk

12.

Śląska OIIB z siedzibą w Katowicach

4

placówki terenowe: Bielsko-Biała, Częstochowa, Gliwice
punkt informacyjny: Rybnik

13.

Świętokrzyska OIIB z siedzibą w Kielcach

1

punkt informacyjny: Ostrowiec Świętokrzyski

14.

Warmińsko-Mazurska OIIB z siedzibą
w Olsztynie

2

oddziały terenowe: Ełk, Elbląg

15.

Wielkopolska OIIB z siedzibą w Poznaniu

5

delegatury terenowe: Kalisz, Konin, Leszno, Piła, Gniezno

16.

Zachodniopomorska OIIB z siedzibą
w Szczecinie

5

biuro terenowe: Koszalin
punkty informacji technicznej: Wałcz, Białogard, Szczecinek, Świdwin
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1.3. Liczba członków – statystyki
Liczba członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zarejestrowanych w 16 okręgowych izbach, na
dzień 31 grudnia 2013 r., wynosiła: 115 692
Tabela 1.3.1. Zestawienie liczby członków w okręgach
Lp.

Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Liczba członków

1

Mazowiecka

17 119

2

Śląska

12 887

3

Małopolska

10 897

4

Dolnośląska

10 043

5

Wielkopolska

9 704

6

Pomorska

7 717

7

Łódzka

6 934

8

Lubelska

6 060

9

Podkarpacka

6 029

10

Kujawsko-Pomorska

5 683

11

Zachodniopomorska

5 592

12

Warmińsko-Mazurska

4 177

13

Świętokrzyska

3 845

14

Podlaska

3 606

15

Lubuska

2 729

16

Opolska

2 670
Ogółem:

115 692

Tabela 1.3.2. Zestawienie liczby członków – podział branżowy
Branża

Liczba

Udział %

Budownictwo ogólne (BO)

62 129

Instalacje sanitarne (IS)

21 916

18,94

Budownictwo elektryczne (IE)

16 872

14,58

Budownictwo drogowe (BD)

8 260

7,14

Budownictwo wodno-melioracyjne (WM)

2 128

1,84

Budownictwo kolejowe (BK)

1 871

1,62

Budownictwo mostowe (BM)

1 557

1,35

936

0,81

Budownictwo telekomunikacyjne (BT)
Budownictwo wyburzeniowe (BW)
Ogółem:

53,70

23

0,02

115 692

100,00%

Tabela 1.3.3. Zestawienie liczby członków w okręgach – porównanie z rokiem 2012
Liczba członków
Lp.

Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Różnica
Rok 2013

Rok 2012

1

Dolnośląska

2

Kujawsko-Pomorska

3

Lubelska

4

Lubuska

5

Łódzka

6 934

6 926

8

6

Małopolska

10 897

10 886

11

7

Mazowiecka

17 119

17 199

-80

8

Opolska

2 670

2 657

13

9

Podkarpacka

6 029

5 942

87

10

Podlaska

3 606

3 614

-8

11

Pomorska

7 717

7 683

34

12

Śląska

12 887

12 809

78

13

Świętokrzyska

3 845

3 847

-2

14

Warmińsko-Mazurska

4 177

4 245

-68

15

Wielkopolska

9 704

9 627

77

16

Zachodniopomorska

5 592

5 608

-16

115 692

115 663

29

Ogółem:

10 043

10 003

40

5 683

5 777

-94

6 060

6 077

-17

2 729

2 763

-34
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Tabela 1.3.4. Zestawienie liczby członków – podział branżowy (porównanie z rokiem 2012)
Liczba członków

Udział %

Branża

Różnica
Rok 2013

Różnica %

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2012

BO

62129

62396

-267

-0,4%

53,70%

53,95%

IS

21916

21831

85

0,4%

18,94%

18,87%

IE

16872

16829

43

0,3%

14,58%

14,55%

BD

8260

8170

90

1,1%

7,14%

7,06%

WM

2128

2211

-83

-3,8%

1,84%

1,91%

BK

1871

1504

367

24,4%

1,62%

1,30%

BM

1557

1752

-195

-11,1%

1,35%

1,51%

BT

936

948

-12

-1,3%

0,81%

0,82%

0,02%

0,02%

BW
Ogółem:

23

22

1

4,5%

115 692

115 663

29

0,03%

Wykres 1.3.5. Liczba członków w podziale na okręgi

Wykres 1.3.6. Podział wg płci
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Wykres 1.3.7. Podział wg branży

Wykres 1.3.8. Podział wg wykształcenia

Wykres 1.3.9. Podział wg wieku (liczbowy)
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Wykres 1.3.10. Podział wg wieku (procentowy) przyjętych członków Izby w roku 2013

Łącznie przyjęto w poczet członków 5681 osób.

Wykres 1.3.11. Podział wg wieku (procentowy) skreślonych członków Izby w roku 2013

Łącznie zostało skreślonych 5652 członków.
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2. Sprawozdanie Krajowej Rady za rok 2013
2.1. Skład osobowy Krajowej Rady
W roku sprawozdawczym Krajowa Rada działała w następującym składzie:
Lp.

Imię i nazwisko członka Prezydium Krajowej Rady

Przynależność do OIIB

1

Andrzej Roch Dobrucki

prezes

Mazowiecka OIIB

2

Zdzisław Binerowski

wiceprezes

Warmińsko-Mazurska OIIB

3

Stefan Czarniecki

wiceprezes

Śląska OIIB

4

Zbigniew Kledyński

wiceprezes

Mazowiecka OIIB

5

Ryszard Dobrowolski

sekretarz

Podlaska OIIB

6

Joanna Gieroba

zastępca sekretarza

Lubelska OIIB

7

Andrzej Jaworski

skarbnik

Mazowiecka OIIB

8

Piotr Korczak

zastępca skarbnika

Pomorska OIIB

9

Barbara Malec

członek prezydium

Łódzka OIIB

10

Tadeusz Olichwer

członek prezydium

Dolnośląska OIIB

Lp.

Imię i nazwisko członka Krajowej Rady

Przynależność do OIIB

11

Wiktor Abramek

przewodniczący Rady OIIB

Opolska OIIB

12

Franciszek Buszka

przewodniczący Rady OIIB

Śląska OIIB

13

Grzegorz Cieśliński

przewodniczący Rady OIIB

Łódzka OIIB

14

Zbigniew Detyna

przewodniczący Rady OIIB

Podkarpacka OIIB

15

Teresa Domaradzka

16

Włodzimierz Draber

Wielkopolska OIIB

17

Danuta Gawęcka

Wielkopolska OIIB

18

Zbigniew Grabowski

honorowy prezes KR PIIB

Mazowiecka OIIB

Lubuska OIIB

19

Mieczysław Grodzki

przewodniczący Rady OIIB

Mazowiecka OIIB

20

Eugeniusz Hotała

przewodniczący Rady OIIB

Dolnośląska OIIB

21

Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa

Mazowiecka OIIB

22

Zbysław Kałkowski

Małopolska OIIB

23

Stanisław Karczmarczyk

24

Józef Kluska

25

Ryszard Kolasa

26

Krystyna Korniak-Figa

Małopolska OIIB

27

Janusz Kozula

Śląska OIIB

28

Ksawery Krassowski

Łódzka OIIB

29

Jarosław Kroplewski

30

Józef Krzyżanowski

31

Tomasz Marcinowski

32

przewodniczący Rady OIIB

Małopolska OIIB
Śląska OIIB

przewodniczący Rady OIIB

Pomorska OIIB

Pomorska OIIB
przewodniczący Rady OIIB

Lubuska OIIB

Zygmunt Meyer

przewodniczący Rady OIIB

Zachodniopomorska OIIB

33

Czesław Miedziałowski

przewodniczący Rady OIIB

Podlaska OIIB

34

Zbigniew Mitura

35

Piotr Narloch

przewodniczący Rady OIIB

Warmińsko-Mazurska OIIB

36

Aleksander Nowak

37

Mieczysław Ołtarzewski

38

Andrzej Pieniążek

przewodniczący Rady OIIB

Świętokrzyska OIIB

39

Adam Podhorecki

przewodniczący Rady OIIB

Kujawsko-Pomorska OIIB

40

Adam Rak

41

Zygmunt Rawicki

42

Jerzy Stroński

43

Włodzimierz Szymczak

Świętokrzyska OIIB

Lubelska OIIB

Dolnośląska OIIB
Zachodniopomorska OIIB

Opolska OIIB
Małopolska OIIB
przewodniczący Rady OIIB

Wielkopolska OIIB
Mazowiecka OIIB
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2.2. Kalendarz posiedzeń Krajowej Rady i Prezydium
Krajowej Rady w 2013 r.
W 2013 roku odbyło się 8 posiedzeń Prezydium
Krajowej Rady, w następujących terminach:
– 9 stycznia,
– 20 lutego,
– 3 kwietnia,
– 8 maja,
– 12 czerwca,
– 31 lipca,
– 17 września,
– 13 listopada
oraz 7 posiedzeń Krajowej Rady, w następujących
terminach:
– 23 stycznia,
– 20 marca,
– 24 kwietnia,
– 29 maja,
– 4 września,
– 23 października,
– 11 grudnia.
Protokoły ze wszystkich posiedzeń Krajowej Rady i Prezydium KR są przechowywane w sekretariacie PIIB.

2.3. Uchwały Krajowej Rady
podjęte w 2013 r.
1. Uchwała nr 1/R/13 Krajowej Rady Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa z dnia 23 stycznia
2013 r. w sprawie zatwierdzenia uchwały Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa nr 1/P/13 w sprawie przekazania
rocznych składek.
2. Uchwała nr 2/R/13 Krajowej Rady Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa z dnia 23 stycznia
2013 r. w sprawie nadania odznak honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
3. Uchwała nr 3/R/2013 Krajowej Rady Polskiej
Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 20 marca
2013 r. w sprawie powołania zespołu ds. oceny
szkodowości i negocjacji z Ergo Hestią SA.
4. Uchwała nr 4/R/13 Krajowej Rady Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa z dnia 20 marca
2012 r. w sprawie nadania odznak honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

5. Uchwała nr 5/R/13 Krajowej Rady Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa z dnia 24 kwietnia
2013 r. w sprawie zwołania XII Krajowego
Zjazdu Sprawozdawczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
6. Uchwała nr 6/R/13 Krajowej Rady Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa z dnia 24 kwietnia
2013 r. w sprawie nadania odznak honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
7. Uchwała nr 7/R/13 Krajowej Rady Polskiej
Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 29 maja
2013 r. w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Krajową Komisję
Rewizyjną.
8. Uchwała nr 8/R/13 Krajowej Rady Polskiej
Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 29 maja
2013 r. w sprawie nadania odznak honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
9. Uchwała nr 9/R/13 Krajowej Rady Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa z dnia 4 września
2013 r. w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa (uchwały nr 2/P/13 w sprawie
zasad organizacji zebrań w obwodach wyborczych, uchwały nr 3/P/13 w spawie ramowego
regulaminu obwodowych zebrań wyborczych
oraz uchwały nr 4/P/13 w sprawie powołania
Zespołu Organizacyjnego 60. Walnego Zgromadzenia ECCE).
10. Uchwała nr 10/R/13 Krajowej Rady Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa z dnia 4 września
2013 r. w sprawie ramowych dokumentów na
okręgowe zjazdy sprawozdawczo-wyborcze
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
11. Uchwała nr 11/R/13 Krajowej Rady Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa z dnia 4 września
2013 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
12. Uchwała nr 12/R/13 Krajowej Rady Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa z dnia 4 września
2013 r. w sprawie nadania odznak honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
13. Uchwała nr 13/R/13 Krajowej Rady Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa z dnia 23 października 2013 r. w sprawie terminarza działań przygotowawczych do XIII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB.
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14. Uchwała nr 14/R/13 Krajowej Rady Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa z dnia 23 października 2013 r. w sprawie zasady ustalania liczby
delegatów na Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w latach 2014-2018.
15. Uchwała nr 15/R/13 Krajowej Rady Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa z dnia 23 października 2013 r. w sprawie zwołania XIII Krajowego
Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiej
Izby Inżynierów Budownictwa.
16. Uchwała nr 16/R/13 Krajowej Rady Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa z dnia 23 października 2013 r. w sprawie przyjęcia preliminarza budżetowego organizacji przez PIIB 60. Walnego
Zgromadzenia ECCE w dniach 16-19.10.2014 r.
w Warszawie.
17. Uchwała nr 17/R/13 Krajowej Rady Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa z dnia 23 października 2013 r. w sprawie nadania odznak honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
18. Uchwała nr 18/R/13 Krajowej Rady Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa z dnia 11 grudnia
2013 r. w sprawie zatwierdzenia aktualizacji
budżetu PIIB na rok 2013.
19. Uchwała nr 19/R/13 Krajowej Rady Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa z dnia 11 grudnia
2013 r. w sprawie zatwierdzenia uchwały Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa nr 5/P/13 w sprawie zatwierdzenia wydatków na czasopismo PIIB „Inżynier Budownictwa” w roku 2014.
20. Uchwała nr 20/R/13 Krajowej Rady Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa z dnia 11 grudnia
2013 r. w sprawie nadania odznak honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

2.4. Sprawozdanie Komisji
Prawno-Regulaminowej
2.4.1. Podstawa prawna
funkcjonowania Komisji
Komisja Prawno-Regulaminowa powstała w oparciu o podjętą przez Krajową Radę PIIB uchwałę nr
8/R/03 z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie powołania
Komisji Statutowo-Regulaminowej oraz uchwałę nr

25/R/03 z dnia 10 września 2013 r., na podstawie
której Komisja Statutowo-Regulaminowa została
przekształcona w Komisję Prawno-Regulaminową.
Aktualnie Komisja Prawno-Regulaminowa funkcjonuje w oparciu o zasady określone w podjętej przez
Krajową Radę PIIB uchwale nr 21/R/04 z 15 grudnia
2004 r. w sprawie zmiany zasad funkcjonowania
Komisji Prawno-Regulaminowej.

2.4.2. Skład osobowy Komisji
W skład Komisji Prawno-Regulaminowej w 2013
roku wchodzili następujący przedstawiciele okręgowych izb inżynierów budownictwa:
Okręgowa Izba Inżynierów
Budownictwa
Dolnośląska

Imię i nazwisko członka Komisji
Krzysztof Parylak

Kujawsko-Pomorska

Wojciech Bromirski

Lubelska

Zbigniew Szcześniak

Lubuska

Sławomir Lewandowski

Łódzka

Piotr Filipowicz

Małopolska

Halina Pasich / Małgorzata Boryczko

Mazowiecka

Jerzy Kotowski

Opolska

Adam Skardowski

Podkarpacka

Jarosław Śliwa

Podlaska

Waldemar Orłowski

Pomorska

Jarosław Kroplewski

Śląska

Ewa Dworska

Świętokrzyska

Ryszard Piotrowski

Warmińsko-Mazurska

Tomasz Jachowski

Wielkopolska

Włodzimierz Draber

Zachodniopomorska

Stefan Słoniecki

W trakcie 2013 r. w skład Komisji Prawno-Regulaminowej powołana została Małgorzata Boryczko, jako delegat Małopolskiej OIIB, która zastąpiła
zmarłą Halinę Pasich.
Pracami Komisji Prawno-Regulaminowej kierował
w okresie sprawozdawczym wiceprezes Krajowej
Rady PIIB Zbigniew Kledyński.

2.4.3. Terminy posiedzeń
Komisji w 2013 roku
Posiedzenia Komisji Prawno-Regulaminowej odbyły się w dniach: 12 kwietnia, 14 czerwca, 26 września
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i 5 grudnia 2013 r. W posiedzeniu Komisji w dniu
26 września 2013 r. udział wziął Leonard Szczygielski, w zastępstwie Jerzego Kotowskiego - członka
Komisji z Mazowieckiej OIIB. Między posiedzeniami, droga elektroniczną, do członków Komisji były
przekazywane na bieżąco projekty założeń do aktów prawnych, projekty ustaw i rozporządzeń oraz
inne dokumenty będące w zakresie kompetencji
Komisji Prawno-Regulaminowej, celem ich analizy,
zaopiniowania lub wniesienia ewentualnych uwag.
Pomiędzy członkami Komisji drogą elektroniczną
odbywała się także wymiana poglądów, informacji,
wyrażanie opinii i w konsekwencji ustalanie stanowiska wobec zagadnień będących przedmiotem
prac Komisji w okresie sprawozdawczym.

2.4.4. Tematyka prac Komisji
W okresie, którego sprawozdanie dotyczy, przedmiotem prac Komisji Prawno-Regulaminowej było
opiniowanie i udział w realizacji wniosków zjazdowych, opiniowanie projektów aktów prawnych, takich jak projekty założeń, projekty ustaw, projekty
rozporządzeń, przekazywane do Izby z ministerstw
lub Sejmu RP oraz prace inicjowane przez Krajową
Radę lub Komisję, związane z propozycjami zmian
w przepisach obowiązujących lub z interpretacją
przepisów.
Szczególnie ważnym dokumentem, który członkowie Komisji analizowali i opiniowali był projekt
Tez do Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, sporządzony przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Budowlanego. Ponadto przedmiotem prac Komisji
były między innymi następujące projekty aktów
prawnych:
projekt ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych,
projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie,
projekt założeń do ustawy o zmianie ustawy –
Prawo budowlane,
poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych,

projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosków o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym
prawie do dysponowania nieruchomością na cele
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę,
projekt rozporządzenia Ministra Administracji
i Cyfryzacji w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne i ich usytuowanie,
projekt rozporządzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
zaliczania dróg do kategorii dróg krajowych,
projekt rozporządzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
pozbawiania dróg kategorii dróg krajowych,
projekt rozporządzenia Ministra Środowiska
w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami
i urządzeniami,
projekt rozporządzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub
części budynku stanowiącej samodzielną całość
techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki
energetycznej,
projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów
w sprawie Międzyresortowego Zespołu do
Opracowania „Polskiej Polityki Architektonicznej”,
projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych,
projekt rozporządzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy –
Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw,
poselski projekt ustawy o powiecie metropolitalnym,
projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o ochronie przyrody,
projekt rozporządzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmienia-
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jącego rozporządzenie w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne i ich usytuowanie,
projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe
obiekty inżynierskie i ich usytuowanie,
projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków techniczno-budowlanych dotyczących autostrad
płatnych,
projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw,
poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości stawek
opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których
zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,
projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie,
projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
Oprócz opiniowania projektów aktów prawnych
w okresie sprawozdawczym Komisja Prawno-Regulaminowa omówiła wiele zagadnień problemowych
i przyjęła wobec nich stosowne ustalenia.
W kwietniu 2013 r. członkowie Komisji Prawno-Regulaminowej omówili propozycje
zmian
w podstawowych dokumentach Izby, tzn. statucie
i regulaminach organów statutowych Izby. Proponowane zmiany wynikały z wniosków zjazdowych
oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej. Po zasięgnięciu
opinii prawnych, dyskusjach w Komisji oraz Krajo-

wej Radzie, zostały przygotowane legislacyjne formy zmian i przedstawione Krajowemu Zjazdowi,
który obradował w dniach 28-29 czerwca 2013 r.
W efekcie podstawowe dokumenty PIIB zostały odpowiednio uzupełnione i poprawione.
Komisja podjęła także dyskusję nad projektem
rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wzorów:
wniosków o pozwolenie na budowę, oświadczenia
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na
budowę. Członkowie Komisji krytycznie odnieśli się
do projektu rozporządzenia, podkreślając w szczególności, że zaproponowane rozwiązania nie korelują ze stwierdzeniami zawartymi w uzasadnieniu
do projektu. W wyniku negatywnej opinii Komisji
do przedłożonego projektu rozporządzenia Polska
Izba Inżynierów Budownictwa wniosła do Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
uwagi oraz negatywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt.
W czerwcu 2013 r. członkowie Komisji PrawnoRegulaminowej rozpatrzyli i zajęli stanowisko wobec
wniosków przekazanych przez Komisję Wnioskową
PIIB, które zostały zgłoszone przez delegatów na
XII okręgowych zjazdach OIIB, a skierowanych do
Krajowego Zjazdu PIIB. Po przeprowadzeniu dyskusji w odniesieniu do wszystkich wniosków przedstawiono rekomendacje Komisji i przekazano je do
Komisji Wnioskowej KR PIIB.
Jednym z najistotniejszych był wniosek zgłoszony przez Mazowiecką OIIB, dotyczący zmiany
w dokumentach Izby odnośnie wyboru rzecznika
koordynatora. Zdaniem MOIIB rzecznik koordynator, zarówno na szczeblu okręgu, jak i krajowym,
powinien być wybierany bezpośrednio przez zjazd.
Wniosek został zaakceptowany przez Komisję
i przekazany do realizacji. Efektem tego działania
było wprowadzenie do Regulaminu Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przepisu § 3 ust. 2 ustalającego,
iż w odrębnym głosowaniu Krajowy Zjazd wybiera
rzecznika, któremu powierza koordynację pracy pozostałych rzeczników.
We wrześniu 2013 r. członkowie Komisji Prawno-Regulaminowej rozpatrzyli i zajęli stanowisko
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wobec 24 wniosków, które zostały zgłoszone przez
delegatów na XII okręgowych zjazdach OIIB oraz
wobec 9 wniosków zgłoszonych na Krajowym Zjeździe PIIB. Po przeprowadzeniu dyskusji w odniesieniu do wniosków, które zawierały rekomendacje
Komisji wobec każdego wniosku, zostały one przekazane do Komisji Wnioskowej KR PIIB.
Przedmiotem dyskusji Komisji były także kwestie
związane z procedowanym w Sejmie RP projektem ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania
niektórych zawodów regulowanych oraz przedłożone Komisji Nadzwyczajnej do spraw związanych
z ograniczaniem biurokracji „Stanowisko Polskiej
Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie projektu ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania
niektórych zawodów regulowanych”. Planowane
obniżenie czasu praktyki zawodowej wraz z możliwością zaliczenia praktyki studenckiej, jako praktyki
zawodowej, zarówno w sferze praktyki projektowej
jak i praktyki na budowie spowoduje drastyczne
obniżenie kompetencji kadry inżynierskiej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo (zdrowie i życie)
podczas realizacji robót budowlanych oraz bezpieczeństwo podczas użytkowania powstałych obiektów budowlanych. Zdaniem członków Komisji tylko
osobie posiadającej odpowiednie wykształcenie
poparte odpowiednią praktyką zawodową, można w sposób świadomy i odpowiedzialny powierzyć pełnienie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie.
Komisja także krytycznie odniosła się do projektu
Tez do Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, a wypracowane stanowisko stało się bazą do stosownego wystąpienia Izby w tej sprawie. W szczególności
zwrócono uwagę, że Kodeks powinien być ostatecznym uporządkowaniem stabilnego prawa, nie
zaś zbiorem nowych niesprawdzonych w praktyce
propozycji. Oprócz tej podstawowej uwagi zgłoszono, ze stosownym uzasadnieniem, kilkadziesiąt
uwag szczegółowych. Stanowisko PIIB w sprawie
Tez do Kodeksu urbanistyczno-budowlanego zostało przekazane oficjalnie do Komisji Kodyfikacyjnej.
W grudniu 2013 r. omówiona została szczegółowo propozycja zmiany do rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie dotyczącym uprawnień

budowlanych w specjalności inżynieryjnej kolejowej.
Dyskusja wskazała, że z uwagi na bezpieczeństwo
użytkowania oraz specyfikę projektowania występującą w kolejowych biurach projektowych, należy
wprowadzić uprawnienia w specjalności kolejowej
w zakresie urządzeń zabezpieczenia i sterowania
ruchem kolejowym, jednak konieczna będzie dalsza
dyskusja w celu wypracowania odpowiedniego zapisu legislacyjnego oraz sposobu zaprezentowania
wyników prac Komisji właściwemu ministrowi, jako
inicjatywy i propozycji legislacyjnej PIIB.
Komisja podjęła także dyskusję, w związku z uzupełnionym przez wnioskodawcę wnioskiem zgłoszonym na XII Okręgowym Zjeździe Kujawsko-Pomorskiej OIIB. Wniosek ten odnosi się do faktu,
że inne ustawy w sposób niekontrolowany nadają
uprawnienia z zakresu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie osobom bez odpowiedniego przygotowania zawodowego. W trakcie
dyskusji ustalono, że należy oddzielić wykonywanie funkcji technicznych na budowie od pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ponadto wskazano, iż jedną z ról samorządu
jest dbałość o zachowanie integralności samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, między
innymi poprzez śledzenie inicjatyw legislacyjnych,
aby przeciwdziałać pomysłom, które mogą naruszyć integralność systemu pełnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie.
Komisja rozważyła kwestie związane z projektem
rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie dotyczące umiejscowienia infrastruktury w pasie drogowym. Oceniono
negatywnie zarówno sposób wprowadzania zmian,
tj. bardzo krótki czas jaki ustawodawca wyznaczył
na wniesienie uwag do procedowanego projektu,
jak i fakt, że zmiana dotyczy wyłącznie telekomunikacyjnych linii kablowych i kanalizacji kablowej,
a nie reguluje całościowo problemu umieszczania
infrastruktury w pasie drogowym.
Komisja Prawno-Regulaminowa podjęła także
dyskusję w sprawie przyjętych przez Rząd RP Tez
Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Ustalono,
iż konieczna będzie szczegółowa analiza projektu
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kodeksu, także pod kątem sposobu uwzględnienia
uwag zgłoszonych przez Izbę.
Omówiono także sposób procedowania przez Komisję Nadzwyczajną do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji projektu ustawy o ułatwieniu
dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych.

2.4.5. Okręgowe zespoły
prawno-regulaminowe
Tematyka prac podejmowanych w okresie sprawozdawczym przez działające przy okręgowych izbach
inżynierów budownictwa zespoły prawno-regulaminowe była skorelowana z pracami Komisji Prawno-Regulaminowej Krajowej Rady PIIB. W szczególności
dotyczyła ona zbierania i wyrażania opinii członków
okręgowych izb, uwag i wniosków członków zespołów w odniesieniu do projektów ustaw i rozporządzeń
związanych z procesem budowlanym, opiniowanych
przez Izbę. Opinie i stanowiska w tych sprawach były
przekazywane drogą elektroniczną do Komisji Prawno-Regulaminowej Krajowej Rady PIIB lub bezpośrednio przedstawiane przez przedstawicieli okręgowych
izb na posiedzeniach Komisji. Uwagi te były podstawą do wypracowania wspólnego stanowiska Izby
wobec przedkładanych do zaopiniowania w ramach
konsultacji społecznych i uzgodnień projektów aktów
prawnych, tj. ustaw, założeń do ustaw, rozporządzeń
i innych dokumentów rządowych i legislacyjnych.
Przedmiotem prac zespołów było również omówienie wniosków zgłoszonych na XII okręgowych
zjazdach sprawozdawczych oraz XII Krajowym
Zjeździe PIIB, związanych głównie z ustawami
Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych,
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, Prawo ochrony
środowiska oraz aktami wykonawczymi do nich.
Wnioski dotyczyły także podstawowych dokumentów Izby, takich jak statut i regulaminy. Członkowie Komisji reprezentujący poszczególne okręgowe
izby zgłaszali propozycje dotyczące sposobu realizacji konkretnych wniosków.
Szczegółowe informacje i dane o działalności zespołów prawno-regulaminowych w 2013 r. zostały

ujęte w ich sprawozdaniach na okręgowe zjazdy
sprawozdawczo-wyborcze.

2.5. Sprawozdanie Komisji
Wnioskowej
Komisja Wnioskowa jest organem pomocniczym
Krajowej Rady PIIB, powołanym uchwałą Prezydium
KR nr 3/P/10, zatwierdzoną uchwałą Krajowej Rady
nr 16/R/10 z 01.09.2010 r., do koordynacji w okresie
między krajowymi zjazdami realizacji wniosków zjazdowych przez właściwe organy Krajowej Izby lub inne
podmioty, w szczególności w zakresie informacji o stanie ich realizacji, w oparciu o Regulamin Komisji Wnioskowej KR PIIB, stanowiący załącznik do ww. uchwał.

2.5.1. Skład osobowy Komisji
Wnioskowej
Komisja Wnioskowa w 2013 roku działała w składzie reprezentowanym przez jednego przedstawiciela każdej z okręgowych izb:
L. p.

OIIB

1.

MAP

Krystyna Korniak-Figa – przewodnicząca

Członkowie Komisji Wnioskowej

2.

POM

Piotr Korczak – wiceprzewodniczący

3.

MAZ

Jerzy Putkiewicz – sekretarz

4.

DOŚ

Janusz Szczepański

5.

KUP

Grażyna Staroń

6.

LUB

Tadeusz Cichosz

7.

LBS

Emilia Kucharczyk

8.

ŁOD

Zdzisław Soszkowski

9.

OPL

Mieczysław Molencki

10.

PDK

Grzegorz Dubik

11.

PDL

Karol Marek Jurkowski

12.

SLK

Maria Świerczyńska

13.

SWK

Stanisław Zieliński

14.

WAM

Elżbieta Bukowska

15.

WKP

Janina Ferenc

16.

ZAP

Tadeusz Kanas

Członkowie:

2.5.2. Działalność Komisji
Wnioskowej
Do XII Krajowego Zjazdu:
odbyła 2 posiedzenia prezydium: 28.02.2013 r.
(obecni 3/3 osoby), 20.06.2013 r. (obecni 2/3
osoby) oraz 1 posiedzenie pełnego składu Komisji: 25.04.2013 r. (obecni 12/16 osób);
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przesłała odpowiedzi każdemu wnioskodawcy
i właściwym OIIB co do realizacji bądź odrzucenia wniosków z XI Krajowego Zjazdu PIIB, a także ich prezentacji na stronie internetowej Izby;
przyjęła, dokonała rozdziału wniosków z XII
okręgowych zjazdów i przygotowała ich tabelaryczne zestawienie:
• wnioski z XII okręgowych zjazdów skierowane
do rozpatrzenia przez XII Krajowy Zjazd,
• wnioski z XII okręgowych zjazdów skierowane
bezpośrednio do KR PIIB.
skierowała wnioski, wg właściwości, w celu
uzyskania stanowiska co do ich realizacji
do: organów PIIB (KP-R, KKK, Skarbnika,
KUDZ), Dyrektora Biura KIIB i okręgowych
rad OIIB oraz „Inżyniera budownictwa”;
w odniesieniu do części wniosków z XII okręgowych zjazdów kierowanych do XII Krajowego Zjazdu przygotowała propozycje ich rozpatrzenia;
przygotowała propozycje uzasadnień dla części
wniosków z XII okręgowych zjazdów z grupy
skierowanych do realizacji przez KR PIIB;
opracowała w ujęciu tabelarycznym propozycje
klasyfikacji wniosków z XII okręgowych zjazdów
do przekazania KUiW XII Krajowego Zjazdu;

przygotowała sprawozdanie ze swej działalności w roku 2012, stanowiące część sprawozdania
Krajowej Rady, zatwierdzone przez XII Krajowy
Zjazd uchwałą nr 09/13 z dnia 28.06.2013 r.
Na posiedzeniach:
Prezydium KR w dniu 08.05.2013 r. przewodnicząca KW omówiła (ujęte w tabeli) wnioski,
jakie wpłynęły do Komisji Wnioskowej z XII
okręgowych zjazdów. Prezydium przyjęło przedstawioną propozycję skierowania wniosków do
organów izby w tym do Krajowej Rady oraz XII
Krajowego Zjazdu.
Krajowej Rady w dniu 29.05.2013 r. sekretarz KW
przedstawił wnioski zgłoszone przez poszczególne OIIB z XII okręgowych zjazdów do rozpatrzenia przez Krajowa Radę i XII Krajowy Zjazd PIIB,
a w szczególności zarekomendował propozycje
sposobu rozpatrzenia wniosków skierowanych do
XII Krajowego Zjazdu. Krajowa Rada przyjęła i zarekomendowała przedstawione wnioski.
XII Krajowy Zjazd uchwałą nr 32/13
z 29.06.2013 r. przyjął sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków XII Krajowego Zjazdu
PIIB w brzmieniu stanowiącym załącznik do
uchwały (2 tabele).

Tabela 1. Zestawienie wniosków przyjętych uchwałą nr 32/13 XII Krajowego Zjazdu PIIB

OIIB

Wnioski z XII okręgowych
zjazdów skierowane
do XII Krajowego Zjazdu

Wnioski zgłoszone przez delegatów
na XII Krajowym Zjeździe PIIB skierowane do

Odrzucone

Przyjęte do
realizacji

KR

KKK

DOŚ

-

-

-

KUP

3

-

-

LUB

-

-

LBS

10

-

ŁOD

14

13

MAP

-

-

MAZ

-

-

OPL

-

-

PDK

45, 46, 47

PDL

-

Σ wniosków

KUDZ

XII KZ
Odrzucone

XII KZ Przyjęte
do realizacji

Wycofane

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

4.z, 15.z

-

-

-

3.z

-

3

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

16.z

-

-

1

21.z

20.z

-

-

1.z

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

7.z

-

-

6.z, 12.z, 13.z

-

-

7

19

-

-

-

-

-

-

1

POM

-

-

-

-

-

18.z

-

-

1

SLK

-

-

-

-

-

8.z, 14.z

-

-

2

SWK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

WAM

-

33

17.z

-

-

-

2.z

-

3

WKP

-

-

5.z, 10.z, 19.z

-

9.z

-

-

11.z

5

ZAP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Σ
wniosków

6

3

8

1

1

7

3

1

30
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Po XII Krajowym Zjeździe
odbyła 2 posiedzenia: 15.10.2013 r. (obecni
8/16) i 10.12.2013 r. (obecni 10/16);
przejęła rejestr wniosków przyjętych przez XII
Krajowy Zjazd i zestawiła tabelarycznie:
• wnioski zgłoszone przez delegatów na XII
Krajowym Zjeździe PIIB.
skierowała wnioski, wg właściwości, w celu uzyskania stanowisk wraz z uzasadnieniami co do ich realizacji do organów KIIB (KP-R, KKK., KSD, KUDZ);
monitorowała realizację wniosków i przyjęła
treści odpowiedzi co do stanu ich realizacji;
przygotowała propozycje co do sposobu realizacji części wniosków kierowanych do KR wraz
z uzasadnieniami;
przygotowała materiał obejmujący stan realizacji
wszystkich wniosków po XII Krajowym Zjeździe,
do akceptacji Prezydium KR i Krajowej Rady.
Przewodnicząca Komisji Wnioskowej na
posiedzeniach:
• Prezydium KR w dniu 13.11.2013 r. przedstawiła informację o stanie realizacji wniosków zastawionych w ujęciu tabelarycznym,
z grupy: zgłoszonych przez delegatów na
XII Krajowym Zjeździe, wniosków z XII okręgowych zjazdów bezpośrednio skierowanych do KR, wniosku skierowanego do KW,
prezentując propozycje stanowisk co do ich
realizacji wraz z uzasadnieniami. Członkowie Prezydium przyjęli zaprezentowane stanowiska;

• Krajowej Rady w dniu 11.12.13 r. złożyła informację o stanie realizacji wniosków, jakie wpłynęły do Komisji Wnioskowej w 2013 roku, ujętych w 3 tabelach, które zostały przekazane
członkom Krajowej Rady.
Członkowie Krajowej Rady 11.12.2013 r.
jednomyślnie przyjęli informację o realizacji ujętych w tabele:
– wniosków zgłoszonych przez delegatów na
XII okręgowych zjazdach OIIB,
– wniosków zgłoszonych przez delegatów na
XII Krajowym Zjeździe PIIB,
– 1 wniosku skierowanego bezpośrednio do KW.
Przewodnicząca KW przesłała odpowiedzi każdemu wnioskodawcy, właściwym OIIB, w odniesieniu do realizacji bądź odrzucenia zgłoszonego wniosku, a także ich prezentacji na stronie
internetowej Izby;
Przewodnicząca KW prowadziła bieżącą korespondencję z organami, komisjami PIIB, okręgowymi
izbami, podmiotami zewnętrznymi, wnioskodawcami i członkami Komisji Wnioskowej.

2.5.3. Wykaz wniosków
i ich realizacja
W 2013 roku Komisja Wnioskowa przyjęła i koordynowała realizację łącznie 75 wniosków, w tym:
53 wniosków z XII okręgowych zjazdów
(36 wniosków skierowanych bezpośrednio do KR,
4 wniosków do KKK, 1 wniosku skierowanego

Rys. 1 Wnioski, które wpłynęły do Komisji Wnioskowej w 2013 r.
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• 2 wnioski – przekazano informację do
wnioskodawcy,
• 1 wniosek – odesłano do OIIB,
• 1 wniosek – wycofano,
• 2 wnioski – informacja o poparciu działań izby,
• 1 wniosek – pozostawiono bez rozpatrzenia z powodu braku doprecyzowania wniosku przez autora,
• 5 wniosków – poparcie idei zawartej we
wnioskach,
• 36 wniosków – odrzucone (bezzasadne), w tym 13 wniosków odrzuconych
(bezzasadnych) przez XII Krajowy Zjazd
i 1 wniosek skierowany bezpośrednio
do Komisji Wnioskowej KR PIIB.

do OIIB, 2 wniosków do KUDZ, 1 wniosku do
„Inżyniera budownictwa” oraz 9 wniosków
skierowanych do XII Krajowego Zjazdu);
21 wniosków zgłoszonych przez delegatów na
XII Krajowym Zjeździe (8 wniosków skierowanych
bezpośrednio do KR, 1 wniosku do KKK, 1 wniosku do KUDZ, 10 wniosków skierowanych do XII
Krajowego Zjazdu, 1 wniosku wycofanego);
1 wniosku złożonego bezpośrednio do Komisji
Wnioskowej Krajowej Rady PIIB.
W wyniku rozpatrzenia przez XII Krajowy Zjazd,
KR oraz pozostałe organy PIIB (KKK, KSD, KROZ,
KP-R, KUDZ, KW), dyrektora biura PIIB oraz redakcję
„Inżyniera budownictwa” stan realizacji wniosków
przedstawia się następująco:
• 19 wniosków – realizowanych,
• 8 wniosków – zrealizowanych,

Tabela 2. Zestawienie wniosków rozpatrzonych w 2013 r. – stan realizacji przyjęty przez KR PIIB 11.12.2013
Wnioski z XII okręgowych zjazdów OIIB
OIIB

Wnioski z XII Krajowego Zjazdu PIIB

Wnioski skierowane
poza zjazdami
Wyco(bezpośrednio do KW)
fany

„IB”

Krajowa
Rada

Krajowy
Zjazd
PIIB

KKK

KUDZ

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.z, 15.z

3.z

-

-

-

-

Krajowy
Zjazd

KR

KKK

OIIB

KUDZ

DOŚ

-

2

1

-

KUP

3

4, 5, 6, 7, 8, 9

-

LUB

-

-

-

LBS

10

11, 12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ŁOD

13, 14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MAP

-

15

-

-

-

-

-

16.z

-

-

-

-

MAZ

-

38, 39, 40, 41,
42, 44

43

-

-

-

21.z

1.z

20.z

-

-

-

OPL

-

16

-

-

17

18

-

-

-

-

-

-

PDK

45, 46,
47

-

-

-

-

-

7.z

6.z, 12.z,
13.z

-

-

-

-

PDL

19

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

POM

-

48, 49, 51, 52, 53

-

-

50

-

-

18.z

-

-

-

-

SLK

-

20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29

-

32

-

-

-

8.z, 14.z

-

-

-

-

SWK

-

30, 31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

WAM

33

-

34

-

-

-

17.z

2.z

-

-

-

-

-

-

9.z

11.z

-

WKP

-

35

-

-

-

-

5.z, 10.z,
19.z

ZAP

-

36

37

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Σ
wniosków

9

36

4

1

2

1

8

10

1

1

1

1

Legenda:
wnioski odrzucone przez XII Krajowy Zjazd
wnioski realizowane
wnioski odrzucone
wnioski zrealizowane
wnioski wycofane

wnioski odesłane do OIIB
wnioski bez rozpatrzenia
przekazana informacja do wnioskodawców
poprzeć ideę zawartą we wniosku
informacja o poparciu działań PIIB
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W roku sprawozdawczym skierowanych zostało do rozpatrzenia przez Krajową Radę łącznie 45
wniosków (tabela 2), w tym:
36 wniosków bezpośrednio z XII okręgowych
zjazdów,
8 wniosków zgłoszonych przez delegatów na
XII Krajowym Zjeździe,
1 wniosek zgłoszony poza zjazdami (bezpośrednio do Komisji Wnioskowej Krajowej
Rady PIIB).
Wnioski te realizowane są w sposób następujący:
• 14 wniosków – realizowanych,
• 5 wniosków – poprzeć ideę zawartą we
wniosku,
• 20 wniosków – odrzuconych,
• 1 wniosek – pozostawiony bez rozpatrzenia
z powodu braku jego doprecyzowania przez
autora,
• 2 wnioski – przekazana informacja do wnioskodawców,
• 1 wniosek – odesłany do OIIB,
• 2 wnioski – zrealizowane.
Zbiorcze zestawienie wszystkich rozpatrzonych wniosków (ujętych w 3 tabelach) wraz
z informacją o ich realizacji znajduje się na
stronie internetowej: www.piib.org.pl w zakładce Komisja Wnioskowa – Wnioski złożone
do Komisji Wnioskowej.

2.5.4. Podsumowanie i wnioski
Liczba i treść merytoryczna wniosków oraz sposób zgłaszania w odniesieniu do realnych możliwości ich zrealizowania uległy dalszej poprawie
Z puli wniosków także zgłoszonych w 2013 r.
nadal duża ich część dotyczyła propozycji wniesienia zmian w istniejącym prawie (33%) lub
utworzenia nowego. Krytycznym wnioskom
dotyczącym ustawy o zamówieniach publicznych wyszła naprzeciw nowelizacja Dyrektywy
z 2004 r., która ma doprowadzić do:
• uproszczenia i uelastycznienia obowiązujących
zasad udzielania zamówień publicznych;
• lepszego dopasowania przepisów o zamówieniach do zmieniającej się sytuacji politycznej,
społecznej i gospodarczej;
• poprawy skuteczności wydatków publicznych
w celu zagwarantowania możliwie jak najlepszych rezultatów zamówień pod względem
relacji jakości do ceny;
• umożliwienia lepszego wykorzystania zamówień przez zamawiających do wspierania celów innych polityk i realizacji strategii „Europa
2020” (ochrona środowiska, efektywne gospodarowanie zasobami, promowanie innowacji, zatrudnienia i włączenia społecznego,
zwiększanie udziału małych i średnich przedsiębiorstw w zamówieniach publicznych).

Rys. 2. Stan realizacji wniosków skierowanych do i rozpatrzonych przez Krajową Radę
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W obecnej rzeczywistości legislacyjnej koniecznością pozostaje dalsze poszukiwanie innych
działań, bardziej skutecznych niż dotychczasowe
lobbowanie u gremiów stanowiących prawo,
aby propozycje, uwagi, zmiany wnoszone przez
Izbę były słyszalne, rozumiane i doczekały się pozytywnego rozstrzygnięcia, oczekiwanego przez
nasze środowisko inżynierów budownictwa.
Znacząca część wniosków zgłoszona na poprzednich i ostatnim Krajowym Zjeździe PIIB dotyczyła postulatów obecnie realizowanych lub
zrealizowanych, między innymi składek członkowskich i obowiązkowego ubezpieczenia OC,
zmian w statucie PIIB i regulaminach poszczególnych organów oraz kadencyjności. W wyniku intensywnych starań Izby:
• prowadzone są działania w zakresie prac rządu RP nad „ustawą deregulacyjną”, mające na
celu utrzymanie właściwego poziomu przygotowania zarówno akademickiego, jak i zawodowego osób ubiegających się o uprawnienia
budowlane,
• członkowie PIIB, za pośrednictwem izb okręgowych, posiadają elektroniczny dostęp do
Norm Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
• zagadnienia dotyczące programu nauczania
na kierunkach umożliwiających staranie się
o uprawnienia budowlane w dalszym ciągu są
konsultowane w ramach współpracy z uczelniami wyższymi, a następnie omawiane w raportach kształcenia przygotowywanych przez
Krajową Komisję Kwalifikacyjną,
• członkowie PIIB mogą i biorą udział w szkoleniach w formie e-learningowej za pośrednictwem Internetu,
• po wielu uzgodnieniach projektu nowelizacji
ustawy Prawo budowlane znalazły się zapisy,
które:
– będą umożliwiały osobom posiadającym tytuł
inżyniera I stopnia (bez tytułu magistra) uzyskanie nieograniczonych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi oraz technikom ubieganie się o ograniczone uprawnienia
budowlane w zakresie wykonawstwa,
– wprowadzają uprawnienia budowlane w zakresie hydrotechnicznym.

2.6. Współpraca z zagranicznymi organizacjami i instytucjami
W 2013 roku współpraca PIIB z zagranicznymi organizacjami i instytucjami była intensywnie
kontynuowana i rozwijana. Realizowano ją konsekwentnie w trzech zasadniczych obszarach, a mianowicie:
w obszarze A, odpowiadającym współpracy
ogólnoeuropejskiej;
w obszarze B, odpowiadającym europejskiej
współpracy regionalnej;
w obszarze C, odpowiadającym dwustronnej
współpracy międzynarodowej.
Ponadto przypomnieć wypada, że na podstawie uchwały Krajowej Rady PIIB z dnia
1 września 2010 roku powołana została Komisja
Współpracy z Zagranicą w składzie:
Wojciech Radomski (Mazowiecka OIIB) – przewodniczący,
Zygmunt Rawicki (Małopolska OIIB),
Włodzimierz Szymczak (Mazowiecka OIIB).
Komisja ta systematycznie przedstawia okresowe
sprawozdania ze swej działalności na zebraniach
Krajowej Rady PIIB, ostatnio w dniu 11 grudnia
2013 roku. O podejmowanych działaniach jest
również na bieżąco informowane Prezydium Krajowej Rady PIIB.
Obszar A
Międzynarodowa współpraca ogólnoeuropejska
PIIB związana była głównie z działaniami podejmowanymi w ramach dwóch europejskich organizacji
inżynierskich:
a) Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa (ang.
European Council of Civil Engineers – ECCE),
której PIIB jest członkiem od 21 maja 2010 roku.
Szczegółowe informacje o historii ECCE, jej celach,
strukturze i działaniach można znaleźć na stronie
internetowej: www.ecceengineers.eu oraz w poprzednich numerach pisma „Inżynier Budownictwa”, a także na stronie internetowej PIIB.
b) Europejskiej Rady Izb Inżynierskich (ang. European Council of Engineers Chambers – ECEC).
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Polska Izba Inżynierów Budownictwa jest członkiem założycielem tej organizacji. Aktualnie do
organizacji tej należy 16 państw. ECEC skupia
w swoich szeregach we wszystkich państwach
członkowskich ok. 400 000 członków. PIIB jest
drugą co do wielkości izbą narodową po izbie
włoskiej.
Ze względu na zbliżone nazwy oraz podobne anglojęzyczne skróty obu wymienionych organizacji
warto ponownie przypomnieć podstawowe między
nimi różnice.
ECCE jest założoną w 1985 roku organizacją skupiającą przede wszystkim działające w różnych krajach europejskich stowarzyszenia inżynierów budownictwa, mające często charakter stowarzyszeń
naukowo-technicznych, związanych przede wszystkim z tzw. branżą budowlano-konstrukcyjną. Obecnie do organizacji tej należy 26 europejskich stowarzyszeń i organizacji inżynierów budownictwa.
ECEC jest organizacją powstałą w 2003 roku,
skupiającą wyłącznie izby inżynierskie, a więc organy samorządów zawodowych, do których - w odróżnieniu od stowarzyszeń i związków – przynależność jest obowiązkowa dla osób pełniących tzw.
samodzielne funkcje w budownictwie. Jej zakres
działania jest szerszy od ECCE, ponieważ obejmuje
ona wszystkie specjalności zawodowe inżynierów
budownictwa. Polska, jak wspomniano, należy do
grona 10 członków założycieli tej organizacji międzynarodowej.
a) współpraca z ECCE
57 Zgromadzenie Ogólne ECCE
W dniach 30.05–01.06.2013 roku w Lizbonie
odbyło się 57. Zgromadzenie Ogólne (57 ZO) Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa (ang.
ECCE). Było to pierwsze ZO przygotowane i przeprowadzone przez nowy, wybrany jesienią ubiegłego roku zarząd z delegatem PIIB Włodzimierzem
Szymczakiem jako wiceprezydentem i prezydentem
elektem.
Całe 57 ZO – wszystkie jego części, łącznie z piątkową Międzynarodową Konferencją „Zmiany w Budownictwie” odbyło się w siedzibie – Ordem Dos Engenheiros – Portugalskiej Izby Inżynierów. W przeddzień
57. ZO, a więc 30 maja, odbyło się posiedzenie zarzą-

du ECCE. Rozpoczęło się ono od powołania nowego
przewodniczącego Stałego Komitetu do spraw Wiedzy i Technologii. Wobec rezygnacji prof. Asko Saria
z Finlandii – dotychczasowego przewodniczącego, na
funkcję tę został powołany dr Ruben Paul Borg z Malty. Ocenę aplikacji oraz rekomendację kandydata na
przewodniczącego komitetu wygłosił wiceprezydent,
prezydent elekt ECCE Włodzimierz Szymczak. W dalszej części posiedzenia odbyło się spotkanie zarządu
ECCE z delegacją Japońskiego Stowarzyszenia Inżynierów Budownictwa, która była gościem 57. ZO.
Spotkanie to zakończyło się uroczystym podpisaniem
porozumienia o współpracy. Analogiczny dokument,
uzgodniony wcześniej drogą mailową, podpisano
także z Koreańskim Stowarzyszeniem Inżynierów Budownictwa. W dalszej części posiedzenia dyskutowano o sprawach dotyczących nowych członków ECCE,
realizacji budżetu, przygotowaniach do Drugiego
Europejskiego Dnia Inżyniera (Bruksela, jesień 2014),
relacjach z innymi organizacjami inżynierskimi w Europie i na świecie. Dokonano także analizy całokształtu spraw związanych z publikacją biuletynu i stroną
internetową ECCE.
Zarząd ECCE jednogłośnie zaakceptował także propozycję PIIB, by 60. Zgromadzenie Ogólne
ECCE, przypadające na jesień 2014 roku odbyło się
w Warszawie.
Samo Zgromadzenie Ogólne, poza obowiązkami
statutowymi, zdominowane zostało przez sesje stałych komitetów ECCE, których jest obecnie 5 plus
Grupa Robocza do spraw Dziedzictwa Historycznego Inżynierii Budownictwa, która przygotowuje
obecnie kolejne albumowe wydawnictwo pod tytułem „Cudowny Świat Mostów Dla Pieszych”. Polski
wkład do tego wydawnictwa, który powstał pod
kierunkiem pana prof. Janusza Rymszy, od dawna jest już w posiadaniu komitetu redakcyjnego.
W projekcie tym, jako gość specjalny, weźmie
udział Japońskie Stowarzyszenie Inżynierów Budownictwa.
Wystąpienia w imieniu zaproszonych organizacji
wygłosili:
Takehiko Ono – prezydent Japońskiego Stowarzyszenia Inżynierów Budownictwa (JSCE),
Tomas Sancho – prezydent Światowej Rady Inżynierów Budownictwa (WCCE),
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Marwan Abdelhamid – prezydent elekt Światowego Stowarzyszenia Organizacji Inżynierskich
(WFEO),
Gabor Szollossy – skarbnik Europejskiej Rady Izb
Inżynierskich (ECEC).
Podczas 57. ZO ECCE odbyła się także Międzynarodowa Konferencja pod tytułem „Zmiany w Inżynierii Budownictwa”, której współorganizatorem
była Portugalska Izba Inżynierów Budownictwa.
Otworzył ją prezydent Ordem Dos Engenheiros Portugalskiej Izby Inżynierów Carlos Matias Ramos
wystąpieniem „Inżynieria Budownictwa. Odniesienia społeczne i przyszłe trendy”. Przedstawiono
także kilka innych, ciekawych prezentacji, między
innymi:
Fernando Branco, prezydent ECCE: „Sektor budowlany w Europie wobec kryzysu” z konkluzją
- Europa i budownictwo potrzebuje trzech „I”:
Inwestycji, Innowacji, Internalizacji;
Takehiko Ono, prezydent JSCE: „Czego nauczyło
nas Wielkie Trzęsienie Ziemi we Wschodniej Japonii w 2011 roku”;
Ricardo Pedrosa Gomes prezydent AECOPS: „Internalizacja portugalskiego przemysłu budowlanego”.
Więcej informacji na stronach internetowych:
www.ecceengineers.eu oraz www.piib.org.pl.
6. Międzynarodowe Spotkanie Prezydenckie Europejskich Organizacji Inżynierskich
– Ateny, 11.10.2013 r.
Zwykle raz do roku spotykają się Prezydenci Europejskich Organizacji Inżynierskich i zaproszeni
przez nich goście, by przedyskutować najważniejsze i najpilniejsze problemy inżynierów budownictwa i branży budowlanej oraz promować międzynarodową współpracę organizacji inżynierskich.
Tym razem miejscem spotkania było Biuro Parlamentu Europejskiego w Atenach, a gospodarzem
– Techniczna Izba Grecji (TCG), w 90. rocznicę jej
powstania.
Przedstawiono 7 prezentacji, poruszających następujące tematy: korzyści wypływające ze współpracy międzynarodowych organizacji inżynierskich,
sektor budowlany – stan dzisiejszy, reformy europejskiego prawa o zamówieniach publicznych,
europejska legitymacja zawodowa, kształcenie in-

żynierów budownictwa, EU program Connecting
Europe Facility.
Spotkanie zakończyło przyjęcie Deklaracji Ateńskiej na 100-lecie profesji inżyniera jako zawodu
regulowanego w służbie interesu publicznego,
bezpieczeństwa i jakości, budującego rozwój i dobrobyt w Europie.
W Atenach PIIB reprezentowali prof. Zygmunt
Meyer oraz, w podwójnej roli, bo także jako prezydent elekt ECCE, Włodzimierz Szymczak (więcej
informacji w biuletynie ECCE na stronie: www.ecceengineers.eu).
W 6. Międzynarodowym Spotkaniu Prezydenckim
wzięli udział przedstawiciele następujących organizacji i państw: TCG, ECCE, ECEC, EFCA, FEANI, SEFI,
WCCE, WFEO, Austria, Bułgaria, Chorwacja, Cypr,
Czechy, FYROM, Niemcy, Węgry, Włochy, Czarnogóra, Polska, Portugalia, Rosja, Serbia, Słowacja,
Słowenia, Anglia (jako obserwator).
58. Zgromadzenie Ogólne ECCE
W dniach 24–26 października 2013 w Nikozji
na Cyprze odbyło się 58. ZO ECCE. Jego merytoryczną część otworzył prezydent ECCE Fernando
Branco prezentacją zawierającą podsumowanie
całorocznych prac brukselskiej Grupy Tematycznej
nr 1 – „Stymulacja Inwestycji w Renowację Budynków, Innowacje Inżynierskie i Infrastrukturę”.
Przesłanki do prac Grupy były następujące - według prognoz, do roku 2100:
konsumpcja energii w Europie wzrośnie
o 100%,
każdy Europejczyk będzie podróżował średnio
11 000 km rocznie,
70% mieszkańców Europy będzie żyło w miastach (dziś mieszkańcy miast to 40% populacji
europejskiej),
średnia temperatura wzrośnie o 3 stopnie, co
spowoduje wzrost poziomu wód w oceanach
o 1 m, zwiększy wielkość fal i nasili zjawiska
sztormowe.
Analiza skutków powyższych zjawisk wskazuje
wprost kierunki przyszłych inwestycji i innowacji
w obszarze europejskiego budownictwa:
modernizacja i renowacja istniejących zasobów budynków, zarówno publicznych jak i prywatnych, przemysłowych i mieszkalnych, pod
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kątem ograniczenia ich zapotrzebowania energetycznego,
rozwijanie źródeł energii odnawialnej,
programy edukacyjne promujące zachowania
„energooszczędne”,
upowszechnienie w budownictwie podejścia
uwzględniającego analizę „cyklu życia”, materiałów, komponentów i obiektów budowlanych,
budowa transeuropejskiej infrastruktury energetycznej,
budowa transeuropejskiej skoordynowanej sieci
komunikacyjnej (drogi, koleje, transport lotniczy),
budowa ekologicznych, różnorodnych systemów transportu miejskiego,
redukcja kosztów eksploatacji infrastruktury europejskiej przy podniesieniu jej trwałości i niezawodności.
ochrona wybrzeży przed erozją wód morskich.
Obradowały również Stałe Komitety ECCE, które
zajmowały się następującymi zagadnieniami:
metody promowania członkostwa w ECCE pośród organizacji, firm budowlanych, uniwersytetów i innych potencjalnych zainteresowanych,
Europejskie Prawo Wodne,
udział ECCE w inicjatywie „Miasta wobec budownictwa zero energetycznego (NZEB)”,
stan zaawansowania przygotowań poszczególnych krajów członkowskich ECCE do wprowadzenia w życie budownictwa zero energetycznego (NZEB),
pozycja profesji inżyniera budownictwa w Europie,
modernizacja Dyrektyw UE w sprawach:
• zamówień publicznych,
• zamówień publicznych dla wody, energii,
transportu i usług pocztowych,
• uzyskiwania koncesji.
mobilność zawodowa inżynierów budownictwa
i firm budowlanych na obszarze UE.
W ramach 58. ZO odbyła się także 2. Konferencja
ECCE, współorganizowana tym razem przez Cypryjską Izbę Inżynierów Budownictwa, pod tytułem
„Zarządzanie Zasobami Wody w Europie”. Podczas
konferencji zebrani wysłuchali szeregu interesujących prezentacji:
zarządzanie zasobami wody na Cyprze,

monitorowanie i ocena jakości i ilości wód powierzchniowych i gruntowych,
rozwój technologii odsalania wód morskich,
technologie ochrony przed powodziami,
zarządzanie stratami wody,
powódź w obszarze Morfou na Cyprze.
Na 58. ZO ECCE Polską Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentował Włodzimierz Szymczak – prezydent elekt ECCE. Więcej informacji dotyczących 58.
ZO na stronie internetowej: www.ecceengineers.eu.
b) Współpraca z ECEC
W okresie sprawozdawczym najbardziej znaczącym wydarzeniem było Zgromadzenie Ogólne
ECEC, które odbyło się w październiku w Atenach.
Przedstawicielem PIIB do ECEC został desygnowany prof. Zygmunt Meyer. Rok wcześniej, na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego ECEC w Wiedniu,
poprzedni przedstawiciel naszej Izby prof. Wojciech
Radomski złożył rezygnację i Zgromadzenie Ogólne
przyjęło Zygmunta Meyera desygnowanego przez
PIIB, jako przedstawiciela naszej Izby. Na tym Zgromadzeniu Ogólnym został on także wybrany członkiem Zarządu ECEC – audytorem.
Delegacja do Aten obejmowała udział w trzech
wydarzeniach: 90-lecie Greckiej Izby Inżynierów,
Posiedzenie Rady Prezydentów sześciu głównych
europejskich organizacji i instytucji inżynierskich
oraz udział w Zgromadzeniu Ogólnym ECEC, które było zarazem uhonorowaniem 10. rocznicy tej
organizacji. Zgromadzenie Ogólne oprócz statutowych spraw, przyjęło jako członków obserwatorów
Izbę Wielkiej Brytanii oraz Izbę Rosyjską. ECEC posiada swoje przedstawicielstwo w Brukseli, które na
bieżąco śledzi postęp w tworzeniu aktów prawnych
w Komisji Europejskiej i Parlamencie Europejskim,
dlatego przeprowadzono podczas tego Zgromadzenia Ogólnego dyskusję na temat: Europejskiej
Deklaracji High Professional Standards Recogution
of Professional Card, zmiany dyrektywy UE w sprawie zamówień publicznych.
Ważnym wydarzeniem podczas spotkania tzw.
Rady Prezydenckiej było przyjęcie memorandum na
temat tzw. zawodów regulowanych. Memorandum
skierowano do Komisji Europejskiej i Parlamentu
Europejskiego oraz rządów i parlamentów państw
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członkowskich UE. Oryginał tego dokumentu znajduje się w naszej Izbie i na stronie internetowej naszej PIIB w wersji polskiej i angielskiej.
Zgromadzenie Ogólne ECEC w Atenach wybrało
audytorów na rok 2014: Zygmunta Meyera z PIIB
oraz Mirko Oreskowica z Izby Chorwackiej. Zgromadzenie postanowiło zorganizować Drugi Europejski
Dzień Inżyniera w Brukseli w dniach 18–19 listopada
2014 r. Wydarzenie będzie połączone ze statutowym
posiedzeniem Zgromadzenia Ogólnego ECEC.
Bieżące informacje na temat ECEC są dostępne
na stronie internetowej http://www.ecec.net.
c) W dniach 17-19 stycznia 2014 r. prof. Zygmunt
Meyer wziął udział w 21. Bawarskim Dniu Inżyniera Budownictwa w Monachium, organizowanym
przez Izbę Bawarii. W dniu 17 stycznia odbyły się
rozmowy z Zarządem Izby Budowlanej oraz nastąpiło otwarcie wystawy w siedzibie Izby Bawarskiej.
W dniu 18 stycznia odbyła się konferencja budowlana Izby Bawarii. Konferencja ta połączona była
z Targami Budowlanymi w Centrum Handlowym
w Monachium. Oprócz przedstawiciela PIIB udział
wzięły delegacje izb narodowych z: Czech, Słowacji,
Węgier, Austrii i Słowenii. Główne aspekty na konferencji dotyczyły problemów bezpieczeństwa budowli
i obiektów budowlanych, wpływu zmian klimatycznych na strategię inwestowania w Niemczech oraz
wieloletnie plany inwestycyjne w Republice Federalnej Niemiec. Ostatni z referatów dotyczył współpracy zagranicznej Izby Niemieckiej w ramach ECEC.
Obszar B
1. W 2013 roku do najważniejszych działań PIIB
w ramach współpracy z organizacjami budowlanymi (izbami i związkami) z krajów Grupy Wyszehradzkiej (V-4) należy zaliczyć:
a) Udział w dniach 3–6 października 2013 r. w Luhačovicach w Czeskiej Republice w XX. spotkaniu
organizacji budowlanych – izb i związków krajów
Grupy Wyszehradzkiej. Spotkania te odbywają się
corocznie, począwszy od 1994 roku, każdorazowo
w innym kraju Grupy V-4. Gospodarzami spotkania były Czeska Izba Autoryzowanych Inżynierów
i Techników Budownictwa (CKAIT) i Czeski Zwią-

zek Inżynierów Budownictwa (CSSI), a uczestnikami były delegacje: Słowackiej Izby Inżynierów
Budownictwa (SKSI), Słowackiego Związku Inżynierów Budownictwa (SZSI), Węgierskiej Izby Inżynierów (MMK) oraz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (PIIB) i Polskiego Związku Inżynierów
i Techników Budownictwa (PZITB). Stronę polską
ze strony PIIB reprezentowali: Stefan Czarniecki –
wiceprezes i Zbysław Kałkowski – członek Krajowej Rady oraz ze strony PZITB: Wiktor Piwkowski
– sekretarz generalny i Zygmunt Rawicki – członek
zarządu głównego.
W pierwszej części spotkania przewodniczący poszczególnych delegacji dokonali oceny realizacji
deklaracji przyjętej na XIX. spotkaniu w Budapeszcie w październiku 2012 r. oraz przedstawili
informacje o działalności izb i związków inżynierskich w krajach Grupy Wyszehradzkiej w ostatnim roku, ze szczególnym uwzględnieniem stanu
przepisów prawnych dotyczących budownictwa.
W wyniku plenarnej dyskusji uzgodniono tekst
wspólnej deklaracji, którą na zakończenie spotkania podpisali przewodniczący delegacji. W deklaracji tej zapisano między innymi:
W związku ze zmianami dyrektywy UE uczestnicy spotkania negatywnie opiniują stosowanie w zamówieniach publicznych kryterium
najniższej ceny, co prowadzi do obniżenia jakości projektów i wykonawstwa. Problem wyceny prac projektowych i robót budowlanych
oraz brak cenników wynagradzania istnieje
we wszystkich krajach Grupy Wyszehradzkiej.
Nie do przyjęcia są dodatkowe żądania niektórych polityków dotyczące uzgadniania rabatów w zawartych już kontraktach.
Po dyskusji o nowelizacjach prawa budowlanego
w państwach członkowskich Grupy Wyszehradzkiej, podjęto decyzję o wzajemnym przekazywaniu aktualnych tekstów prawa budowlanego
i przepisów wykonawczych do niego.
Przedstawiciele poszczególnych delegacji
przedstawili informację o przeniesieniu dyrektywy europejskiej EPBD II do krajowych
przepisów prawnych. Uzgodniono współpracę przy opracowywaniu przepisów wykonawczych, wymianę doświadczeń przy weryfikacji
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specjalistów ds. energetycznych i tworzeniu
materiałów szkoleniowych w tym zakresie.
Organizacje inżynierskie krajów Grupy Wyszehradzkiej będą wzajemnie się informować o działalności w zakresie tworzenia normatywów,
zwłaszcza norm dotyczących rysunków budowlanych. W organizacjach międzynarodowych
ECCE i ECEC przedstawiciele państw Grupy Wyszehradzkiej będą w sposób skoordynowany
wspierać elektroniczne archiwizowanie dokumentacji projektowej i promowanie modeli informatycznych budynków (BIM), możliwych do
wykorzystania przez cały okres ich żywotności.
W nawiązaniu do przedstawionych informacji
o metodach pracy koordynatorów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowach, podjęto
decyzję o wzajemnej wymianie doświadczeń
w tym zakresie i kształceniu w tej dziedzinie.
Przedstawiono informację o implementacji dyrektywy UE i sytuacji w zakresie wydawania „Europejskiej karty inżynierskiej” (legitymacji zawodowej).

Bati, oddane do użytku w 2010 roku. Uczestnicy
spotkania zostali także przyjęci przez wojewodę
Zlina i wicemarszałek czeskiego Senatu.
Informacja z tego spotkania ukazała się w „Przeglądzie Budowlanym” nr 12/2012 – autor Zygmunt Rawicki.
b) W czasie XIX spotkania Grupy Wyszehradzkiej
w Budapeszcie (październik 2012 r.) powołano
Komitet Redakcyjny 2. tomu książki „Współczesne obiekty inżynierskie krajów grupy wyszehradzkiej”. Wydawcą tego tomu będzie strona polska (PIIB i PZITB). 8 listopada 2012 r. w Komarnie
na Słowacji odbyło się pierwsze spotkanie Rady
Redakcyjnej, na którym ustalono harmonogram
prac związanych z przygotowywanym wydawnictwem. Kolejne dwa spotkania Rady Redakcyjnej
odbyły się 14 marca 2013 roku w Pieszczanach i 8
października 2013 roku w Starej Lesnej na Słowacji. Stronę polską reprezentował Zygmunt Rawicki
jako edytor II tomu książki. Przewiduje się, że 2.
tom tej książki zostanie wydany w 2014 r.

Kolejne, XXI spotkanie organizacji budowlanych
z krajów Grupy Wyszehradzkiej odbędzie się
w październiku 2014 roku na Słowacji. Organizatorem tego spotkania będą Słowacka Izba Inżynierów Budownictwa i Słowacki Związek Inżynierów
Budownictwa.
Stachniewicz_Vademecum_Energooszczedne
Delegacje wyraziły zadowolenie z dotychczasowej współpracy i potwierdziły, że odbyte spotkanie spełniło swoje założenia programowe.
Delegacje zagraniczne podkreśliły także dobre
przygotowanie przez organizatorów tego spotkania zarówno od strony merytorycznej, jak
i organizacyjnej.
W trakcie programu technicznego odbyła się
wycieczka do Zlina, gdzie delegacje zwiedziły
muzeum i kompleks obuwniczy firmy Bata wraz
z 17-piętrowym drapaczem (budynek oznaczony
numerem 21) o wysokości 77,5 m wybudowanym w latach 1936-1938 (był to w tym czasie
drugi pod względem wysokości budynek w Europie), willę Tomasza Baty – założyciela firmy obuwniczej „Bata” oraz nowoczesne centrum kongresowe Zlin i budynek Uniwersytetu im. Tomasza

2. W dniach 14–17 maja 2013 roku w Wilnie na Litwie miały miejsce dwa ważne wydarzenia, w których wzięła udział delegacja Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Pierwsze z nich to doroczne
spotkanie przedstawicieli Izb/Stowarzyszeń Inżynierów Budownictwa Krajów Bałtyckich – Litwy,
Łotwy i Estonii, na które po raz pierwszy, w tym
roku zaproszono PIIB. Drugie to 11. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nowoczesne Materiały Budowlane, Konstrukcje i Technologie”.
W Wilnie Polską Izbę Inżynierów Budownictwa
reprezentował Włodzimierz Szymczak - członek
Krajowej Rady i Komisji Współpracy z Zagranicą
PIIB, a także prezydent elekt Europejskiej Rady
Inżynierów Budownictwa (ang. ECCE) oraz prof.
Czesław Miedziałowski - członek Krajowej Rady
i Przewodniczący Rady Podlaskiej OIIB.
Spotkanie Izb/Stowarzyszeń Inżynierów
Budownictwa Litwy, Łotwy, Estonii i Polski
– Wilno, 15.05.2013 r.
Organizacje inżynierów budownictwa trzech
krajów bałtyckich współpracują ze sobą od lat.
Współpraca ta nie ma charakteru formalnego, instytucjonalnego, choć dwa lata temu podpisano
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memorandum określające jej zakres. W memorandum tym mówi się, między innymi, o dążeniu do harmonizacji przepisów i kryteriów oceny
kompetencji specjalistów technicznych pracujących w budownictwie, a także przepisów prawa
regulujących wzajemne uznawanie dokumentów
potwierdzających kwalifikacje inżynierów budownictwa i ich status zawodowy w przemyśle budowlanym. W działaniach tych widać dążenie do
stworzenia czegoś na kształt „bałtyckiego otwartego rynku usług inżynierskich”. Współpraca ta
polega głównie na corocznych spotkaniach roboczych (każdego roku w innym kraju), mających na
celu wymianę informacji, doświadczeń, dzielenie
się sukcesami i problemami trapiącymi środowisko
inżynierów budownictwa w każdym z tych krajów.
Spotkania te pomagają także w wypracowaniu
wspólnego stanowiska uczestników wobec zagadnień szerszych, o charakterze międzynarodowym,
jak choćby działania Unii Europejskiej w sprawie
budownictwa zrównoważonego i energooszczędnego, rozwijania odnawialnych źródeł energii, czy
wprowadzenia jednolitego europejskiego rynku.
Od 2010 roku, kiedy to PIIB została członkiem
ECCE, datują się bliższe kontakty pomiędzy nimi,
a naszą Izbą. Obecność przedstawicieli polskich
inżynierów budownictwa na spotkaniu w Wilnie
jest więc naturalną konsekwencją rozwoju tych
kontaktów. Zanim jednak przejdziemy do sprawozdania z przebiegu spotkania, należy wspomnieć o wydarzeniu z dnia poprzedniego.
Przedstawiciele PIIB rozpoczęli swój pobyt w Wilnie od wizyty w Polskiej Ambasadzie, gdzie zostali przyjęci przez Ambasadora Rzeczpospolitej
Polskiej na Litwie Janusza Skolimowskiego. Ponad godzinna rozmowa koncentrowała się na
sprawach gospodarczych, handlowych a także
na możliwości i perspektywach współpracy organizacji samorządowych obu krajów.
Spotkanie przedstawicieli izb inżynierów budownictwa czterech krajów bałtyckich odbyło
się na Wileńskim Uniwersytecie Technicznym im.
Gedymina. Głównym jego tematem było nadawanie uprawnień i uznawanie kwalifikacji
zawodowych inżynierów budownictwa.
Wystąpienie strony polskiej składało się z dwóch

części. W pierwszej Włodzimierz Szymczak
przedstawił zebranym cele, zadania, strukturę
organizacyjną oraz podstawy prawne działania
PIIB. Zaprezentował także szereg danych statystycznych charakteryzujących naszą Izbę oraz
najważniejsze sprawy, którymi aktualnie się ona
zajmuje. W części drugiej prof. Czesław Miedziałowski omówił zagadnienie samodzielnych
funkcji technicznych w Polsce w świetle prawa
budowlanego. Przedstawił zakresy uprawnień
oraz specjalności, a także wymogi, co do odpowiedniego i pokrewnego wykształcenia.
Następnie podał procedurę i tryb uzyskiwania
uprawnień oraz sprawę dalszego podnoszenia
kwalifikacji, specjalizacji oraz tytułu rzeczoznawcy. Potem omówił procedury uznawania
kwalifikacji zawodowych w Polsce oraz dopuszczenia do świadczenia usług transgranicznych.
Na zakończenie odbyła się dyskusja, w której
najwięcej pytań było do strony polskiej. Okazało się, że najbardziej zbliżone z polskimi są
procedury stosowane na Łotwie. Natomiast najbardziej rozbudowane i powiązane z systemem
kształcenia oraz ciągłego podnoszenia kwalifikacji są procedury stosowane w Estonii. Strona
polska zadeklarowała chęć dalszej współpracy
w ramach grupy czterech państw bałtyckich.
11. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nowoczesne Materiały Budowlane, Konstrukcje i Techniki” – Wilno,
16–17.05.2013 r.
Począwszy od 1991 roku Wydział Budownictwa
Wileńskiego Uniwersytetu Technicznego im. Gedymina, we współpracy z litewskimi i zagranicznymi
partnerami, rozpoczął organizowanie międzynarodowej konferencji naukowej, której celem było i jest
także dziś, stworzenie forum do prezentacji aktualnych badań naukowych, zarówno tych akademickich, jak i przemysłowych, w dziedzinie analizy
i projektowania nowoczesnych konstrukcji budowlanych, innowacyjnych materiałów budowlanych,
eksploatacji i konserwacji obiektów, technologii
stosowanych w budownictwie, czy zarządzania
procesami inwestycyjnymi. Konferencja ta posiada
już międzynarodową renomę i długą tradycję, bowiem w tym roku odbyła się jej jedenasta edycja.
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W 2004 roku do grona partnerów - współorganizatorów tego przedsięwzięcia dołączyła Europejska
Rada Inżynierów Budownictwa (ang. ECCE).
Tegoroczna konferencja zgromadziła ponad 300
uczestników z 24 krajów świata. Komitet Naukowy zakwalifikował na nią blisko 200 prac, które
podzielił na 6 grup tematycznych. Konferencję
rozpoczęła sesja plenarna, podczas której przemówienia wstępne wygłosili rektor Wileńskiego
Uniwersytetu Technicznego im. Gedymina Alfonsas Daniunas (notabene także inżynier budownictwa) oraz wiceprezydent i prezydent elekt ECCE
Włodzimierz Szymczak, który zwrócił uwagę zebranych na konieczność dokonania w najbliższej
przyszłości „rewolucji technologicznej” w budownictwie. Bez tego – stwierdził - nie będzie
można sprostać oczekiwaniom społecznym kierowanym wobec budownictwa, a wynikającym
z ambitnych, międzynarodowych porozumień
w sprawie oszczędności energii, rozwoju odnawialnych jej źródeł, czy realizacji na szerszą skalę
koncepcji budownictwa zrównoważonego.
Konferencja obradowała w kilkunastu sesjach problemowych poświęconych różnym problemom
konstrukcji budowlanych i inżynierii lądowej.
Sesja plenarna otwierająca konferencję 16 maja
2013 roku nakreśliła główne kierunki dla współczesnej inżynierii lądowej w zakresie materiałów,
współczesnych zagadnień kodyfikacji oraz zagadnień oszczędności energii. Były to wystąpienia
G. L. Balazsa: New Basis of Codes for Future Concrete Structure, fib Model Code 2010, H. Brandla:
Termo-active Ground-source Structures for Heating
and Cooling, A. Belarbi, B. Acun: FRP System in Shear
Strengthening of Reinforced Concrete Structures.
Naukowy komitet konferencji obejmował szereg znamienitych postaci ze świata inżynierii
lądowej i konstrukcji z całej Europy, jak również
ze Stanów Zjednoczonych, Azji, Ameryki Południowej i Australii.
Na uwagę zasługuje fakt, że w konferencji
uczestniczyło wielu naukowców z różnych
uczelni technicznych w Polsce. Widoczni byli
reprezentanci ośrodków naukowych od lat
współpracujących z Wileńskim Uniwersytetem
Technicznym, jak Białystok, Poznań, Wrocław.

Obszar C
18 kwietnia 2013 r. podpisano w Warszawie odnowienie Porozumienia o współpracy pomiędzy Institution of Civil Engineers, Polską Izbą Inżynierów Budownictwa oraz Polskim Związkiem Inżynierów i Techników
Budownictwa. Porozumienie ma na celu wspieranie
wzajemnego współdziałania na rzecz członków tych
organizacji. ICE, PIIB i PZITB będą współpracować
m.in. dla ułatwienia wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych, zgodnie z odpowiednim prawodawstwem Unii Europejskiej. W uroczystości podpisania Porozumienia o współpracy udział wzięli Richard
Burleigh reprezentujący Institution of Civil Engineers
(Brytyjski Instytut Inżynierów Budownictwa) w Polsce
i Maciej Klimek oraz Andrzej Roch Dobrucki – prezes
KR PIIB i Zbigniew Kledyński – wiceprezes KR PIIB,
a także Ryszard Trykosko – przewodniczący i Wiktor
Piwkowski – sekretarz Generalny PZITB. W spotkaniu
uczestniczyli również prof. Zbigniew Grabowski prezes honorowy KR PIIB i Włodzimierz Szymczak, członek Komisji Współpracy z Zagranicą PIIB.

2.7. Sprawozdanie z działalności
Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
2.7.1. Doskonalenie zawodowe
członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
2.7.1.1. Wprowadzenie
W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów znajdują się zapisy określające zadania samorządów. Między innymi, znajduje
się tam zapis następujący:
„Art. 8. Do zadań samorządów zawodowych należy w szczególności: (…)
8) współdziałanie w doskonaleniu kwalifikacji zawodowych architektów, inżynierów budownictwa
lub urbanistów”.
Ustawodawca uznając znaczenie ustawicznego
doskonalenia zawodowego, w szczególności w zawodach określanych mianem zawodów zaufania
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publicznego, na samorząd zawodowy, nałożył
obowiązek wspomagania członków Izby w ich staraniach o podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych – ustawiczne uzupełnianie wiedzy fachowej.
Polska Izba Inżynierów Budownictwa wypracowała szereg form działania, które umożliwiają realizację wspomnianego wyżej obowiązku ustawowego.
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków
Izby jest realizowane poprzez takie formy, jak:
organizacja i dofinansowanie szkoleń zawodowych,
organizacja i dofinansowanie wycieczek technicznych,
dofinansowanie udziału w konferencjach technicznych i naukowo-technicznych,
dofinansowanie i organizacja kolportażu prasy
branżowej,
organizacja ułatwionego dostępu do polskich
norm drogą elektroniczną,
przygotowanie
i
prezentacja
kursów
e-learningowych.
Wypracowano wiele obszarów i form działania
w PIIB, ale ich wykorzystywanie przez okręgowe
izby jest różne. Zróżnicowane jest także zaangażowanie członków w podnoszenie swoich kwalifikacji. Wydaje się, że wielu techników i inżynierów nie
docenia pomocy udzielanej przez PIIB, co więcej,
nie wszyscy uważają, że podnoszenie kwalifikacji
zawodowych i uzupełnianie wiedzy fachowej to
obowiązek tych, którzy chcą pełnić samodzielną
funkcję techniczną w budownictwie.
W sprawozdaniu zaprezentowano doświadczenia
Izby, jej osiągnięcia związane z doskonaleniem zawodowym członków Izby, na podstawie analizy danych uzyskanych z okręgowych izb, a dotyczących
intensywności, rodzaju i zakresu szkoleń. Szkolenie
e-learningowe organizowane na poziomie krajowym jest opisane w punkcie dotyczącym działalności Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

2.7.1.2. Organizacja doskonalenia zawodowego
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków
Izby jest organizowane w okręgach, z zasady na

koszt okręgowej izby, z funduszy pochodzących
ze składek członkowskich. Realizacja tego zadania jest w poszczególnych izbach rozwiązywana
indywidualnie, stosownie do potrzeb i możliwości każdej z izb, z reguły we współpracy ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi. Izba to organizacja zrzeszająca ponad 115 000 członków,
z jednej strony charakteryzująca się dużą różnorodnością (różną liczebnością poszczególnych
izb, możliwościami kadrowymi i finansowymi),
a z drugiej dbająca o nadanie jednolitości zasadom i formom działania na terenie całego kraju.
Z tego względu są podejmowane działania mające na celu wprowadzenie ujednoliconych zasad
w obszarze związanym z realizacją doskonalenia
zawodowego.
Z reguły doskonalenie zawodowe jest dla członków Izby bezpłatne. W niektórych okręgowych
izbach lub w odniesieniu do niektórych szkoleń jest
jednak wprowadzona częściowa odpłatność ponoszona przez członka Izby.
„Doskonalenie zawodowe” to pojęcie bardzo pojemne, obejmujące zarówno godzinny wykład czy
całodzienne seminarium, jak i kilkudniową konferencję. Z tego względu na II posiedzeniu Komisji
Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego (w październiku 2010 r.) uzgodniono, a w PIIB przyjęto, podział na formy doskonalenia zawodowego,
uwzględniające charakter i czas trwania szkolenia.
Przyjęto, że podstawową jednostką szkolenia zawodowego jest godzina szkoleniowa, tj. godzina
lekcyjna licząca 45 min.
Najpowszechniejszą formą doskonalenia zawodowego jest udział członków Izby w szkoleniach.
W celu uatrakcyjnienia tej formy doskonalenia zawodowego, coraz częściej szkolenia mają charakter
wykładu lub seminarium połączonego z wycieczką
techniczną.
W związku z dofinansowaniem uczestnictwa
w konferencjach, w poszczególnych okręgowych
izbach są stosowane różne formy aktywizacji członków Izby. Na przykład, dofinansowany przez izbę
uczestnik konferencji dzieli się materiałami lub zdobytymi informacjami z innymi członkami izby na
łamach biuletynów okręgowych izb, opracowując
sprawozdanie z konferencji.
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Tablica 1. Rodzaj i liczba czasopism branżowych wysyłanych przez Krajowe Biuro w podziale na poszczególne
okręgowe izby
Nazwa czasopisma branżowego

DOŚ

Biuletyn Inpe

585

MAP

MAZ

SLK

Suma

1592

1963

4140

Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja

727

2375

754

3856

Drogownictwo

691

1621

537

2849

Gaz Woda Technika Sanitarna

473

2458

1256

4187

653

269

922

7969

2991

13636

Gospodarka Wodna
Inżynieria i Budownictwo

2676

Materiały Budowlane
Przegląd Budowlany

2479
1122

1034

2987

2479
2114

7257

Przegląd Telekomunikacyjny

199

Wiad. Mel. I Łąkarskie

36

36

Wiadomości Projektanta Budownictwa

995

995

Zeszyt INPE
Suma

385
6659

Czytelnictwo prasy naukowo-technicznej zostało
uznane za istotną formę podnoszenia kwalifikacji
zawodowych członków PIIB. Izba dofinansowuje
prenumeratę czasopism naukowo-technicznych,
które na życzenie członków są wysyłane przez Krajowe Biuro PIIB na adres domowy wraz z biuletynem izbowym „Inżynier budownictwa”.
Zakres wsparcia udzielanego przez Izbę jest dostosowany do możliwości finansowych okręgowych
izb i obejmuje trzy możliwości:
prenumeratę nieodpłatną zamawianą w ramach
składki członkowskiej,
prenumeratę z częściową dopłatą wnoszoną
przez członków izby,
rezygnację z dopłaty wnoszonej przez izbę w ramach składki członkowskiej.
Należy stwierdzić, że liczba prenumerowanych
czasopism naukowo-technicznych jest zdecydowanie niższa w porównaniu z latami wcześniejszymi. Liczba egzemplarzy wysyłanych przez Krajowe Biuro wynosiła np. w 2006 r. – 105 664 egz.,
w 2007 r. – 114 739 egz., w 2008 r. – 124 334 egz.,
a w 2009 r. - 130 243 egz. W 2013 r. liczba wysłanych egzemplarzy wynosiła tylko 42 933 egz. W tablicy 1 zestawiono rodzaj czasopisma branżowego
oraz liczbę czasopism wysyłanych do okręgowych
izb. Obecnie Krajowe Biuro wysyła czasopisma tylko do członków 4 okręgowych izb – Dolnośląskiej
(16%), Małopolskiej (2%), Mazowieckiej (56%)
i Śląskiej (26%).

1034

199

885

1107

2377

24249

10991

42933

2.7.1.3. Szkolenia i konferencje
naukowo-techniczne
w ujęciu statystycznym
W celu umożliwienia porównania dokształcania
we wszystkich okręgowych izbach przyjęto zasadę,
że jedna forma szkolenia, np. jeden wykład, to obliczeniowa „jedna sztuka” trwająca określoną liczbę godzin, a jedna „osobogodzina” – to godzina
lekcyjna w której uczestniczył jeden członek Izby.
Ze względu na fakt, że porównanie bezwzględnej
liczby przeszkolonych członków w danej okręgowej
izbie z inną izbą może być ze względu na różną
liczbę członków niemiarodajne, w sprawozdaniu podano również procentowy udział członków
okręgowych izb w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.
Przy opracowaniu danych dotyczących szkoleń
przyjęto zasadę, że do obliczania wartości uśrednionych lub procentowych jest przyjmowana liczba
członków Izby na dzień 31 grudnia 2013 r. Ilościowa i procentowa ocena doskonalenia zawodowego
w okręgowych izbach została zaprezentowana na
kolejnych rysunkach.
Liczbę członków okręgowych izb uczestniczących
w szkoleniach w I i II półroczu przedstawiono na
rysunku 1, a procentowy udział członków okręgowych izb (w proporcji wynikającej z liczby członków danej izby) – na rysunku 2. Liczbę członków
okręgowych izb uczestniczących w wycieczkach
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technicznych i konferencjach w I i II półroczu
przedstawiono na rysunku 3, a procentowy udział
członków okręgowych izb w tej formie dokształcania – na rysunku 4. Na rysunku 5. przedstawiono
uśredniony udział członków Izby w szkoleniach
w 2013 r., wyrażony liczbą godzin szkoleniowych
przypadających na członka Izby.

Na rysunku 6 przedstawiono średni koszt doskonalenia zawodowego w przeliczeniu na członka
Izby (koszt całkowity poniesiony w okręgowej izbie
na wszystkie formy doskonalenia zawodowego podzielony przez liczbę członków okręgowej izby),
a na rysunku 7 – koszt przypadający na członka
Izby, uczestniczącego w podnoszeniu kwalifikacji.

Rys. 1. Liczba członków okręgowych izb uczestniczących w szkoleniach w I i II półroczu 2013 r.

Rys. 2. Procentowy udział członków okręgowych izb w szkoleniach w I i II półroczu 2013 r.
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Rys. 3. Liczba członków okręgowych izb uczestniczących w wycieczkach technicznych i konferencjach
w I i II półroczu 2013 r.

Rys. 4. Procentowy udział członków okręgowych izb w wycieczkach technicznych i konferencjach
w I i II półroczu 2013 r.
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Rys. 5. Liczba godzin szkoleniowych przypadająca na członka okręgowej izby w 2013 r.

Rys. 6. Koszt doskonalenia zawodowego w przeliczeniu na członka Izby

Koszt doskonalenia zawodowego przypadający
na członka Izby
I półrocze 2013 r. - średnio 25,78 zł/osobę
II półrocze 2013 r. - średnio 17,29 zł/osobę
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Rys. 7. Koszt przypadający na członka Izby uczestniczącego w podnoszeniu kwalifikacji

Koszt przypadający na członka Izby
uczestniczącego w podnoszeniu kwalifikacji
I półrocze 2013 r. - średnio 186 zł/osobę
II półrocze 2013 r. - średnio 146 zł/osobę
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2.7.1.4. Podsumowanie
Zaangażowanie PIIB w podnoszenie kwalifikacji
zawodowych członków Izby jest znaczące. Wypracowano wiele form działania, określono zasady dofinansowywania szkoleń, wycieczek technicznych
i konferencji. Jak wynika z zaprezentowanych danych, udział członków w szkoleniach oraz w wycieczkach technicznych i konferencjach jest różny
w poszczególnych okręgowych izbach.
W I półroczu 2013 r. najwyższy procentowy udział
członków Izby w szkoleniach odnotowano kolejno w Opolskiej OIIB – 23,3%, Mazowieckiej OIIB
– 22,7% i Śląskiej OIIB – 20,8% (rys. 2). W II półroczu najwyższy procentowy udział członków Izby
odnotowano w Mazowieckiej OIIB – 33,1%, Lubuskiej OIIB – 25,8% i Wielkopolskiej OIIB – 15,7%.
W roku 2013 najwyższy procentowy, w skali
roku, udział członków Izby w szkoleniach odnotowano w Mazowieckiej OIIB – 55,8%, Lu-

buskiej OIIB – 40,0% i Opolskiej OIIB – 35,3%.
Najniższy procentowy udział członków Izby w szkoleniach odnotowano w Podlaskiej OIIB – 11,6%.
W I półroczu 2013 r. najwyższy procentowy
udział członków Izby w wycieczkach technicznych
i konferencjach odnotowano kolejno w Warmińsko-Mazurskiej OIIB – 9,9%, Wielkopolskiej OIIB
– 6,3% i Podlaskiej OIIB – 4,5% (rys. 4). W II półroczu najwyższy procentowy udział członków Izby
odnotowano w Lubuskiej OIIB – 4,7%, WarmińskoMazurskiej OIIB – 4,6% i Małopolskiej OIIB – 3,9%.
W roku 2013 najwyższy procentowy, w skali
roku, udział członków Izby w wycieczkach
technicznych i konferencjach odnotowano
w Warmińsko-Mazurskiej OIIB – 14,5%, Wielkopolskiej OIIB – 9,4% i Lubuskiej OIIB – 8,3%.
Najniższy procentowy udział członków Izby w wycieczkach technicznych i konferencjach odnotowano w Lubelskiej OIIB – 0,1%.
W roku 2013 największą liczbę godzin szkoleniowych w przeliczeniu na członka Izby
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odnotowano kolejno w Wielkopolskiej OIIB 5,56 h, Mazowieckiej OIIB – 2,67 h i Lubuskiej
OIIB – 2,42 h (rys. 5). Najmniejszą liczbę godzin
szkoleniowych przypadającą na członka Izby odnotowano w Łódzkiej OIIB i Podlaskiej OIIB - 0,49 h.
W I półroczu 2013 r. najwyższe koszty na doskonalenie zawodowe, przypadające na członka okręgowej izby, poniesiono w Zachodniopomorskiej
OIIB – 133,17 zł, a najniższe, równe 5,68 zł, w Podlaskiej OIIB (rys. 6). W II półroczu najwyższe koszty
poniesiono w Kujawsko-Pomorskiej OIIB – równe
37,22 zł, a najniższe – równe 4,14 zł – w Podlaskiej OIIB. W roku 2013 r. najwyższe koszty na
doskonalenie zawodowe, przypadające na
członka okręgowej izby, poniesiono w Zachodniopomorskiej OIIB – 151,82 zł, a najniższe, równe 9,82 zł, w Podlaskiej OIIB.
Należy zwrócić uwagę na fakt, że koszty doskonalenia zawodowego zawierają koszty: szkoleń,
wycieczek i konferencji, w tym, fundusze uzyskane
spoza budżetu izby. Z uwagi na to, że nie wszystkie
okręgowe izby przesłały koszty odpowiednio podzielone na różne formy doskonalenia zawodowego, nie wydzielono kosztów związanych ze szkoleniem i innymi formami doskonalenia. Na kolejny
Zjazd koszty odnoszące się do różnych form doskonalenia zawodowego powinny być rozdzielone.
Ponadto Podkarpacka OIIB nie przesłała, w przeciwieństwie do pozostałych okręgowych izb, informacji o kosztach doskonalenia zawodowego z podziałem na I i II półrocze 2013 r. Tak więc przesłaną
całkowitą kwotę przeznaczoną na doskonalenie zawodowe w tej izbie podzielono na połowę i przypisano do każdego półrocza.
W I półroczu 2013 r. najwyższe koszty przypadające na członka izby uczestniczącego w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych poniesiono w Zachodniopomorskiej OIIB – 1300 zł, a najniższe, równe
47 zł, w Mazowieckiej OIIB. W II półroczu najwyższe koszty poniesiono w Kujawsko-Pomorskiej
OIIB – równe 385 zł, a najniższe – równe 29 zł –
w Mazowieckiej OIIB. W roku 2013 r. najwyższe
koszty przypadające na członka izby uczestniczącego w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych poniesiono w Zachodniopomorskiej
OIIB – 1605 zł, a najniższe, równe 76 zł, w Ma-

zowieckiej OIIB. Można zatem ocenić, że Mazowiecka OIIB szkoli najefektywniej.
Reasumując w 2013 r. w szkoleniach uczestniczyło 34 590 członków, co stanowi 27,3% wszystkich
członków Izby, średnio poświęcając na szkolenie
1,6 godziny szkoleniowej w ciągu roku. W 2013 r.
w wycieczkach technicznych i konferencjach wzięło udział 4 499 członków Izby, co stanowi 4,5%
wszystkich członków Izby.
Ponadto można zauważyć, że w poszczególnych
okręgowych izbach występuje duże zróżnicowanie
kosztów przeznaczanych na doskonalenie zawodowe – roczny koszt doskonalenia zawodowego, przypadający na statystycznego członka
okręgowej izby, kształtuje się od około 10 zł
do ponad 150 zł, a koszt podnoszenia kwalifikacji zawodowych członka izby, który podnosił swoje kwalifikacje zawodowe, wynosi od
76 zł do 1605 zł.

2.7.2. Działalność Komisji
Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa
2.7.2.1. Podstawa prawna powołania Komisji i skład
Komisji
Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa została
powołana uchwałą nr 24/R/10 Krajowej Rady PIIB
z dnia 13 października 2010 r.
Komisja w 2013 r. działała w następującym
składzie:
1. Janusz Rymsza, przewodniczący
2. Andrzej Pawłowski, Dolnośląska OIIB
3. Andrzej Myśliwiec, Kujawsko-Pomorska OIIB
4. Andrzej Pichla, Lubelska OIIB
5. Jerzy Flader, Lubuska OIIB
6. Agnieszka Jońca, Łódzka OIIB
7. Jan Żakowski, Małopolska OIIB
8. Roman Lulis, Mazowiecka OIIB
9. Henryk Nowak, Opolska OIIB
10. Wacław Kamiński, Podkarpacka OIIB
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11. Grażyna Sykała, Podlaska OIIB
12. Maciej Niedostatkiewicz, Pomorska OIIB
13. Zbigniew Dzierżewicz, Śląska OIIB
14. Wojciech Sierak, Świętokrzyska OIIB
15. Mariusz Dobrzeniecki, Warmińsko-Mazurska
OIIB
16. Zenon Wośkowiak, Wielkopolska OIIB
17. Tadeusz Niechciał, Zachodniopomorska OIIB.

Ustalono, że szkolenie e-learningowe powinno
dotyczyć określonego obszaru inżynierskiej działalności i przedstawiać różne technologie lub metody, opisywać ich wady i zalety. Szkolenie dotyczące
jednej firmy, jednej technologii lub metody należy
traktować jako szkolenie reklamowe. Na tym etapie nie ma procedury postępowania z tego rodzaju
szkoleniami.

W skład Komisji weszło po jednym przedstawicielu każdej okręgowej izby. Sekretarzem Komisji była
pani Anna Lewandowska, pracownik Krajowego
Biura PIIB.

2) Ustalenia z XV posiedzenia Komisji:
Na posiedzeniu Komisji zaprezentowano:
założenia do szkolenia autorstwa dr inż. Emilii
Kuliczkowskiej pt.: „Bezwykopowe technologie
odnowy przewodów infrastruktury podziemnej
miast” - prezentował Wojciech Sierak,
oraz następujące propozycje szkoleń e-learningowych:
szkolenie autorstwa prof. Lecha Wysokińskiego pt.: „EUROKOD 7 Planowanie, interpretacja
i projektowanie geotechniczne zgodnie z PN EN
1997 i nowymi normami europejskimi” - prezentował Janusz Rymsza;
szkolenie autorstwa mgr. inż. Jarosława Dokurno pt.: „Samowola budowlana i istotne odstępstwo od projektu budowlanego” - prezentował
Jerzy Flader.
Z pakietu propozycji szkoleń e-learningowych
przedstawionych przez prof. Antoniego Biegusa,
Komisja do realizacji zarekomendowała szkolenie
pt.: „Podstawy projektowania konstrukcji”.
Komisja poprawiła i przyjęła dokument pt.: „Zasady doskonalenia zawodowego członków Polskiej
Izby Inżynierów Budownictwa”.

2.7.2.2. Terminy posiedzeń
Komisji
W 2013 r. odbyło się 5 posiedzeń w następujących terminach (numerując od pierwszego posiedzenia w 2010 r.):
XIV posiedzenie
– 22 stycznia,
XV posiedzenie
– 12 marca,
XVI posiedzenie
– 14 maja,
XVII posiedzenie
– 10 września,
XVIII posiedzenie
– 19 listopada.

2.7.2.3. Ustalenia z poszczególnych posiedzeń
Komisji
1) Ustalenia z XIV posiedzenia Komisji:
Na posiedzeniu Komisji zaprezentowano:
założenia do szkolenia mec. Jolanty Szewczyk
pt.: „Odpowiedzialność inżynierów pełniących
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie” – prezentowała Agnieszka Jońca,
oraz następujące propozycje szkoleń e-learningowych:
szkolenie pt.: „Ochrona przeciwpożarowa budynków metodą różnicowania ciśnień” - prezentowała Grażyna Sykała;
szkolenie autorstwa Jerzego Franczyszyna pt.:
„Ekspertyzy wykonywane na potrzeby postępowań administracyjnych prowadzonych przez
organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego” – prezentował
Jerzy Flader.

3) Ustalenia z XVI posiedzenia Komisji:
Komisja poprawiła i przyjęła wzór „Zaświadczenia”
wydawanego przez okręgowe izby po przeprowadzeniu szkoleń. Na pierwszej stronie zaświadczenia
zamiast słowa „tytuł” należy wpisać słowo „temat”.
Ponadto Komisja poprawiła i przyjęła „Ankietę
uczestnika szkolenia”. Zadecydowano o usunięciu
z ankiety logo i nazwy oraz adresu Izby oraz o dodaniu: tematu szkolenia, imienia i nazwiska wykładowcy oraz - fakultatywnie - numeru szkolenia.
Wszystkie przyjęte dokumenty zostały okręgowym izbom przez Komisję zarekomendowane do
stosowania.
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4) Ustalenia z XVII posiedzenia Komisji:
W kwietniu 2012 r. na posiedzeniu Komisji został przyjęty dokument pt.: „Wykaz ciekawych
budowli”. Była to lista interesujących przedsięwzięć budowlanych na terenie kraju. Jest ona potrzebna przy organizowaniu szkoleń połączonych
z praktycznym szkoleniem na budowach. Lista
została umieszczona na stronie internetowej Wydawnictwa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
http://www.inzynierbudownictwa.pl/ w dziale „Wydarzenia”. Lista powinna być aktualizowana. Komisja postanowiła zaktualizować zapisy w „Wykazie”.
Propozycje zmian należało przekazać do Krajowego Biura do listopada 2013 r.
5) Ustalenia z XVIII posiedzenia Komisji:
Na posiedzeniu Komisji zostały omówione przez
przewodniczącego wyniki szkoleń w I półroczu br.
Na następnym posiedzeniu Komisji zostanie podjęta próba oszacowania kosztów stricte szkoleń
i kosztów innych, które są łączone ze szkoleniami
w poszczególnych izbach.

2.7.2.4. Zakończenie
W 2013 r. w Polsce co trzeci bezrobotny nie ukończył 25 lat i panuje ogólne przekonanie, że studia
wyższe nie przygotowują dobrze do uprawiania
zawodu. W Hiszpanii i Grecji odpowiednio 56%
i 58% osób poniżej 25 roku życia nie ma zajęcia.
W Niemczech, Austrii, Danii czy Holandii, w których
są popularne różne metody dokształcania, bezrobocie wśród młodych w czasie największego kryzysu, czyli w 2011 r., nie przekroczyło 10%. W takiej
sytuacji brak zainteresowania przyjęciem w Izbie
zasad podnoszenia kwalifikacji zawodowych jest
niezrozumiały. Komisja uważa, że przygotowany
i przyjęty przez nią dokument pt. „Zasady doskonalenia zawodowego członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa” można byłoby w Izbie wykorzystać, choćby do stosowania fakultatywnego.
Szkolenia e-learningowe są łatwą i ogólnie dostępną formą podnoszenia kwalifikacji. W maju
2011 r., na VI posiedzeniu Komisji ustalono, że
w Izbie będą prowadzone szkolenia e-learningowe.

Tabela 2. Liczba członków, którzy skorzystali z kursów e-learningowych
Od kiedy
dostępny

Liczba wejść*

Liczba członków

Kosztorysowanie robót budowlanych

01.2013

5842

1855

Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych

12.2012

4696

1667

Wprowadzenie do eurokodów

01.2012

2863

1158

Wprowadzenie do konstrukcji zbrojonych geosyntetykami

10.2011

1654

745

Konstrukcje drewniane – wymagania oraz podstawowe zasady projektowania
i wykonawstwa

03.2013

1399

564

Samowola budowlana i istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego proces naprawczy przed organami nadzoru budowlanego

07.2013

1268

553

Bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie

03.2013

1439

550

Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię
elektryczną. Dobór mocy źródeł zasilających - zagadnienia wybrane. Część I

01.2013

1498

546

Głębokie wykopy

06.2013

930

433

Odpowiedzialność inżynierów budownictwa pełniących samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie

08.2013

1006

422

Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach budowlanych na wysokości –
rusztowania i podesty robocze, środki ochrony indywidualnej

02.2013

822

376

Metody osuszania przegród budowlanych, przyczyny i skutki zawilgocenia budynków

05.2013

920

373

Instalacje elektryczne niskiego napięcia w budownictwie. Część I - Procesy normalizacyjne.
Urządzenia elektryczne

07.2013

608

208

Podstawy projektowania konstrukcji według PN-EN 1990

10.2013

466

199

Eurokod 7, planowanie, interpretacja i projektowanie geotechniczne zgodne z PN EN
1997 i nowymi normami europejskimi

10.2013

330

173

Instalacje elektryczne niskiego napięcia w budownictwie. Część II - Środki ochrony dla
zapewnienia bezpieczeństwa

07.2013

414

157

Bezwykopowe technologie odnowy przewodów infrastruktury podziemnej miast

09.2013

281

144

26436

10123

Nazwa kursu e-learningowego

Suma
* możliwe wielokrotne wejście jednego członka izby
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Tabela 3. Liczba członków, którzy skorzystali z kursów e-learningowych lub polskich norm w podziale
na poszczególne okręgowe izby
Okręgowa Izba
Inżynierów Budownictwa

Liczba członków, którzy skorzystali
z kursów e-learningowych

Liczba członków, którzy skorzystali
z norm PKN

Dolnośląska OIIB

979

9,75%

1376

13,70%

Kujawsko - Pomorska OIIB

507

8,92%

628

11,05%

Lubuska OIIB

278

10,19%

413

15,13%

Lubelska OIIB

577

9,52%

996

16,44%

Łódzka OIIB

569

8,21%

1084

15,63%

Małopolska OIIB

862

7,91%

1531

14,05%

Mazowiecka OIIB

1287

7,52%

2323

13,57%

Opolska OIIB

263

9,85%

401

15,02%

Podkarpacka OIIB

234

3,88%

388

6,44%

Podlaska OIIB

290

8,04%

486

13,48%

Pomorska OIIB

665

8,62%

896

11,61%

Śląska OIIB

1353

10,50%

1794

13,92%

Świętokrzyska OIIB

313

8,14%

417

10,85%

Warmińsko - Mazurska OIIB

534

12,78%

650

15,56%
13,27%

Wielkopolska OIIB

855

8,81%

1288

Zachodniopomorska OIIB

557

9,96%

848

15,16%

10123

8,75%

15519

13,41%

Suma/średnia

W połowie 2012 r. na stronie internetowej Krajowej
Izby były 2 kursy, pod koniec 2012 r. – 3, a w styczniu 2013 r. - 5 kursów.
W 2013 r. Komisja zajmowała się przede wszystkim szkoleniami w formie e-learningowej: wyborem tematyki szkoleń, poszukiwaniem wykładowców i opiniowaniem projektów szkoleń. Pod koniec
2013 r. na stronie internetowej Krajowej Izby było
17 kursów. W tabeli 2 zestawiono kursy biorąc pod
uwagę ich popularność (liczbę członków, którzy
skorzystali z danego kursu).
W tabeli 3 zestawiono liczbę członków, którzy
skorzystali z kursów e-learningowych oraz polskich
norm, w podziale na poszczególne okręgowe izby.
Około 9% członków PIIB skorzystało z kursów elearningowych, w tym najwięcej w Izbie Warmińsko-Mazurskiej – 12,78%, a najmniej w Izbie Podkarpackiej – 3,88%. Ponadto ponad 13% członków
PIIB skorzystało - droga elektroniczną - z polskich
norm, w tym najwięcej w Izbie Lubelskiej – 16,44%,
a najmniej w Izbie Podkarpackiej – 6,44%.
Liczba członków, którzy skorzystali z kursów elearningowych systematycznie rośnie. W grudniu

2012 r. wyniosła 1174 osób. W styczniu 2013 r.
wyniosła 2024 osób, a w grudniu 2013 r. – 10123
osób. Należy stwierdzić z satysfakcją, że w ciągu 2013 r. liczba członków Izby, którzy skorzystali z kursów e-learningowych wzrosła
5-krotnie.
Na forum Komisji Ustawicznego Doskonalenia
Zawodowego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa udało się przedyskutować i uzgodnić wiele
rozwiązań dotyczących dokształcania członków
Izby. Za zrozumienie potrzeby wspólnego działania
i konieczności podejmowania trudnych decyzji należą się wszystkim Szanownym Członkom Komisji
serdeczne podziękowania.

2.8. Sprawozdanie Zespołu
ds. zakupu powierzchni
biurowej
Uchwałą nr 9/R/2012 z dnia 23 maja 2012 r. Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
powołała zespół ds. zakupu powierzchni biurowej
z przeznaczeniem na siedzibę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
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I. Skład osobowy Zespołu
1. Zdzisław Binerowski – przewodniczący,
2. Elżbieta Janiszewska–Kuropatwa,
3. Mieczysław Grodzki,
4. Andrzej Jaworski,
5. Jerzy Stroński.
Obradujący w dniach 28–29 czerwca 2013 roku
XII Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwałą nr 31/13 zmienił uchwałę nr 15/12
XI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie zakupu
siedziby dla Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
w § 1 wprowadzając następujące zmiany:
1. ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Upoważnia się Krajową Radę do dokonania zmian w budżecie Polskiej
Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2013 i 2014
związanych z wykonaniem niniejszej uchwały”;
2. po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„Upoważnia się Krajową Radę do zakupu nieruchomości o której mowa w ust. 1 za kwotę przewyższającą kwoty określone w ust. 2 i 3, pod
warunkiem zapewnienia sfinansowania zakupu
w ramach możliwości budżetowych i kredytowych Izby Krajowej na warunkach określonych
w uchwale Krajowej Rady”.
Wprowadzone zmiany potwierdziły upoważnienie Krajowej Rady PIIB do kontynuowania działań
zmierzających do zakupu nieruchomości z przeznaczeniem na siedzibę.
II. Działalność Zespołu
W 2013 r. odbyło się 6 posiedzeń. Rozpatrywano
łącznie 44 oferty, w tym 21 wstępnie wyłonionych
w 2012 r. 11 ofert było szerzej omawianych. Odbyły się wizje lokalne, a dla jednej z ofert ogłoszony
został przetarg.
Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwałą nr 11/R/13 z dnia 4 września 2013 r.
wyraziła zgodę na udział w ogłoszonym przez
PKP SA Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie przy ul. Armatniej 14 przetargu,
którego przedmiotem była sprzedaż nieruchomości
zabudowanej położonej w Warszawie przy ul. Wawelskiej 66/74, na którą składa się prawo użytkowania wieczystego gruntu działki nr ew. 84/3 o pow.
0,2415 ha wraz z prawem własności zabudowy

w postaci budynku oświaty, kultury i nauki oraz
budynku gospodarczego. Przetarg odbył się w dniu
12 września 2013 r., cena wywoławcza wynosiła
6 710 000,00 zł netto, a wadium 671 000,00 zł.
Kryterium wyboru nabywcy była najwyższa cena
nabycia zaoferowana w trakcie licytacji. KR PIIB nie
udało się przebić ofert konkurencji.
Na posiedzeniu KR PIIB w dniu 11 grudnia 2013
roku Zespół rekomendował i uzyskał akceptację
Krajowej Rady do kontynuowania działań w stosunku do trzech oferowanych nieruchomości:
1. budynek przy ul. Chmielnej 5/7,
2. budynek przy ul. Bohomolca 21,
3. budynek przy ul. Pańskiej 85.
Uzyskane efekty:
Ad.1 W wyniku przeprowadzonej rozmowy z burmistrzem dzielnicy Warszawa Śródmieście, uzyskano informację, że nieruchomość przy ul. Chmielnej
5/7 nie posiada dostępu do drogi publicznej, co
uniemożliwia złożenie wniosku o wydanie decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania. Bez
gwarancji prawa do nadbudowy obiektu, wybudowania windy na zewnątrz i zabudowy przejścia dla
pieszych, nabycie nieruchomości nie ma sensu.
Ad.2 Z uwagi na wysoką cenę (około 20 milionów) analizowano proponowany zakup połowy
nieruchomości przy ul. Bohomolca 21, jednak wymagane przez PIIB warunki notarialnego podziału,
z odrębnym własnym wejściem, nie zostały przez
właściciela spełnione.
Ad.3 Pomimo wysokiej proponowanej ceny budynku przy ul. Pańskiej 85 (18 milionów) i dużej
powierzchni użytkowej, efektywne wykorzystanie
budynku na potrzeby PIIB jest niemożliwe. Proporcje powierzchni biurowych do powierzchni pomocniczych i powierzchni, które nie mogą być wykorzystane na biuro są zbyt niekorzystne.
Zespół w dalszym ciągu analizuje propozycje,
które otrzymuje od pośredników.

2.9. Współpraca z komisjami
sejmowymi i senackimi
Współpraca Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z komisjami sejmowymi i senackimi tak jak
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w poprzednich okresach sprawozdawczych była
realizowana na dwóch płaszczyznach. Poprzez
bezpośredni udział przedstawicieli naszej Izby
w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich
oraz poprzez przedkładanie na piśmie Marszałkowi Sejmu RP i poszczególnym komisjom sejmowym
i senackim naszego stanowiska w sprawach dotyczących budownictwa.
Przedstawiciele Izby uczestniczyli w posiedzeniach sejmowej Komisji Infrastruktury, Samorządu
Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji
Nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji.
Szczególnie aktywnie przedstawiciele Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa, wraz z prezesem KR Andrzejem R. Dobruckim, uczestniczyli w pracach Komisji Nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji, która proceduje rządowy projekt
ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Przedstawiciele PIIB
brali aktywny udział we wszystkich posiedzeniach
Komisji, przedłożyli wiele uwag, opinii i wniosków
mających na celu zachowanie właściwego poziomu
przygotowania do zawodu inżyniera budownictwa. W wysłuchaniu publicznym, które odbyło się
24 września 2013 r. uczestniczyli z ramienia Polskiej
Izby Inżynierów Budownictwa: prezes Krajowej Rady
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Andrzej Roch
Dobrucki, Zbigniew Grabowski, Kazimierz Szulborski, Zbigniew Kledyński, Marian Płachecki, Marek
Walicki i Joanna Smarż. PIIB zaprezentowała interes
publiczny w zakresie bezpieczeństwa ludzi, ich zdrowia i życia przy realizacji oraz w trakcie użytkowania
obiektów budowlanych. Zgłoszone postulaty to:
wydłużenie do 2 lat (tj. pozostawienie na poziomie aktualnie obowiązującym) czasu praktyki
zawodowej niezbędnej do uzyskania uprawnień
budowlanych;
wykreślenie możliwości zawierania umów pomiędzy izbami, a uczelniami technicznymi;
zniesienie możliwości skracania praktyki zawodowej odbywającej się pod kierunkiem patrona;
określenie kryteriów, jakie powinna spełniać
osoba będąca patronem (np. poprzez określenie stażu zawodowego tej osoby, informacji
o niekaralności itp.);

nieuznawania praktyki studenckiej jako praktyki zawodowej, gdyż nie odbywa się ona pod
kierunkiem osoby posiadającej odpowiednie
uprawnienia budowlane oraz brak jest potwierdzenia zgodności odbytej praktyki z określonymi wymogami.
W dniu 27 czerwca 2013 r. Andrzej R. Dobrucki
- prezes KR PIIB uczestniczył w spotkaniu z Marszałek Sejmu RP Ewą Kopacz, zorganizowanym przez
Stałe Przedstawicielstwo Kongresu Budownictwa
Polskiego. Dyskutowano o jakości prawa stanowionego, ze szczególnym uwzględnieniem sektora
budowlanego. W spotkaniu udział wzięli: Andrzej
R. Dobrucki – prezes Krajowej Rady Polskiej Izb
Inżynierów Budownictwa, Roman Nowicki – przewodniczący Stałego Przedstawicielstwa Kongresu
Budownictwa Polskiego, Jerzy Stępień - były prezes Trybunału Konstytucyjnego, Ryszard Piotrowski
– Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Michał Staszewski – prezes Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości. Uczestnicy
spotkania przedstawili krytyczną opinię na temat
jakości ustaw przyjmowanych w Sejmie. Posłowie
i kluby poselskie działają często w imię swoich partykularnych interesów, nadmiernie upolityczniając
procesy stanowienia prawa. Nierzadkie są przypadki przyjmowania ustaw w kolizji z Konstytucją RP,
wbrew opiniom prawników, ekspertów i tak znaczących instytucji, jak Komitet Integracji Europejskiej (Prawo budowlane). W celu kontynuowania
starań o zmianę w podejściu do prac legislacyjnych,
zarówno posłów, jak i klubów poselskich, przedstawiciele środowiska budowlanego zaproponowali
powołanie Społeczno-Poselskiego Zespołu ds. Jakości Stanowionego Prawa. Zadaniem zespołu byłoby
przygotowanie raportu dotyczącego omawianych
na spotkaniu problemów, między innymi kwestii
szeroko rozumianego budownictwa i stanowienia
Prawa budowlanego.
Prezes KR PIIB Andrzej R. Dobrucki uczestniczył
w zorganizowanej przez Senacką Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Mazowieckie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego konferencji pt. „Samorząd zawodowy w demokratycznym państwie prawa”, która odbyła się
w dniu 12 listopada 2013 r. w Senacie RP. Wygłosił
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on referat pt. „Samorządy zawodowe, jako instytucja demokratycznego państwa prawnego” oraz
zaproponował stworzenie ustawowej platformy
porozumienia i uzgodnień między rządem, a samorządami zawodowymi, na wzór Komisji Wspólnej
Rządu i Samorządu Terytorialnego. W konferencji
„Samorząd zawodowy w demokratycznym państwie prawa” udział wzięli senatorowie, przedstawiciele samorządów zawodów zaufania publicznego i organizacji pozarządowych. W obradach
uczestniczyli przedstawiciele Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa: Andrzej Roch Dobrucki – prezes KR PIIB, Joanna Smarż reprezentująca Krajową
Komisję Kwalifikacyjną, a także przedstawiciele Mazowieckiej OIIB wraz z przewodniczącym Mieczysławem Grodzkim. Prezes Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa Andrzej Dobrucki zwrócił uwagę, iż
samorządy zawodowe zawodów zaufania publicznego, jako zdecentralizowana forma administracji
publicznej, stanowią wyraz demokratyzacji życia
publicznego i współtworzą obywatelskie państwo
prawa. Wicemarszałek Stanisław Karczewski zaproponował spotkanie z przedstawicielami samorządów zawodowych, poświęcone propozycjom
zmian legislacyjnych, a także przygotowaniu projektu ustawy regulującej kwestie dotyczące zawodów zaufania publicznego.
W ramach opiniowania przez Izbę projektów aktów prawnych przekazywanych przez Szefa Kancelarii Sejmu w trybie art. 8 pkt.11 w zw. z art. 33
pkt.11 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, m in. odnieśliśmy się
do: poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy
o wyrobach budowlanych, projektu ustawy Prawo
wodne oraz niektórych innych ustaw, poselskiego
projektu ustawy o powiecie metropolitarnym, poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo
budowlane oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

2.10. Współpraca z organami
administracji państwowej
Z uwagi na realizację powierzonych ustawowych
zadań, przejętych przez Izbę od administracji pań-

stwowej, konieczna jest ścisła współpraca z jej organami. Współdziałanie takie jest szczególnie potrzebne w zakresie regulacji prawnych dotyczących
budownictwa oraz problematyki związanej z wykonywaniem zawodu inżyniera. Dotyczy także standardów nauczania oraz zasad odbywania praktyki
zawodowej przez przyszłych inżynierów budownictwa, wobec coraz większych wymagań stawianych
inżynierom mającym uprawnienia budowlane do
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz w związku z odpowiedzialnością
za zdrowie i życie ludzi podczas procesu budowlanego i w trakcie użytkowania obiektu budowlanego. W okresie sprawozdawczym najściślejszą
współpracę w tym zakresie Izba prowadziła z Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej, które zostało przekształcone w Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Sprawiedliwości, Głównym
Urzędem Nadzoru Budowlanego, Urzędem Zamówień Publicznych oraz Komisją Kodyfikacyjną Prawa
Budowlanego.
Szczególnie aktywna współpraca Krajowej Rady
PIIB w 2013 r. prowadzona była z Ministerstwem
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,
późniejszym Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju. Polska Izba Inżynierów Budownictwa, występowała do ww. ministerstwa z inicjatywą zmian legislacyjnych w zakresie przepisów, na podstawie których
orzeka w zakresie swojej właściwości. Propozycje
konkretnych zmian legislacyjnych dotyczyły:
procedowanego przez Ministra Sprawiedliwości
projektu ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, przede
wszystkim w odniesieniu do istotnego obniżenia
wymagań w zakresie pozyskiwania uprawnień budowlanych, a w szczególności dotyczących obniżenia czasu praktyki, uznania praktyki studenckiej
jako praktyki zawodowej, czy też wprowadzenia
instytucji patrona mogącego dodatkowo skrócić
czas wymaganej praktyki zawodowej;
procedowanego projektu założeń do ustawy
o zmianie ustawy - Prawo budowlane, poprzez
wskazanie istotnych zagrożeń dla inwestora wynikających z zaproponowanych zmian;
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procedowanego projektu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
i decyzji o pozwoleniu na budowę;
projektu rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
przygotowywanego w związku z projektem
ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania
niektórych zawodów regulowanych.
Zgodnie z art. 12 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz
urbanistów, uchwały podjęte przez Krajową Radę
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa były przekazywane do Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej, a następnie do Ministerstwa
Infrastruktury i Rozwoju. Ponadto w posiedzeniach
Krajowej Rady i Prezydium Krajowej Rady PIIB brali
udział przedstawiciele tego resortu.
Z inicjatywy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, w związku z wystąpieniem prezesa KR PIIB do
Ministra Infrastruktury ze stosownymi wnioskami,
nadano odznaczenia „Zasłużony dla Budownictwa” 45 członkom Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, za szczególne osiągnięcia w dziedzinie architektury i budownictwa.
W związku z pracami nad kompleksową regulacją dotyczącą procesu inwestycyjno-budowlanego
Izba nawiązała także czynną współpracę z Komisją Kodyfikacyjną Prawa Budowlanego, biorąc
udział w jej posiedzeniach oraz przedkładając
oficjalne stanowiska w odniesieniu do aktualnie
omawianych zagadnień. Należy także zauważyć,
iż w ramach konsultacji przyjętych przez Komisję
Tez do projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego Polska Izba Inżynierów Budownictwa, w trosce o wysoką jakość przepisów projektowanego
Kodeksu, w którym całe środowisko inżynierskie
pokłada wielkie nadzieje, przedłożyła swoje uwagi i opinie.
W ramach współpracy z Ministerstwem Nauki
i Szkolnictwa Wyższego Polska Izba Inżynierów Budownictwa współdziałała w następującym zakresie:
w sprawie zmiany dyrektywy 2005/36/WE,

w sprawie zasad postępowania przy orzekaniu
o dopuszczeniu do świadczenia usług transgranicznych,
w sprawie zasad dotyczących wydawania Europejskich Legitymacji Zawodowych,
w sprawie nowych rozwiązań w zmodyfikowanym systemie uznawania kwalifikacji zawodowych,
w sprawie systemu informacji na rynku wewnętrznym (IMI),
w sprawie dokonywania przeglądów regulowanych zawodów i działalności.
Poprzez swojego przedstawiciela - dr Joannę
Smarż, Izba uczestniczy stale w pracach zespołu
do współpracy przy realizacji zadań związanych
z koordynacją uznawania kwalifikacji w zawodach
regulowanych i działalności, powołanego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2013 r.
odbyły się dwa posiedzenia zespołu, podczas których kontynuowano przede wszystkim prace nad
tematami podjętymi w poprzednich latach.
Szczególnie istotne zagadnienia zostały omówione w ramach ostatniego posiedzenia. Przedmiotem
dyskusji były zarówno zasady wydawania Europejskiej Legitymacji Zawodowej, która ma na celu
ułatwienie i przyspieszenie procedury uznawania
kwalifikacji i świadczenia usług transgranicznych,
przy jednoczesnym zwiększeniu jej przejrzystości,
jak i propozycje Komisji Europejskiej dotyczące prac
związanych z transpozycją dyrektywy zmieniającej
dyrektywę 2005/36/WE. Dużo uwagi poświęcono
też roli systemu IMI, która wciąż rośnie, dlatego też
podejmowane są starania aby udoskonalić ten program, który przyczynia się do zmniejszenia kosztów
i czasu koniecznego do rozpatrzenia wniosku dotyczącego uznania kwalifikacji oraz ułatwienia wymiany informacji między państwami.
Z uwagi na ustawę z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne, wprowadzającą konieczność
umożliwienia kontaktowania się elektronicznego
z organem administracji publicznej za pomocą elektronicznych skrzynek podawczych funkcjonujących
w ramach ogólnopolskiej platformy ePUAP, już od
ponad trzech lat PIIB jest zarejestrowana na ogólnopolskiej platformie teleinformatycznej ePUAP.
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Platformę tą można scharakteryzować poprzez następujące trzy cele przyświecające jej realizacji:
wdrożenie elementów platformy ePUAP, która
umożliwia świadczenie usług publicznych drogą elektroniczną,
udostępnienie infrastruktury dla wymiany informacji pomiędzy instytucjami publicznymi oraz
dla tworzenia usług złożonych,
udostępnienie odbiorcom usług publicznych
(obywatele, przedsiębiorstwa, członkowie izby)
pojedynczego punktu dostępowego w Internecie, w którym zagregowane będą usługi świadczone przez instytucje publiczne – Krajową Izbę
Inżynierów Budownictwa.
Powyższe cele realizowane są przez Polska Izbę
inżynierów Budownictwa we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji. Wdrożenie
rozwiązań platformy ePUAP wymagało sporządzenie opisów przebiegu procedur w Izbie i zaimplementowanie ich w formie elektronicznych formularzy ww. platformie. Pełne wdrożenie wszystkich
procedur wymagało od pracowników Krajowego
Biura dużego zaangażowania i nakładu pracy.
W związku z między innymi opinią PIIB wyrażoną w korespondencji z Ministrem Gospodarki
na temat systemu jednolitej ochrony patentowej,
Polska nie podpisała umowy o Jednolitym Sądzie
Patentowym w dniu 19 lutego 2013 r. w Brukseli.
Jednocześnie należy mieć na uwadze, że państwa
– sygnatariusze umowy JSP będą prowadziły dalsze prace nad jednolitym systemem patentowym
w Unii Europejskiej. W okresie sprawozdawczym
Izba opiniowała przekazany do konsultacji przez
Ministerstwo Gospodarki projekt ustawy z dnia 26
lipca 2012 r. o odnawialnych źródłach energii, do
którego zgłosiła zdecydowany sprzeciw, szczególnie wobec tworzenia nowego zawodu ,,instalatora
mikro instalacji lub małych instalacji”.
Na wniosek Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
Wicepremier Rady Ministrów, Minister Gospodarki Janusz Piechociński przyjął propozycję o objęciu honorowym patronatem 60. Walnego Zgromadzenia Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa, które odbędzie
się w Polsce w dniach 16-18 października 2014 r.
W związku z procedowanym przez Ministra
Sprawiedliwości projektem ustawy o ułatwieniu

dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, tzw. ,,ustawy deregulacyjnej”, Izba na
każdym etapie prac legislacyjnych opiniowała ten
projekt, wnosząc merytoryczne uwagi odzwierciedlające opinie naszego środowiska zawodowego.
Procedowany projekt ustawy, w zakresie dotyczącym naszego środowiska obejmuje zmiany w ustawie Prawo budowlane i ustawie o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa
oraz urbanistów. Z uwagi na drastyczne skrócenie
wymiaru praktyki zawodowej wymaganej do uzyskania uprawnień budowlanych, wprowadzenie
możliwości zaliczenia w całości praktyki studenckiej oraz możliwości zwolnienia z egzaminu na
uprawnienia budowlane, Izba przesłała informację
o zagrożeniu, jakie niesie za sobą obniżenie poziomu przygotowania inżynierów do wykonywania
zawodu, co w konsekwencji będzie miało wpływ
na powstanie zagrożenia bezpieczeństwa budowy
i użytkowania obiektów budowlanych. O powyższych zagrożeniach zostali poinformowani przedstawiciele Prezydenta RP, Rządu RP, Sejmu i Senatu
RP, stowarzyszeń, izb zawodowych i gospodarczych. Projekt po zakończeniu procesu legislacyjnego na etapie rządowym został przekazany do
Sejmu RP celem dalszego procedowania. 17 lipca
2013 r. projekt wpłynął do Sejmu i został przekazany do Komisji Nadzwyczajnej do spraw związanych
z ograniczaniem biurokracji. Projekt został oznaczony jako druk 1576, zaś na dzień 24 września
2013 r. wyznaczono termin wysłuchania publicznego. Z uwagi na fakt, że prace nad projektem
ustawy nadal trwają, nasze działania w tej sprawie
będą prowadzone na forum Komisji Sejmowej na
bieżąco, w zależności od potrzeb.
Izba prowadzi stałą współpracę z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego, co jest związane z prowadzeniem przez Głównego Inspektora Nadzoru
Budowlanego centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane, tytuł rzeczoznawcy
oraz osób ukaranych z tytułu odpowiedzialności
zawodowej. Przekazywane są również, w razie potrzeby, informacje dotyczące prowadzonych postępowań z tytułu odpowiedzialności zawodowej
w budownictwie oraz coroczne sprawozdania Krajowego Sądu Dyscyplinarnego i Krajowego Rzecznika
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Odpowiedzialności Zawodowej PIIB. W pracach organu opiniodawczo–doradczego GINB, jakim jest
Rada Wyrobów Budowlanych uczestniczy, jako jej
wiceprzewodniczący, Jerzy Putkiewicz - członek Prezydium Rady Mazowieckiej OIIB. Przedstawiciel GINB
uczestniczy w posiedzeniach Krajowej Rady i Prezydium Krajowej Rady PIIB.
Z inicjatywy Andrzeja Rocha Dobruckiego - prezesa KR PIIB i Roberta Dziwińskiego - głównego inspektora nadzoru budowlanego w dniu 13
czerwca 2013 r. odbyła się druga, wspólna narada
wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego z: członkami Krajowego Sądu Dyscyplinarnego,
przewodniczącymi okręgowych sądów dyscyplinarnych, krajowymi rzecznika odpowiedzialności
zawodowej oraz okręgowymi rzecznikami odpowiedzialności zawodowej – koordynatorami. W obradach uczestniczył Andrzej R. Dobrucki - prezes KR
PIIB i Robert Dziwiński - główny inspektor nadzoru
budowlanego. Dyskutowano o współpracy między
GUNB i PIIB. Poruszono między innymi problem odpowiedzialności zawodowej oraz współpracy w jej
egzekwowaniu pomiędzy nadzorem budowlanym
i samorządem zawodowym inżynierów budownictwa. Spotkanie pozwoliło na wyjaśnienie istotnych,
spornych kwestii dotyczących możliwości informowania nadzoru budowlanego szczebla powiatowego lub wojewódzkiego o sposobie załatwienia
przez właściwe organy Izby złożonego wniosku
o ukaranie. Omawiano także kwestie obiegu i pozyskiwania dokumentów w toku postępowań
dyscyplinarnych prowadzonych przez organy izb.
Przedstawiciele obu stron ponownie zgodnie uznali, że potrzebna jest kontynuacja takich roboczych
spotkań, które pogłębiają współpracę i pozwalają
w sposób kompleksowy uzgadniać wspólne stanowisko w przypadkach pojawiających się wątpliwości interpretacyjnych, co do przepisów prawa.
Polska Izba Inżynierów Budownictwa współpracuje także z Państwową Inspekcją Pracy. W pracach
Rady do spraw Bezpieczeństwa w Budownictwie
przy Głównym Inspektorze Pracy uczestniczy wiceprezes KR PIIB Zdzisław Binerowski. Szczególną
troskę Rada przykłada do działań prewencyjnych
w zakresie ograniczania zagrożeń zawodowych,
w tym także na budowach. Poruszono także kwestię

ochrony zdrowia pracowników w aspekcie wydłużenia się ich aktywności zawodowej (podwyższenie
wieku emerytalnego). Na członka Komisji Kwalifikacyjnej do oceny kandydatów na rzeczoznawców do
spraw bezpieczeństwa i higieny pracy został powołany Roman Lulis z Mazowieckiej OIIB.
W ramach współdziałania z Urzędem Zamówień
Publicznych Polska Izba Inżynierów Budownictwa,
w obronie swoich członków, wystąpiła o podjęcie
działań mających na celu zapewnienie konkurencji,
poprzez określenie w specyfikacji zamówienia warunków, które są adekwatne do planowanych robót
budowlanych, ponieważ coraz częściej w specyfikacji zamówienia stawiane są wyższe wymagania
odnośnie wymaganych uprawnień budowlanych,
niż to wynika z planowanych robót budowlanych.
Polska Izba Inżynierów Budownictwa wystosowała w dniu 10 czerwca 2013 r. pismo do prezesa
Urzędu Zamówień Publicznych Jacka Sadowego
z prośbą o podjęcie działań mających na celu wyrównanie szans osób zamierzających wziąć udział
w postępowaniu przetargowym.

2.11. Współpraca ze stowarzyszeniami i samorządami
zawodowymi
Krajowa Rada PIIB współpracuje ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi oraz samorządami
zawodowymi działającymi w obszarze budownictwa. Stała współpraca jest realizowana poprzez
wspólne działanie w zakresie opiniowania aktów
prawnych, wystąpień do administracji państwowej
oraz uczestnictwo i organizowanie spotkań merytorycznych i szkoleniowych.
Należy zaznaczyć, iż podpisanie w 2012 r. nowego
porozumienia ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi zaktywizowało działalność okręgowych izb
inżynierów budownictwa, które z regionalnymi stowarzyszeniami podpisały porozumienia tego samego
typu. Przyczyniło się to do rozwinięcia współpracy
w terenie z sygnatariuszami porozumienia, a w szczególności ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich.
W dniach 5–8 marca 2013 r. odbyły się w Wiśle, XXVIII Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji.
Organizatorem warsztatów był Małopolski Oddział
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PZITB w Krakowie, przy współpracy oddziałów
w Bielsku-Białej, Gliwicach i Katowicach. Tematyka warsztatów była kontynuacją rozpoczętego
w 2010 r. cyklu „Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjno-materiałowo-technologiczne” i dotyczyła: metod badania podłoża, robót palowych, wzmacniania
gruntów i fundamentów, projektowania geotechnicznego głębokich posadowień, zabezpieczania
otoczenia budowli, modelowania geotechnicznego
oraz stateczności skarp, osuwisk, wałów przeciwpowodziowych. Patronat branżowy objęły: Krajowa
Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Małopolska i Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Honorowy Patronat nad warsztatami objął
główny inspektor nadzoru budowlanego – Robert
Dziwiński oraz JM rektor Politechniki Krakowskiej –
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak.
W dniach 16–17 maja 2013 r. odbyła się zorganizowana przez Izbę Projektowania Budowlanego
wspólnie z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa
XVI Konferencja Problemowa pt. „Przygotowanie
i realizacja inwestycji budowlanych w perspektywie
finansowej UE”. Patronat honorowy nad konferencją objął wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Janusz Piechociński.
Kolejnym dowodem dobrej współpracy była XXVI
konferencja „Awarie Budowlane 2013”, która odbyła się w dniach 21-24 maja 2013 r. w Międzyzdrojach. Patronat nad konferencją objęły: Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego,
Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Wojewoda
i Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego oraz Prezydent Miasta Szczecina. Sesje, które
odbyły się podczas konferencji poświęcone były:
konstrukcjom żelbetowym i stalowym, budownictwu ogólnemu, geotechnice, mostom i drogom,
materiałowym aspektom awarii i napraw konstrukcji oraz diagnostyce w ocenie bezpieczeństwa
konstrukcji. Omawiano awarie, które wystąpiły
w ostatnim czasie, np. powszechnie znaną sprawę
konieczności wzmacniania schodów kaskadowych
Stadionu Narodowego w Warszawie. Konferencja
stanowiła forum wymiany poglądów i doświadczeń
naukowców, inwestorów, projektantów, wykonawców oraz przedstawicieli administracji budowlanej

w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych.
Coroczną, znaczącą formą współpracy ze stowarzyszeniami był aktywny udział PIIB w 59. Konferencji Naukowej, która odbyła się w dniach 15–20
września 2013 roku w Krynicy. Była to kolejna konferencja Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej
Akademii Nauk, Komitetu Nauki Polskiego Związku
Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Wydziału
Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej.
Konferencja została objęta patronatem Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Marszałka
Województwa Lubelskiego. Patronat medialny objął
miesięcznik „Inżynier Budownictwa”, zaś jednym ze
sponsorów była Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów
Budownictwa. Celem konferencji była prezentacja
najnowszych osiągnięć naukowych i wymiana doświadczeń między przedstawicielami świata nauki.
Część problemowa pod tytułem „Budownictwo na
obszarach wiejskich – nauka, praktyka, perspektywy”
miała na celu promocję wiedzy na temat budownictwa na obszarach wiejskich i jej przekazanie środowisku praktyków i inwestorów. Pokazana została
specyfika obiektów budownictwa wiejskiego i rolniczego, w tym kształtowanie, konstrukcje i materiały,
zagadnienia fizyki budowli, zagrożenia korozyjne
i pożarowe, obiekty związane z melioracją. Część
ogólna dotyczyła problemów naukowych budownictwa, tj, budownictwa ogólnego, fizyki budowli,
geotechniki, inżynierii komunikacyjnej – mosty, inżynierii materiałów budowlanych, inżynierii przedsięwzięć budowlanych, inżynierii wiatrowej, konstrukcji
betonowych, konstrukcji metalowych, mechaniki
konstrukcji i zabytkowych obiektów budowlanych.
Istotnym wydarzeniem dla naszego środowiska
zawodowego były Centralne Obchody Dnia Budowlanych, które odbyły się w październiku 2013 r.
w Warszawie. Po raz pierwszy, po kilkuletniej przerwie, Dzień Budowlanych był obchodzony wspólnie
przez 9 organizacji budowlanych, z udziałem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz pod honorowym patronatem Prezydenta
RP. Udział w nich wzięli posłowie, przedstawiciele rządu, organizacji, stowarzyszeń, samorządów
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zawodowych i przedsiębiorstw budowlanych. PIIB
była jednym z organizatorów uroczystości. Organizacje, które zdecydowały się wspólnie świętować
to: Polski Związek Pracodawców Budownictwa,
Związek Zawodowy „Budowlani”, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Polski Związek Inżynierów
i Techników Budownictwa, Instytut Techniki Budowlanej, Izba Projektowania Budowlanego, Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości, Stowarzyszenie
Producentów Betonów oraz Związek Pracodawców
Producentów Materiałów dla Budownictwa.
Polska Izba Inżynierów Budownictwa w 2013
roku po nawiązaniu współpracy ze Związkiem
Zakładów Doskonalenia Zawodowego, poprzez
podpisanie w dniu 20 grudnia 2012 r. porozumienia o współpracy z Zarządem Głównym tego
Związku oraz Polskim Związkiem Pracodawców
Budownictwa, uczestniczyła w konsultacjach
mających na celu wypracowanie procedur powoływania i funkcjonowania branżowych komisji
egzaminacyjnych. Opracowano także jednolity
wzór certyfikatu, promujący ideę trójporozumienia. Zgodnie z zawartym porozumieniem PIIB
zaproponowała osoby do udziału w branżowej
komisji egzaminacyjnej.
W roku 2013 prezydencję w tzw. Grupie B-8, porozumieniu obejmującym Polską Izbę Inżynierów
Budownictwa, Izbę Architektów RP, Polską Izbę
Urbanistów, Polski Związek Inżynierów i Techników
Budownictwa, Izbę Projektowania Budowlanego,
Stowarzyszenie Architektów Polskich, Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Towarzystwo Urbanistów
Polskich i Geodezyjną Izbę Gospodarczą, objęło
Stowarzyszenie Architektów Polskich. Współpraca zaowocowała wspólnym stanowiskiem Grupy
B-8 z dnia 16 kwietnia 2013 r. dotyczącym projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na
budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę. Stanowisko,
które zawierało negatywną opinię wobec zaproponowanego projektu przedmiotowego rozporządzenia zostało przekazane do organu procedującego
ten akt prawny, tj. do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Zasadniczym przedmiotem wymiany poglądów
między członkami Grupy B-8 był projekt z dnia 13
czerwca 2013 r. ustawy o ułatwieniu dostępu do
wykonywania niektórych zawodów regulowanych
wraz z projektami aktów wykonawczych. Pełne poparcie ze strony członków porozumienia uzyskało
stanowisko PIIB, przyjęte w formie uchwały na XII
Krajowym Zjeździe, wyrażające głębokie zaniepokojenie i sprzeciw wobec propozycji zlikwidowania
samorządu zawodowego urbanistów. Wyrażono
również poparcie dla stanowiska PIIB w sprawie
projektu ustawy o ułatwianiu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych,
w odniesieniu do skrócenia wymiaru praktyki zawodowej oraz możliwości zwolnienia z egzaminu
na uprawnienia budowlane i uznania praktyk studenckich za całość praktyki wymaganej do uzyskania uprawnień. Zdaniem członków porozumienia
przełoży się to na obniżenie kryterium dostępu do
zawodu, a w konsekwencji do obniżenia standardu
zawodowego.
W roku 2013 prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wystąpił do prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, która w 2013 r.
pełniła przewodnictwo w porozumieniu zrzeszającym samorządy zawodowe reprezentujące zawody
zaufania publicznego, z inicjatywą podjęcia wspólnych działań prowadzących do utworzenia ustawowej platformy porozumienia i uzgodnień między
rządem, a samorządem zawodowym, na wzór Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Powołanie takiej komisji, złożonej z przedstawicieli
wszystkich samorządów zawodowych oraz rządu,
pozwoliłoby na wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawach ogólnych, dotyczących funkcjonowania samorządów zawodowych i mogłoby skutkować poprawą jakości stanowionego prawa.
Należy podkreślić, iż w roku 2013, w związku
z proponowanymi zmianami zawartymi w rządowym projekcie ustawy o ułatwieniu dostępu do
wykonywania niektórych zawodów regulowanych
(tzw. ,,ustawa deregulacyjna”), pomiędzy samorządami zawodowymi zrzeszającymi różne grupy
zawodowe została podjęta owocna współpraca
na rzecz budowania prestiżu i zaufania w odbiorze społecznym zawodów zaufania publicznego.
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Współdziałanie pomiędzy samorządami przyniosło bardzo wiele korzyści i przyczyniło się w istotny
sposób do pogłębienia współpracy pomiędzy nimi
w trudnym okresie zmian.

2.12. Współpraca z uczelniami
i instytutami naukowo-technicznymi
Współpraca PIIB z wyższymi uczelniami i instytutami naukowo-technicznymi jest prowadzona systematycznie, między innymi poprzez organizowane
szkoleń, konferencji oraz codzienne kontakty zawodowe. Korzysta z tej współpracy oraz uczestniczy
w niej przede wszystkim Krajowa Komisja Kwalifikacyjna oraz okręgowe komisje kwalifikacyjne. Znaczące jest także zaangażowanie PIIB we współorganizowanie konferencji, seminariów i innych form
spotkań naukowo-technicznych, przy jednoczesnym zaangażowaniu jednostek organizacyjnych
uczelni i instytutów naukowo-technicznych.
Istotnym aspektem działalności PIIB jest stałe
zaangażowanie w sprawy kształcenia kadr dla budownictwa i jej współpraca w tym zakresie nie tylko
z uczelniami, ale także z organizacjami o charakterze naukowym i technicznym, takimi jak: Komitet
Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk
(KILiW PAN), Komitet Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB) oraz
innymi gremiami opiniotwórczymi.
Polska Izba Inżynierów Budownictwa, w ramach
realizowania swoich ustawowych zobowiązań
w zakresie dbałości o kształcenie kadr dla budownictwa, wypracowała w 2013 roku, wspólnie
w ramach porozumienia z Komisją Akredytacyjną
Uczelni Technicznych, działającą przy Konferencji
Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, zakres
i formułę działania zespołu, który ma dbać o poziom kształcenia i wykonywania zawodu inżyniera budownictwa. Powołano zespół ekspertów PIIB
do współpracy z Komisją Akredytacyjną Uczelni
Technicznych, do którego weszli: prof. dr hab. inż.
Henryk Zobel, mgr inż. Jerzy Stroński, inż. Ryszard
Kolasa, prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer, prof. dr
hab. inż. Adam Podhorecki, prof. dr hab. inż. Eugeniusz Hotała. Zespół podjął prace przygotowujące

do merytorycznego opracowania środowiskowych
kryteriów oceny uczelni kształcących na kierunkach
właściwych dla budownictwa. Kryteria te uzupełnią
wymagania stawiane przez Komisję Akredytacyjną
w toku procedury akredytacji kierunków kształcenia
przygotowujących kandydatów do samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie.
W ramach współpracy z Polską Komisją Akredytacyjną, na wniosek Prezesa Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, do grona
ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej reprezentujących kierunek „budownictwo” został powołany
prof. zw. dr hab. inż. Kazimierz Szulborski.
Kolejnym działaniem Izby w trosce o odpowiednie
kształcenie kadr dla budownictwa na poziomie podstawowym było nawiązanie współpracy ze Związkiem Zakładów Doskonalenia Zawodowego, poprzez
podpisanie w dniu 20 grudnia 2012 r. porozumienia
z Zarządem Głównym tego Związku oraz Polskim
Związkiem Pracodawców Budownictwa. Wypracowane zostały procedury powoływania i funkcjonowania branżowych komisji egzaminacyjnych.
Efektem współpracy z Komitetem Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN było uzyskanie poparcia Ministerstwa Środowiska dla propozycji przywrócenia
specjalności hydrotechnicznej wśród specjalności
techniczno-budowlanych. Dzięki temu poparciu
w toku prac nad ustawą deregulacyjną udało się
przywrócić specjalność, o którą od wielu lat zabiegało środowisko.
Polska Izba Inżynierów Budownictwa bierze systematyczny i czynny udział oraz aktywnie uczestniczy w przygotowaniu konferencji naukowo-technicznych o zasięgu ogólnopolskim.
Tradycyjnie już PIIB czynnie uczestniczyła w 59.
Konferencji Naukowej, która odbyła się w dniach
15-20 września 2013 roku w Krynicy. Była to kolejna
konferencja Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej
Polskiej Akademii Nauk, Komitetu Nauki Polskiego
Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz
- w roku 2013 - Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. Patronat medialny objął
miesięcznik „Inżynier Budownictwa”, zaś jednym ze
sponsorów była Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Celem konferencji była prezentacja najnowszych osiągnięć naukowych i wymiana
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doświadczeń między przedstawicielami świata nauki i praktyki budowlanej.
Polska Izba Inżynierów Budownictwa objęła patronat nad XXVI konferencją „Awarie Budowlane
2013”, która odbyła się w dniach 21-24 maja 2013
r. w Międzyzdrojach. Organizatorami byli: Wydział
Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie,
Szczeciński Oddział Polskiego Związku Inżynierów
i Techników Budownictwa, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.
W obradach Ogólnopolskiego Zjazdu Dziekanów
Uczelni Publicznych Kierunku Budownictwo, który
odbył się w dniach 5–7 czerwca 2013 r. w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, aktywnie
uczestniczyli Andrzej Roch Dobrucki - prezes KR
PIIB i Marian Płachecki - przewodniczący Krajowej
Komisji Kwalifikacyjnej PIIB. Przedstawiciele Izby
omówili między innymi współpracę PIIB z wydziałami kształcącymi na kierunku budownictwo. Należy podkreślić, że tematyka zjazdu koncentrowała
się wokół niezwykle ważnych dla środowiska budowlanego zagadnień. Omawiane były m.in. takie
problemy, jak: terminy i czas trwania praktyk zawodowych, czas trwania studiów I i II stopnia, ścieżka
zdobywania uprawnień zawodowych oraz miejsce
budownictwa w Europejskim Obszarze Szkolnictwa
Wyższego. Dyskutowano także na temat bezpieczeństwa w budownictwie oraz kształtowania postaw młodych inżynierów budownictwa.
W dniach 6-7 czerwca 2013 r. na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej odbyła się zorganizowana przy współpracy
z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa oraz Polskim
Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa
Konferencja Naukowo-Techniczna „85 lat pierwszego
polskiego Prawa budowlanego”. Tytuł konferencji nawiązywał do rocznicy wejścia w życie Rozporządzenia
Prezydenta RP z 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli. Konferencja rozpoczęła
cykl konferencji naukowo-technicznych „Prawo w inżynierii lądowej”, skierowanych do kadry naukowej,
uczestników szeroko rozumianego procesu inwesty-

cyjno-budowlanego oraz pracowników administracji
rządowej i samorządowej.

2.13. Ubezpieczenie OC członków Izby, sprawozdanie
z funkcjonowania umowy
generalnej
W roku 2013 prace związane z obsługą Umowy
Generalnej realizowano bez pośrednictwa brokera
ubezpieczeniowego. Rezygnacja z pośrednictwa
brokerskiego pozwoliła na: obniżenie składki ubezpieczeniowej z kwoty 96 zł na 79 zł w roku 2013,
a następnie do wysokości 70 zł obecnie, utrzymanie zmniejszonych opłat na ubezpieczenie w segmencie ubezpieczeń OC nadwyżkowych, podwyższenie sumy gwarancyjnej ze 100.000 złotych do
kwoty 500.000 złotych dla ubezpieczeń OC w życiu prywatnym oraz wprowadzenie bezskładkowego ubezpieczenia dotyczącego ryzyka ponoszenia
kosztów ochrony prawnej przez członków Izby.
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu
umowy ubezpieczenia OC wynosi 10 lat od zdarzenia powodującego szkodę, jeżeli szkoda nie
jest wynikiem przestępstwa. Okres ten jest krótszy, jeżeli poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie zobowiązanej do jej naprawienia.
W takim przypadku poszkodowany ma 3 lata na
dochodzenia odszkodowania z ubezpieczenia OC
członka Izby.
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w związku
roszczeniem poszkodowanych jest ograniczona
do wysokości sumy gwarancyjnej ubezpieczenia
OC inżyniera budownictwa. Maksymalna wysokość
kwoty odpowiedzialności Ubezpieczyciela w roku
2013 wynosiła – 203.355 PLN, równowartość 50
tys. EURO zgodnie z kursem określonym w tabeli
1/A/NBP/2013: kurs EUR 4,0671.
Wszelkie czynności związane z obsługą Umowy
Generalnej realizowane są przez Krajowe Biuro Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Sprawozdanie zostało wykonane na podstawie
danych otrzymanych od TUiR Warta S.A., TUiR Allianz S.A i STU Ergo Hestia.
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2.13.1. Dane szkodowe umowy
generalnej ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej członków Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa
1. Liczba zgłoszonych szkód
a) Zgłoszono łącznie 476 szkód,
w tym:
– 2 szkody do TUiR Warta S.A.,
– 136 szkód do TUiR Allianz S.A.,
– 338 szkód do STU Ergo Hestia.
b) Wypłacono 84 odszkodowania:
– 1 odszkodowanie wypłacone przez TUiR
Warta S.A.,
– 36 odszkodowań wypłaconych przez TUiR Allianz S.A.,
– 47 odszkodowań wypłaconych przez STU Ergo
Hestia.
c) Liczba odmów wypłaty odszkodowania
lub rezygnacji z roszczenia:
– 1 odmowa wypłaty przez TUiR Warta S.A.,
– 56 odmów wypłaty przez TUiR Allianz S.A.,
– 141 odmów wypłaty przez STU Ergo Hestia
(w tym 18 rezygnacji z roszczeń).
d) Liczba szkód zgłoszonych w roku 2013,
a będących w toku likwidacji:
– 44 szkody zgłoszone do TUiR Allianz S.A.,
– 150 szkód zgłoszonych do STU Ergo Hestia.
e) Łączna wartość zgłoszonych roszczeń:
– 29 000 349,32 PLN

w tym:
– 8 700,00 PLN skierowanych do TUiR
Warta S.A.,
– 12 015 003,11 PLN skierowanych do TUiR
Allianz S.A.,
– 16 976 646,21 PLN skierowanych do STU Ergo
Hestia.
f) Łączna wartość wypłaconych odszkodowań:
– 3 736 878,62 PLN
w tym:
– 27 088,54 PLN wypłaconych przez TUiR
Warta S.A.,
– 1 805 990,15 PLN wypłaconych przez TUiR Allianz S.A.,
– 1 903 799,93 PLN wypłaconych przez STU Ergo
Hestia.
2. Szkody zgłoszone przed rokiem 2013,
a wypłacone w roku 2013:
a) Liczba zgłoszonych szkód:
– 11 szkód do TUiR Allianz S.A.,
– 12 szkód do STU Ergo Hestia.
b) Łączna kwota wypłat:
– 479 786,39 PLN wypłaconych przez TUiR
Allianz S.A.,
– 704 132,74 PLN wypłaconych przez STU Ergo
Hestia.
3. Kwota wszystkich odszkodowań wypłaconych w 2013 roku:
– 4 920 797,75 PLN

4. Liczba szkód zgłoszonych w 2013 roku w podziale na okręgowe izby inżynierów budownictwa
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5. Wartość wszystkich wypłaconych w 2013 roku odszkodowań z podziałem na okręgowe
izby inżynierów budownictwa

2.13.2. Główne przyczyny
decyzji omownych
zakładu ubezpieczeń
Szkody powstałe w wyniku prac nie pozostających w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Ubezpieczony przekroczył zakres uprawnień budowlanych.

Brak odpowiedzialności (winy) ubezpieczonego
za powstałą szkodę.
Brak pełnej dokumentacji świadczącej o powstałej szkodzie.
Szkody powstałe w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.
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2.13.3. Zestawienie porównawcze szkodowości kontraktu OC PIIB
za lata 2003-2013
1. Liczba zgłoszonych szkód w latach 2003-2013

2. Wartość odszkodowań wypłaconych w latach 2003-2013
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2.13.4. Ubezpieczenia OC nadwy- 2.13.7. Szkodowość odnotoważkowe w 2013 roku
na w 2013 roku w segmencie
ubezpieczeń
dodatkowych realizowaW ramach umowy OC PIIB z STU Ergo Hestia
nych w ramach umowy
w 2013 roku zawarto łącznie 791 umów nadwyżubezpieczenia OC PIIB
kowego ubezpieczenia OC inżynierów budownictwa, w tym:
– 194 do wysokości sumy gwarancyjnej 100 tys.
euro,
– 206 do wysokości sumy gwarancyjnej 200 tys.
euro,
– 391 do wysokości sumy gwarancyjnej 250 tys.
euro.
Szkodowość segmentu ubezpieczeń OC nadwyżkowych – 3 708,50 zł

2.13.5. Ubezpieczenia obowiązkowe OC architekta członka PIIB w 2013 r.
W ramach umowy OC PIIB z STU Ergo Hestia
w 2013 roku zawarto łącznie 70 umów obowiązkowego ubezpieczenia OC architektów.
Szkodowość segmentu ubezpieczeń OC architektów – brak szkód

2.13.6. Ubezpieczenia obowiązkowe OC osób sporządzających świadectwa
charakterystyki energetycznej w 2013 roku
W ramach umowy OC PIIB z STU Ergo Hestia
w 2013 roku zawarto łącznie 1550 umów obowiązkowego ubezpieczenia OC osób sporządzających
świadectwa charakterystyki energetycznej.
Szkodowość segmentu ubezpieczeń OC osób
sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej – brak szkód

1. Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym
członków PIIB
Szkodowość polisy OC w życiu prywatnym członków PIIB wyniosła – brak szkód.
2. Ubezpieczenie OC działalności PIIB
Szkodowość polisy OC działalności PIIB wyniosła
– brak szkód.
3. Ubezpieczenie OC organów i członków organów PIIB
Szkodowość polisy OC organów i członków PIIB
wyniosła – brak szkód.
4. Ubezpieczenie ponoszenia ochrony prawnej członków PIIB
Szkodowość polisy ponoszenia ochrony prawnej
członków PIIB – 14 165,00 zł.

2.14. Działania public relations
w 2013 r.
Strategicznym celem działań public relations
w minionym roku było systematyczne i konsekwentne budowanie prestiżu i rangi Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa. Przyjęta w poprzednich
latach polityka PR, opierająca się na długofalowych i stałych działaniach, umożliwiała utrwalanie
w świadomości społeczeństwa tożsamości samorządu zawodowego inżynierów budownictwa i roli,
jaką odgrywa. Określone zewnętrzne i wewnętrzne
cele strategii PR ułatwiały te zadania.
W sferze działań zewnętrznych umacniano pozytywny wizerunek Izby i wzmacniano opiniotwórczą
rolę samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, natomiast w zakresie strategii wewnętrznej
udoskonalano przepływ informacji pomiędzy kierownictwem Izby, a członkami samorządu oraz budowano prestiż zawodu inżyniera budownictwa.
Realizacja zadań w ujęciu zewnętrznym polegała przede wszystkim na aktywnej polityce komunikacyjnej, m.in. poprzez stałe i regularne kontakty
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z dziennikarzami, regularne zamieszczanie informacji z najważniejszych wydarzeń z działalności Izby na głównej stronie internetowej PIIB oraz
w mediach centralnych i branżowych, poprzez
przekazywanie komunikatów prasowych portalom
internetowym, stacjom telewizyjnym i radiowym.
Materiały prasowe rozsyłano dziennikarzom zgodnie z funkcjonującą w Izbie bazą danych oraz przekazywano podczas indywidualnych spotkań. Media
mogły także korzystać z komunikatów prasowych
regularnie zamieszczanych w specjalnej zakładce
„Biuro prasowe/Materiały dla mediów”, znajdującej
się na stronie internetowej PIIB.
Współpraca z dziennikarzami przynosiła konkretne efekty w postaci publikacji poświęconych naszemu samorządowi zawodowemu, m.in. w czasopismach centralnych („Rzeczpospolita”, „Gazeta
Wyborcza”, „Dziennik Gazeta Prawna”) oraz w prasie branżowej (m.in. „Przegląd budowlany”, „Materiały Budowlane”, „Builder”, „Polskie drogi”, „Cyrkulacje”). Publikacje i wywiady z przedstawicielami
naszego samorządu zawodowego ukazały się także
na portalach internetowych, m.in. muratorplus.pl,
studentbuduje.pl, materialybudowlane.info.pl, inzynierbudownictwa.pl. Prezes KR PIIB Andrzej Roch
Dobrucki uczestniczył także w programach stacji
telewizyjnych (np. TVP Info, TVP, TV Biznes Polsat)
oraz radiowych (np. Radio Żak – Łódź).
Szczególnym wydarzeniem dla działań PR był XII
Zjazd Sprawozdawczy PIIB. Z tej okazji zaproszono na obrady przedstawicieli mediów centralnych,
branżowych i okręgowych oraz przygotowano specjalne zestawy materiałów prasowych do wykorzystania w publikacjach. Relacje ze Zjazdu opublikowano w prasie branżowej, okręgowej i serwisach
internetowych.
W ramach budowania pozytywnego wizerunku
PIIB uczestniczyliśmy jako organizator lub obejmowaliśmy patronatem – honorowym albo branżowym – ważne dla środowiska konferencje, targi, czy
konkursy. Sprawowaliśmy patronat nad m.in. MTP
„Budma”, konkursem „Budowa Roku”, konferencją
pt. „85 lat pierwszego polskiego Prawa budowlanego”, XXVIII Ogólnopolskimi Warsztatami Pracy
Projektanta Konstrukcji, XXVI Konferencją Naukowo-Techniczną „Awarie Budowlane”, XVI Konfe-

rencją IPB pt. „Przygotowanie i realizacja inwestycji budowlanych w perspektywie finansowej UE”.
Duży wkład merytoryczny wnieśliśmy do zorganizowanej w Senacie RP przez Komisję Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji oraz Mazowieckie Forum
Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego konferencji pt. „Samorząd zawodowy w demokratycznym państwie prawa”.
Wspieraliśmy także działalność statutową Krajowej Federacji Edukacji Zawodowej i Kultury Fizycznej
„Budowlani” na rzecz młodzieży uczącej się w technikach budowlanych i zasadniczych szkołach zawodowych o profilu budowlanym. W marcu 2013 r.
ufundowaliśmy puchary dla zwycięzców konkursu
„Buduj z Pasją”, w którym uczestniczyli uczniowie
techników budowlanych i zasadniczych szkół budowlanych. W listopadzie natomiast ufundowaliśmy pamiątkowe puchary dla szkół kształcących
w zawodach budowlanych, które uczestniczyły we
współzawodnictwie sportowym w ramach igrzysk
młodzieży szkół budowlanych. Wspieraliśmy także,
jak co roku 37. edycję „Biegu Piastów” i ufundowaliśmy puchary dla najlepszych w kategorii grupy
zawodowej – budowlańcy. Działania takie przyczyniają się do postrzegania naszego samorządu jako
organizacji otwartej na wspieranie inicjatyw edukacyjnych i sportowych.
Prezes Andrzej R. Dobrucki oraz inni przedstawiciele Prezydium Krajowej Rady PIIB uczestniczyli również w konferencjach i sympozjach
z udziałem przedstawicieli parlamentu, rządu,
samorządów zawodowych, instytucji i przedsiębiorstw, poświęconych ważnym problemom
branży budowlanej. Pozytywne postrzeganie naszego samorządu przekładało się często na udział
przedstawicieli władz centralnych oraz parlamentu w ubiegłorocznych zjazdach okręgowych oraz
w zjeździe krajowym.
W ramach działań związanych z wewnętrznym
PR zostały przygotowane i przeprowadzone specjalne, trzecie z kolei, warsztaty dla redaktorów
naczelnych wszystkich biuletynów ukazujących
się w okręgowych izbach inżynierów budownictwa oraz dla osób z prezydium okręgowych
rad, odpowiedzialnych za kontakty z mediami
oraz wydawnictwa. Tym razem szkolenie, które
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odbyło się 30 października 2013 r. w Warszawie, poświęcone było zmianom w obowiązującym prawie prasowym i prawu autorskiemu,
redagowaniu biuletynów, budowaniu informacji
prasowej, zamieszczaniu zdjęć oraz korzystaniu
z informacji zamieszczanych na stronach internetowych. Ze względu na to, że coraz częściej
redaktorzy biuletynów okręgowych zaczynają
pełnić funkcje rzeczników prasowych, to w szkoleniu znalazł się także blok poświęcony zasadom
i formom współpracy z mediami, przygotowaniu
materiałów informacyjnych dla różnych mediów
oraz organizowaniu konferencji prasowych. Szkolenie to, podobnie jak poprzednie, przyczyniło się
do pozytywnych zmian w redagowaniu naszych
okręgowych czasopism oraz poszerzyło wiedzę
związaną z pełnieniem funkcji rzeczników prasowych. Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali
w wersji papierowej i elektronicznej specjalnie
przygotowane materiały, z których mogą korzystać w swojej pracy.
Współpraca z okręgowymi biuletynami prowadzona jest na bieżąco i systematycznie przekazywane są materiały prasowe. Należy zauważyć, że
czasopisma sukcesywnie zmieniają się na korzyść.
zarówno pod względem szaty graficznej, jak i zamieszczanych informacji. Na korzyść zmieniają się
także strony internetowe izb okręgowych, stając się
ważnym, współczesnym i nowoczesnym źródłem
informacji.
Nasi członkowie mogą także na bieżąco korzystać
ze strony internetowej PIIB, gdzie zamieszczane są
liczne komunikaty dotyczące funkcjonowania Izby
oraz ważnych dla członków wydarzeń.
W ramach wewnętrznego public relations zamieszczano także w ubiegłym roku publikacje
w czasopiśmie „Inżynier Budownictwa”, wydawanym przez PIIB. Na łamach poświęconych samorządowi zawodowemu drukowano artykuły dotyczące
m.in. działań legislacyjnych, czy też funkcjonowania
okręgowych izb inżynierów budownictwa. Współpraca z redakcją „IB” pozytywnie się rozwija i powstają nowe płaszczyzny współdziałania w ramach
popularyzacji działań związanych z funkcjonowaniem samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

2.15. Informatyzacja
W celu realizacji zadań ustawowych i statutowych stawianych przed Izbą, Krajowe Biuro PIIB
wprowadziło szereg rozwiązań informatycznych
ukierunkowanych przede wszystkim na wspomaganie pracy techników i inżynierów budownictwa
– członków Izby, a w mniejszym stopniu związanych z realizacją zadań administracyjno-biurowych.
Działania z zakresu informatyzacji Krajowe Biuro
PIIB skupiło w następujących obszarach:
witryna internetowa,
system ewidencji członków,
elektroniczne zaświadczenia przynależności do
Izby,
system samokształcenia zawodowego – e-learning ,
dostęp do biblioteki norm PKN.

2.15.1. Witryna internetowa
PIIB
Podobnie, jak w latach ubiegłych, Krajowe Biuro szczególną uwagę przywiązuje do prowadzenia witryny internetowej Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa www.piib.org.pl. Powyższa witryna
internetowa stała się podstawowym źródłem informacji dla osób zainteresowanych działalnością samorządu zawodowego. Prezentowane na stronach
Izby informacje, uchwały, regulaminy, wystąpienia
do jednostek samorządowych i centralnych umożliwiają wszystkim zainteresowanym śledzenie prac
samorządu zawodowego.
Na szczególną uwagę zasługuję fakt, że na stronie
internetowej zamieszczane są w formie notatek informacyjnych bieżące wydarzenia związane z pracą
Izby i jej organów, a w szczególności Krajowej Rady
i jej Prezydium. W ciągu roku 2013 na stronach
Izby zostało zamieszczonych i zmodyfikowanych
421 informacji dotyczących bieżących prac.
W związku z częstymi zmianami prawa, co powoduje trudności w posługiwaniu się tekstami aktów prawnych, Krajowe Biuro od kilku lat prowadzi
serwis internetowy w formie informacji prawniczej
–LEX. Aby zapewnić członkom samorządu zawodowego bezproblemowe korzystanie z tekstów aktów
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normatywnych, z uwzględnieniem dokonanych
w nich zmiany, przeprowadzana jest comiesięczna
aktualizacja. Nadzór nad tym zadaniem prowadzi
kancelaria radcy prawnego Krzysztofa Zająca. Zakres tematów zamieszczonych w na stronach z aktami prawnymi przedstawiono poniżej:
budownictwo,
• prawo budowlane,
• szczególne przepisy budowlane,
• wyroby budowlane,
• przepisy i warunki techniczno-budowlane,
samorząd zawodowy w budownictwie,
bezpieczeństwo i higiena pracy,
• bezpieczeństwo i higiena pracy,
• ochrona przeciwpożarowa,
• przepisy sanitarne,

NR 01 (102) | STYCZEŃ

ochrona środowiska i zabytków,
• ochrona środowiska,
• ochrona zabytków,
zagospodarowanie przestrzenne i geodezja,
• zagospodarowanie przestrzenne,
• geodezja,
normalizacja i polskie normy,
ceny,
drogi,
prawo wodne,
zamówienia publiczne,
energetyka,
pozostałe.
W roku 2013 liczba odwiedzających serwis z aktami prawnymi wyniosła 119 293.
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Rys. 1. Chronologiczna prezentacja wydań czasopisma „Inżynier Budownictwa” w 2013 r.
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Niezwykle użytecznym narzędziem witryny internetowej Izby są rejestry członków i osób świadczących usługi transgraniczne. Udostępnione rejestry
umożliwiają szybkie i sprawne potwierdzenie faktu
członkostwa w Izbie. Narzędzia te w dużej mierze
wykorzystywane są przez urzędy administracji centralnej i samorządowej, w celu weryfikacji danych.
Zmniejsza to w znaczny sposób liczbę zapytań
kierowanych do izb, związanych z potwierdzeniem
przynależności i okresu ochrony ubezpieczeniowej.
W wyniku prośby GUNB, Krajowe Biuro PIIB rozszerzyło możliwość weryfikacji danych również w horyzoncie czasowym. W chwili obecnej możliwe
jest również zweryfikowanie, czy dana osoba była
członkiem Izby począwszy od 1 stycznia 2007 roku.
Liczba osób, które skorzystały ze wspomnianego
serwisu w roku 2013 wyniosła 241 982 osoby.
Jak w latach ubiegłych, prowadzony jest przez
Izbę serwis internetowy poświęcony wydaniom czasopisma „Inżynier Budownictwa”. W serwisie zostały udostępnione wszystkie pełne wydania tego
czasopisma w formacie umożliwiającym przeglądanie poszczególnych wydań wprost ze strony internetowej. W związku z tym, że czasopismo wysyłane
jest bezpłatnie do wszystkich członków Izby, serwis
internetowy skierowany jest głównie do osób interesujących się budownictwem (m.in. studenci i pracownicy organów administracji państwowej). Liczba
odsłon stron z czasopismem „Inżynier Budownictwa” w roku 2013 wynosiła 53 358. Pełen katalog
stron tytułowych wydanych w roku 2013 numerów
czasopisma przedstawia rys. 1.
Witryny internetowe podlegają ocenom najczęściej wyrażonym w liczbie odwiedzin danej witryny
i odsłon poszczególnych podstron. Liczby odsłon
i odwiedzin są odzwierciedleniem prezentowanych
treści i usług dodatkowych danej witryny. W przypadku witryny Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wskaźniki te przedstawiają się następująco:
liczba odwiedzin (liczba wejść na stronę niezależnie o ilości wyświetlanych podstron) w roku
2013 - 777 499,
liczba odsłon (liczba wyświetlonych wszystkich stron witryny piib.org.pl) w roku 2013
– 2 713 560,

bezwzględna liczba niepowtarzalnych użytkowników – 412 625.
Przedstawione dane zostały opracowane za pomocą systemu Google Analitics.

2.15.2. System ewidencji
członków
Projekt sytemu Budinfo został opracowany w roku
2005 na bazie systemu informatycznego wykorzystywanego w dwóch biurach okręgowych izb inżynierów budownictwa. W tym samym roku został
wprowadzony, jako scentralizowany, system wspomagający czynności administracyjno-biurowe we
wszystkich biurach izb inżynierów budownictwa.
Stworzony system w sposób kompleksowy zapewnia wsparcie informatyczne w codziennym
funkcjonowaniu okręgowych biur Izby. System
umożliwia generowanie dowolnie stworzonych
przez użytkownika raportów, wspiera wszystkie
czynności związane z tworzeniem i obsługą masowej korespondencji tradycyjnej (papierowej) i
e-mailowej. System jest stale rozbudowywany,
w zależności od zapotrzebowania na nowe funkcjonalności, kierowanego z okręgowych biur. Jedynym warunkiem wdrożenia nowych rozwiązań
jest to, aby zaproponowana nowa funkcjonalność
miała zastosowanie we wszystkich okręgowych
biurach i realnie przyczyniła się do usprawnienia
ich pracy.
W roku 2013 system Budinfo był stale rozbudowywany o nowe funkcjonalności. W wyniku
zgłoszeń ze strony użytkowników (głównie pracowników okręgowych biur) zostały opracowane
dodatkowe mechanizmy, m.in.:
modyfikacja rozliczania składek członkowskich
i opłat na ubezpieczenie OC;
poszerzona integracja z systemem WebCert
(system do obsługi i zarządzania elektronicznymi zaświadczeniami przynależności do Izby);
cyfrowa kartoteka. Mechanizm wspomaga zdigitalizowanie papierowych kartotek członkowskich i ich przechowywanie bezpośrednio w systemie Budinfo. Mechanizm będzie rozszerzany
między innymi o możliwość obsługi zdygitalizowanej korespondencji;
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zawansowany system definiowalnych przez
użytkownika filtrów. Dodatkowo stworzono
możliwość filtrowania i przetwarzania danych
na podstawie zewnętrznych wykazów;
zautomatyzowano proces zawieszania i skreślania z listy członków. Mechanizm ma na celu
wspomaganie pracy okręgowych biur, w szczególności w kwestii dotrzymania terminów wszczętego postępowania, zgodnie z kpa.
Krajowe Biuro PIIB pokrywa koszty związane z pełną administracją systemu, dotyczącą
utrzymania infrastruktury, prac administracyjnych, całodobowej opieki nad infrastrukturą
techniczną i programową, jak również utrzymania wsparcia technicznego i pomocy dla
pracowników wszystkich okręgowych biur.
Serwer centralny umiejscowiony jest na wydajnym serwerze wydzierżawionym od sprawdzonego
dostawcy usług hostingowych wraz z wydajnym
i szybkim łączem internetowym. Zabezpieczenia
na wydzierżawionym serwerze centralnym działają
w oparciu o System Zarządzania Bezpieczeństwem
Informacji zgodny z ISO 27001:2005. Również serwery umiejscowione w okręgowych izbach są monitorowane przez pracowników Krajowego Biura
i wynajętą firmę zewnętrzną, w zakresie wydajności
oraz zapobiegania awariom i niepowołanym dostępom. Krajowe Biuro PIIB zabezpiecza również kopie bezpieczeństwa systemu, zarówno z systemów
izb okręgowych, jak i systemu centralnego. Kopie
wykonywane są codziennie i dla bezpieczeństwa
przechowywane w trzech miejscach, na różnych
nośnikach informatycznych.

2.15.3. E-learning – system
wspomagający doskonalenie zawodowe
członków Izby
W celu zapewnienia właściwego poziomu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, Krajowe Biuro
PIIB uruchomiło system szkoleniowy za pośrednictwem internetu. Należy przypomnieć, że samorząd
zawodowy ma ustawowy obowiązek współdziałania przy podnoszeniu kwalifikacji zawodowych
swoich członków. Szkolenia e-learningowe są

efektywną metodą szkoleniową, która zapewnia w sposób zindywidualizowany – w wybranym
przez szkolonego miejscu i czasie – odpowiedni poziom szkolenia. Należy przypomnieć, że szkolenia
e-leraningowe wiążą się z określonymi korzyściami,
takimi jak możliwość dostosowania do indywidualnego tempa nauczania, zapewnienie ciągłego
dostępu do materiałów szkoleniowych będących
przedmiotem szkolenia, jednostkowe niskie koszty
szkolenia, biorąc pod uwagę znaczną liczbę potencjalnych odbiorców.
Z powodu tych niewątpliwych zalet w roku 2013
Izba intensywnie rozbudowywała bazę szkoleniową tej formy nauczania. Na koniec roku w internetowym systemie szkoleniowym znajdowało się
17 kursów w formie e-learningu, o następujących
tematach:
„Kosztorysowanie robót budowlanych”;
„Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych”;
„Wprowadzenie do eurokodów”;
„Wprowadzenie do konstrukcji zbrojonych geosyntetykami”;
„Konstrukcje drewniane – wymagania oraz
podstawowe zasady projektowania i wykonawstwa”;
„Samowola budowlana i istotne odstępstwo od
zatwierdzonego projektu budowlanego - proces
naprawczy przed organami nadzoru budowlanego”;
„Bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie”;
„Zasilanie budynków użyteczności publicznej
oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną - dobór mocy źródeł zasilających - zagadnienia wybrane. Część I”;
„Głębokie wykopy”;
„Odpowiedzialność inżynierów budownictwa
pełniących samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie”;
„Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy
przy robotach budowlanych na wysokości –
rusztowania i podesty robocze, środki ochrony
indywidualnej”;
„Metody osuszania przegród budowlanych,
przyczyny i skutki zawilgocenia budynków”;
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„Instalacje elektryczne niskiego napięcia w budownictwie. Część I – Procesy normalizacyjne,
urządzenia elektryczne”;
„Podstawy projektowania konstrukcji według
PN-EN 1990”;
„Eurokod 7, planowanie, interpretacja i projektowanie geotechniczne zgodne z PN EN 1997
i nowymi normami europejskimi”;

„Instalacje elektryczne niskiego napięcia w budownictwie. Część II - Środki ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa”;
„Bezwykopowe technologie odnowy przewodów infrastruktury podziemnej miast”.
Na dzień 31 grudnia 2013 roku z tej formy podnoszenia kwalifikacji skorzystało 10 123 członków Izby.

Rys. 2. Przykładowe strony tytułowe kursów e-learningowych

2.15.4. Biblioteka norm PKN
W związku z zawartą umową pomiędzy Polska Izbą
Inżynierów Budownictwa, a Polskim Komitetem Normalizacyjnym członkowie Izby mają dostęp do zbioru
norm za pośrednictwem sieci Internet. Zakres udostępniania dotyczy zbioru norm określonych przez
wyróżniki ICS 91 Budownictwo i materiały budowlane, ICS 93 Inżynieria lądowa i wodna oraz Polskich
Norm zharmonizowanych do dyrektywy 89/106/EWG
(materiały budowlane). Ponadto podpisana umowa
gwarantuje członkom Izby dostęp do wszystkich aktualnych i wycofanych norm przywołanych w aktach
prawnych z różnego okresu, a związanych z budownictwem. Wynikiem tak zdefiniowanego zakresu jest
prawie 6000 norm. Dostęp do biblioteki norm PKN
ma każdy czynny członek samorządu zawodowego,

który aktywował konto w wewnętrznym portalu PIIB
za pomocą loginu i hasła tymczasowego, przekazanego indywidualnie w korespondencji.
W związku z prośbami kierowanymi do Krajowego
Biura przez członków Izby, biblioteka norm PKN została rozszerzona o normy spoza wyróżników ICS 91
i 93. Zgłoszenia na dodatkowe pozycje norm każdy
z członków może zgłaszać za pośrednictwem formularza zamieszczonego na portalu PIIB. W roku 2013
zostało zakupionych dodatkowych 237 norm, głównie z dziedziny związanej z instalacjami elektrycznymi
i sanitarnymi. Takie działania będą również realizowane w przyszłości, o ile zaistnieje taka potrzeba.
W przypadku problemów z dostępem do biblioteki
norm członkowie Izby mają możliwość skorzystania
z telefonicznego wsparcia technicznego udzielanego przez pracowników Krajowego Biura PIIB.
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Rys. 3. Internetowy system dostępu do biblioteki norm Lex-norma – budownictwo

2.15.5. Elektroniczne zaświadczenia przynależności
do Izby
Usługa uruchomiona przez Polską Izba Inżynierów
Budownictwa umożliwia uzyskiwanie oryginalnych
zaświadczeń członkowskich w postaci elektronicznej. Usługa ta dostępna jest dla wszystkich czynnych
członków Izby i daje możliwość pobrania zaświadczeń potwierdzających przynależność do Izby bezpośrednio z portalu PIIB. Dostęp do zaświadczeń
w postaci elektronicznej członkowie PIIB uzyskują
po zalogowaniu się do modułu członkowskiego na
stronie www.piib.org.pl, za pomocą danych autoryzacyjnych. Zaświadczenia o członkostwie w PIIB
w formacie elektronicznym mają postać pliku PDF,
podpisanego elektronicznie przy wykorzystaniu
kwalifikowanego podpisu cyfrowego, zgodnego ze
wzorem tradycyjnych papierowych zaświadczeń. Ponadto portal PIIB umożliwia automatyczne wysyłanie nowych zaświadczeń elektronicznych na podany
przez członków podczas rejestracji adres e-mail.
Krajowe Biuro pokrywa koszty związane
z pełną administracją systemu elektronicznych
zaświadczeń, a także udziela wsparcia technicznego użytkownikom w okręgowych biurach
i członkom Izby. Kopie bezpieczeństwa systemu
wraz wydanymi elektronicznymi zaświadcze-

niami tworzone są i przechowywane w Krajowym Biurze PIIB.
W roku 2013 zauważalny był proces odchodzenia
okręgowych izb od wystawiania zaświadczeń w tradycyjnej formie papierowej. Należy przypuszczać,
że w przeciągu najbliższych lat proces ten będzie
w dalszym ciągu postępował.
Liczbę członków korzystających z elektronicznej
postaci zaświadczeń potwierdzających przynależność do Izby przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Statystyka aktywowanych kont przez
członków Izby wg stanu na dzień 31.12.2013 r.
Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Aktywowane
konta

Dolnośląska OIIB

5508

Kujawsko-Pomorska OIIB

2888

Łódzka OIIB

3567

Lubelska OIIB

5366

Lubuska OIIB

1341

Małopolska OIIB

5749

Mazowiecka OIIB

10890

Opolska OIIB

1623

Podkarpacka OIIB

2585

Podlaska OIIB

3241

Pomorska OIIB

4038

Śląska OIIB

6974

Świętokrzyska OIIB

1691

Warmińsko-Mazurska OIIB

2605

Wielkopolska OIIB

5675

Zachodniopomorska OIIB

4168

RAZEM

67909

XIII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 2014

64

SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY

2.16. Wydawnictwo PIIB
w 2013 roku
W 2013 roku Wydawnictwo kontynuowało
wydawanie znanych już publikacji, tj. miesięcznika „Inżynier Budownictwa” oraz roczników
„Katalog inżyniera” i „Kreatorzy budownictwa”.
Tak jak dotychczas prowadzono serwisy internetowe: www.inzynierbudownictwa.pl oraz www.
kataloginzyniera.pl. W 2013 roku pojawiła się
w portfolio wydawnictwa nowa publikacja „Vademecum inżyniera”.
W roku 2013 wydano zgodnie z planem 11 numerów miesięcznika „Inżynier Budownictwa”.
Wraz z rozwojem tytułu wzrosła znacząco jego
objętość. Każdy numer zawierał 120 stron. W poprzednich latach objętość wahała się między 80,
a 96 stron. Tak jak dotychczas pismo ukazywało się
w nakładzie ok. 120 000 egz.
Dla redakcji „Inżyniera Budownictwa” w 2013
roku, podobnie jak w latach ubiegłych, przy tworzeniu pisma priorytetem była pomoc członkom PIIB
w ich pracy zawodowej. Dobór tematów odbywał
się zatem pod kątem ich przydatności dla inżynierów poszczególnych branż. Redakcja przy opracowywaniu poszczególnych numerów kierowała się
również wskazaniami Rady Programowej.
Dziesięć lat praktyki wskazuje, że najchętniej czytanym działem są „Listy do redakcji”, czyli odpowiedzi na pytania i wątpliwości czytelników. Ponieważ
objętość pisma się zwiększyła, zatem w ubiegłym
roku sektor ten także został poszerzony. Obok
konkretnych zapytań znajdują się tu również artykuły dyskusyjne pisane przez samych czytelników
(„Moim zdaniem”).
Od maja br. redakcja rozpoczęła współpracę z kancelarią prawną z Krakowa, która od lat
współpracuje z Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa i nie dość, że świetnie zna
temat szeroko pojętego prawa budowlanego, to
także znakomicie rozumie specyfikę samorządu
zawodowego i jego problemy. Dlatego bywa, że
kancelaria sugeruje i podpowiada tematy artykułów, które wynikają z praktycznych prawnych
problemów, o rozwiązanie których inżynierowie
zwracają się do niej.

W 2013 roku zamieszczano w „Inżynierze Budownictwa” dodatki tematyczne („Chemia budowlana”, „Diagnostyka budynków”, „Prefabrykacja”,
„Rusztowania i deskowania”, „Hydroizolacje”),
w których obok artykułów redakcyjnych znajdowały się również wypowiedzi ekspertów z danego
tematu.
Niezależnie od tego zamieszczane były vademeca. Formuła taka pozwala bowiem na przedstawianie wybranych tematów, postulowanych przez czytelników, w stosunkowo krótkiej, zwięzłej formie,
z naciskiem na praktyczną stronę zagadnienia.
Artykuły techniczne starannie dobierane były pod
kątem ich aktualności i przydatności dla inżynierów
tak, aby poprzez ich lekturę pojawiła się możliwość
zrealizowania ustawowego wymogu ustawicznego kształcenia osób posiadających uprawnienia
budowlane wszystkich branż skupionych w PIIB.
Często korzystano, i będzie to robione również
w 2014 roku, z materiałów prezentowanych na
konferencjach cieszących się największym zainteresowaniem: „Awarie budowlane” i „Warsztaty Projektanta Konstrukcji”.
Działy: „Ciekawa realizacja”, „Na czasie”, „Krótko”, „Kalendarium” (poszerzane o orzecznictwo
oraz wyroki TK), „Zarezerwuj termin” i „Literatura
fachowa” to stałe pozycje czasopisma, które
w 2013 roku były kontynuacją z lat poprzednich.
Dzięki zwiększeniu objętości miesięcznika pojawiła
się możliwość szerszej współpracy z biuletynami okręgowymi. Od mniej więcej połowy 2013 r. rozpoczęto
promowanie poszczególnych biuletynów izb okręgowych. Wraz ich redakcjami prezentowano ciekawe
wydarzenia, niebanalnych ludzi i ważne realizacje.
W 2013 roku Wydawnictwo przygotowało również
nową makietę miesięcznika „Inżynier budownictwa”,
która obowiązuje od stycznia 2014.
We wrześniu ukazała się po raz trzeci publikacja
„Kreatorzy budownictwa”. Zawiera ona sylwetki
osób i prezentacje firm tworzących polskie budownictwo. Katalog ukazał się w nakładzie 2000 egz.
i objętości 100 stron. Posiada również swoją wersję
elektroniczną w postaci e-wydania, do pobrania ze
strony internetowej Wydawnictwa. Zawartość katalogu jest również udostępniona w całości w serwisie
www.inzynierbudownictwa.pl w zakładce „Kreatorzy
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budownictwa”. Po raz pierwszy w 2013 roku, osobom oraz firmom obecnym w katalogu przyznano
tytuł „Kreator budownictwa roku” w postaci pamiątkowej tablicy. Tytuł dystrybuowany jest wśród zarządów firm sektora budowlanego, jak również wśród
potencjalnych inwestorów na rynku budowlanym.
W grudniu ukazał się po raz kolejny tytuł „Katalog inżyniera”, zawierający przegląd produktów i technologii dla budownictwa. Katalog
ukazuje się w niezmienionej praktycznie formie
od siedmiu lat. Ma za zadanie pomóc członkom
PIIB w doborze materiałów, technologii i kontrahentów podczas wykonywania codziennej
pracy zawodowej. Objętość 340 stron, nakład
15 000 egz. Tytuł dystrybuowany jest nieodpłatnie (Wydawnictwo pokrywa koszt wytworzenia
oraz wysyłki) wśród członków PIIB, którzy zamówili tę publikację. Dostępny jest również w formie
e-wydania. Cała zawartość katalogu, w postaci
internetowej bazy danych, dostępna jest w serwisie www.kataloginzyniera.pl.
Nowością w 2013 roku był tytuł „Vademecum
inżyniera”. Jest to nowa pozycja w portfolio Wydawnictwa. W roku sprawozdawczym ukazał się
jeden tom „Budownictwo mostowe”, w kolejnych
latach planowane są następne. Katalog zawiera artykuły z dziedziny mostownictwa oraz prezentacje firm,
technologii i materiałów dla tej branży budownictwa.
Został wydany w bardzo dobrej jakości edytorskiej.
Pierwszy tom ukazał się w nakładzie 2000 egz. i objętości 80 stron. Został bardzo dobrze przyjęty przez
środowisko, kolejna edycja została objęta patronatem
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej. Na 2014
rok zaplanowano wydanie 5 tomów katalogu. Jak
wszystkie wcześniejsze publikacje, tak również i ta jest
dostępna w internecie oraz w formie e-wydania.
Wszystkie katalogi są produktami komercyjnymi,
finansowanymi z przychodów reklamowych. Wydawnictwo pokryło pełne koszty związane z ich
wydaniem i dystrybucją. Katalogi są również dostępne w formie elektronicznej, do użytkowania na
tabletach, komputerach i smartfonach.
Poza publikacjami drukowanymi, Wydawnictwo
tak jak dotychczas, prowadziło serwisy internetowe
dla profesjonalistów www.inzynierbudownictwa.pl

oraz www.kataloginzyniera.pl. W 2013 roku rozpoczęto pracę nad wdrożeniem nowej makiety serwisu www.kataloginzyniera.pl, której odsłona nastąpi
na początku 2014 roku.
Rok 2013 Wydawnictwo zamknęło niewielkim
zyskiem.
W ciągu ostatnich czterech lat, mimo pogarszającej się sytuacji na rynku reklamowym, Wydawnictwo rozwija się i poszerza swoje portfolio. We
wspomnianym okresie zwiększyła się znacznie objętość miesięcznika „Inżynier budownictwa”, dzięki
czemu stał się on bogatszy merytorycznie. Do wydawanego wcześniej rocznika „Katalog inżyniera”
dołączyły kolejne – „Kreatorzy budownictwa” oraz
„Vademecum inżyniera”, które w kolejnych latach
mają się rozwijać. Planowane jest między innymi
wydanie „Kreatorów budownictwa”, prawdopodobnie pod zmienioną nazwą, z sylwetkami osób
zasłużonych dla polskiego budownictwa. Vademecum w 2014 roku będzie wydane w pięciu tomach.
Na początku 2014 roku został kompletnie odświeżony serwis www.katalgoinzyniera.pl, planowany jest nowy layout dla serwisu www.inzynierbudownictwa.pl oraz uruchomienie nowego serwisu
www.kreatorzybudownictwa.pl.

2.17. Sprawozdanie finansowe
i realizacja budżetu
2.17.1. Informacje ogólne
1. Sprawozdanie finansowe wraz z załączonym
wprowadzeniem do sprawozdania finansowego
(zał. nr 1), bilansem (zał. nr 2), rachunkiem zysków i strat (zał. nr 3), oraz informacją dodatkową (zał. nr 4) obejmuje okres od 1.01.2013 r. do
31.12.2013 r.
2. Sprawozdanie zostało sporządzone przez własną księgowość PIIB.
3. Badanie sprawozdania finansowego PIIB za
2013 r. zlecono firmie audytorskiej Ground Frost
Euroin Audyt Sp. z o.o. (dawniej: Euroin I Partnerzy Audytorzy i Konsultanci Sp. z o. o.) z siedzibą
w Warszawie.
Opinia niezależnego biegłego przedstawiona
jest w załączniku nr 5.
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2.17.2. Informacje o bilansie
i rachunku zysków
i strat
Bilans po stronie aktywów i pasywów zamyka się
kwotą 19 629 717,58 zł
1. Aktywa obejmują:
– aktywa trwałe
453 344,76 zł
w tym: wartości niematerialne i prawne
350,99 zł
środki trwałe
341 940,01 zł
należności długoterminowe
25 053,76 zł
inwestycje długoterminowe
86 000,00 zł
– aktywa obrotowe
19 176 372,82 zł
w tym: zapasy
11 297,13 zł
należności krótkoterminowe
541 611,41 zł
inwestycje krótkoterminowe
18 453 123,61 zł
rozliczenia międzyokresowe
170 340,67 zł
2. Pasywa obejmują:
– fundusz statutowy
9 938 357,79 zł
– wynik finansowy
za rok 2013 (dodatni)
1 161 021,75 zł
– zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania
8 530 338,04 zł
w tym: zobowiązania
krótkoterminowe
5 787 969,04 zł
w tym: środki z tytułu OC do przekazania
ubezpieczycielowi
4 392 165,31 zł
składki członkowskie dotyczące 2014 r.
2 742 369,00 zł

3. Rachunek zysków i strat:
przychody wyniosły
12 997 565,63 zł
w tym: składki członkowskie
8 535 864,91 zł
rzeczoznawcy i cudzoziemcy
45 400,00 zł
zwroty kosztów wysyłki
insertów od OIIB
543 032,08zł
zwrot kosztów
wydania „IB” od OIIB
1 131 849,02 zł
zwroty kosztów kolportażu
„IB”, wysyłki insertów od
Wydawnictwa PIIB i innych
1 425 524,35 zł
zwrot kosztów druku opłat
28 012,73 zł
zwrot kosztów konferencji i noclegów 84 950,44 zł
przychody z tytułu obsługi
ubezpieczyciela
592 420,16 zł
inne przychody
47 510,47zł
sprzedaż książek
2 286,00 zł
pozostałe przychody operacyjne
10 619,78 zł
przychody finansowe
550 095,69 zł
– koszty wyniosły
11 813 137,88 zł
w tym: działalności statutowej
5 214 809,35 zł
działalności pozostałej
3 119 840,08 zł
ogólne
3 454 596,85 zł
wartość sprzedanych książek
2 190,00 zł
pozostałe koszty
21 701,60 zł
4. W roku 2013 osiągnięto wynik finansowy dodatni
w wysokości 1 161 021,75 zł, który proponuje się przeznaczyć na zwiększenie funduszu statutowego PIIB.

2.17.3. Informacje o realizacji budżetu za 2013 r.
1. XI Krajowy Zjazd uchwalił budżet w wysokości 9 554 000,00 zł.
Wydatki – koszty
2.1

Czynsze i utrzymanie biura, wynajęcie sal

780 000,00 zł

2.2

Wyposażenie biura, administracja oprogramowania, serwis urządzeń

340 000,00 zł

2.3

Usługi pocztowe, telekom., bankowe i inne

250 000,00 zł

2.4

Materiały biurowe, prasa, książki, druk materiałów

250 000,00 zł

2.5

Płace

2.6

Nagrody roczne personelu

2.7

Świadczenia urlopowe

2.8

Ekwiwalenty Prezydium Izby

477 300,00 zł

2.9

Ryczałty

242 700,00 zł

2.10

Umowy zlecenia i ekspertyzy

240 000,00 zł

2.11

Delegacje i koszty transportu

600 000,00 zł

1 864 800,00 zł
155 400,00 zł
30 800,00 zł
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Wydatki – koszty
2.12

Koszty zakupu „Inżyniera Budownictwa” ponoszone przez KR

1 830 000,00 zł

2.13

Koszty kolportażu i masowej korespondencji

1 000 000,00 zł

2.14

Koszty zjazdu krajowego

280 000,00 zł

2.15

Koszty szkoleń i konferencji

350 000,00 zł

2.16

Koszty obsługi prawnej i ekspertyz

500 000,00 zł

2.17

Koszty promocji, materiały prasowe

100 000,00 zł
100 000,00 zł

2.18

Koszty współpracy z zagranicą

2.19

Nagrody fundowane przez PIIB

2.20

Rezerwa

40 000,00 zł
123 000,00 zł

Razem

9 554 000,00 zł

2. W związku z koniecznością sfinansowania przez
Polską Izbę Inżynierów Budownictwa kosztów
elektronicznego dostępu do norm PKN, Krajowa Rada PIIB w dniu 11.12.2013 r. uchwałą
18/R/13, dokonała korekty budżetu na rok 2013
polegającej na:
– zmniejszono poz. 2.2. „Wyposażenie biura, administracja oprogramowania, serwis urządzeń”
o kwotę 60 000 zł do kwoty 280 000 zł,
– zmniejszono poz. 2.10. „Umowy zlecenia
i ekspertyzy” o kwotę 50 000 zł do kwoty
190 000 zł,
– zmniejszono poz. 2.13. „Koszty kolportażu i maL.p.

Wpływy – przychody

1

Składki członkowskie

2

Odsetki otrzymane

3

Opłaty za rzeczoznawców i cudzoziemców

4

Opłata za obsługę ubezpieczenia
Razem

L.p.

sowej korespondencji” o kwotę 20 000 zł do
kwoty 980 000 zł,
– zwiększono poz. 2.15. „Koszty szkoleń i konferencji” o kwotę 50 000 zł do kwoty 400 000 zł,
– zwiększono poz. 2.16. „Koszty obsługi prawnej i ekspertyz” o kwotę 20 000 zł do kwoty 520 000 zł,
– zwiększono poz. 2.18. „Koszty współpracy z zagranicą” o kwotę 30 000 zł do kwoty 130 000 zł,
– zlikwidowano poz. 2.20 „Rezerwa”,
– ustanowiono pozycję „Koszt elektronicznego
dostępu do norm” w wysokości 153 000 zł.
3. Realizację skorygowanego budżetu przedstawiono w tabeli poniżej.
Plan
zł

%

8.244.000,00

8.535.864,91

103,54%

650.000,00

589.364,86

90,67%

60.000,00

45.400,00

75,67%

600.000,00

592.420,16

98,74%

9.554.000,00

Wydatki - koszty

Realizacja
zł

Plan
zł

9.763.049,93

Wykonanie
zł

102,19%

%

1

Czynsze i utrzymanie biura, wynajęcie sal

780.000,00

720.901,10

2

Wyposażenie biura, administracja oprogramowania, serwis urządzeń

280.000,00

232.055,56

82,88%

3

Usługi pocztowe, telekom., bankowe i inne

250.000,00

215.862,05

86,34%

4

Materiały biurowe, prasa, książki, druk materiałów

5

Płace

6

Nagrody roczne personelu

7

Świadczenia urlopowe

8

92,42%

250.000,00

179.992,35

72,00%

1.864.800,00

1.809.230,67

97,02%

155.400,00

153.687,45

98,90%

30.800,00

29.437,66

95,58%

Ekwiwalenty Prezydium Izby

477.300,00

454.338,36

95,19%

9

Ryczałty

242.700,00

182.275,00

75,10%

10

Umowy zlecenia i ekspertyzy

190.000,00

101.302,53

53,32%

11

Delegacje i koszty transportu

600.000,00

558.442,36

93,07%

12

Koszty zakupu „Inżyniera Budownictwa” ponoszone przez KR

1.830.000,00

1.804.718,72

98,62%

13

Koszty kolportażu i masowej korespondencji

980.000,00

600.310,88

61,26%

14

Koszty zjazdu krajowego

280.000,00

279.570,47

99,85%

15

Koszty szkoleń i konferencji

400.000,00

389.329,36

97,33%

16

Koszty obsługi prawnej i ekspertyz

520.000,00

493.687,80

94,94%

17

Koszty promocji, materiały prasowe

100.000,00

95.694,31

95,69%
92,73%

18

Koszty współpracy z zagranicą

130.000,00

120.543,19

19

Nagrody fundowane przez PIIB

40.000,00

24.618,78

61,55%

21

Koszt elektronicznego dostępu do norm

153.000,00

152.117,12

99,42%

9.554.000,00

8.598.115,72

89,99%

Razem
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4. Wpływy z tytułu składek członkowskich były
wyższe niż preliminowano w budżecie PIIB
i wyniosły 8 535 864,91 zł, przy planowanych
8 244 000,00 zł.
Odsetki otrzymane wyniosły 589 364,86 zł i były
niższe od zaplanowanych o 60 635,14 zł.
Wpływy z opłat (rzeczoznawcy i cudzoziemcy) były niższe od zaplanowanych i wyniosły
45 400,00zł przy planowanych 60 000,00 zł.
Wydatki ogółem były niższe niż planowano i wyniosły 8 598 115,72 zł tj. 89,99% przy planowanych 9 554 000,00 zł. Dzięki systematycznej,
oszczędnej polityce finansowej oraz optymaliza-

cji kosztów wysyłki Inżyniera Budownictwa zaoszczędzono ponad 960 000 zł.

2.17.4. Wnioski.
1. Sprawozdanie finansowe za 2013 r. wraz z informacją o realizacji budżetu , należy przedstawić
do akceptacji XIII Krajowemu Zjazdowi Polskiej
Izby Inżynierów Budownictwa.
2. Nadwyżkę w wysokości 1 161 021,75 zł stanowiącą dodatni wynik finansowy za 2013 r. proponuje się przeznaczyć na zwiększenie funduszu
statutowego.

Warszawa, dnia 4 marca 2014 r.
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Załącznik nr 1

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1. Nazwa, siedziba jednostki:
Polska Izba InĪynierów Budownictwa
00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 6/8
2. NIP :525-22-54-990
3. Przedmiot dziaáalnoĞci:
Reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych czáonków samorządu
zawodowego, a w szczególnoĞci:
1) realizacja zadaĔ okreĞlonych w art. 8 ustawy,
2) wystĊpowanie z inicjatywą do wáadz ustawodawczych i wykonawczych w celu
tworzenia wáaĞciwych warunków rozwoju budownictwa oraz roli i miejsca zawodu
inĪyniera w tym procesie,
3) wspóádziaáanie z innymi samorządami zawodowymi,
4) wspóádziaáanie ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi dziaáającymi
w obszarze budownictwa,
5) wnioskowanie do wáaĞciwych organów paĔstwowych o przyznawanie czáonkom
Izby nagród i odznaczeĔ paĔstwowych,
6) przyznawanie czáonkom Izby nagród i odznak ustanowionych uchwaáami
Krajowego Zjazdu Izby.
4. Jednostka nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.
5. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2013 do
31.12.2013.
6. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostaáo przy zaáoĪeniu dalszej
kontynuacji dziaáalnoĞci.
7. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostaáo na podstawie ksiąg rachunkowych
prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjĊtych zasad
(polityką) rachunkowoĞci, wprowadzającą:
1)
2)
3)
4)

zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakáadowy plan kont,
system ochrony danych i ich zbiorów

Zasady i metody wybrano spoĞród moĪliwych do stosowania zasad i metod
dopuszczonych ustawą i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.

Warszawa, dnia 14 lutego 2014 r.
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Załącznik nr 2
=DáąF]QLNQU
Polska Izba InĪynierów Budownictwa
00-048 Warszawa ul.Mazowiecka 6/8
NIP: 525-22-54-990

ROK: 2013

Bilans

AKTYWA
+/-

Poz.

-

A
-

Nazwa pozycji

Aktywa trwaáe
I

WartoĞci niematerialne i prawne
1
2
3
4

-

II
-

Koszty zakoĔczonych prac rozwojowych
WartoĞü firmy
Inne wartoĞci niematerialne i prawne
Zaliczki na wartoĞci niematerialne i prawne

Rzeczowe aktywa trwaáe
1
a)
b)
c)
d)
e)
2
3

-

III

NaleĪnoĞci dáugoterminowe
1
2

-

IV
-

4

V
1
2

-

B
-

-

NieruchomoĞci
WartoĞci niematerialne i prawne
'áugoterminowe aktywa finansowe
a)
w jednostkach powiązanych
-(1) udziaáy lub akcje
-(2) inne papiery wartoĞciowe
-(3) udzielone poĪyczki
-(4) inne dáugoterminowe aktywa finansowe
b)
w pozostaáych jednostkach
-(1) udziaáy lub akcje
-(2) inne papiery wartoĞciowe
-(3) udzielone poĪyczki
-(4) inne dáugoterminowe aktywa finansowe
Inne inwestycje dáugoterminowe

'áugoterminowe rozliczenia miĊdzyokresowe
Aktywa z tytuáu odroczonego podatku dochodowego
Inne rozliczenia miĊdzyokresowe

Aktywa obrotowe
I

Zapasy
1
2
3
4
5

-

Od jednostek powiązanych
Od pozostaáych jednostek

Inwestycje dáugoterminowe
1
2
3
-

-

-

ĝrodki trwaáe
grunty (w tym prawo uĪytkowania wieczystego gruntu)
budynki, lokale i obiekty inĪynierii lądowej i wodnej
urządzenia techniczne i maszyny
Ğrodki transportu
inne Ğrodki trwaáe
ĝrodki trwaáe w budowie
Zaliczki na Ğrodki trwaáe w budowie

II

NaleĪnoĞci krótkoterminowe

-

1
-

-

2
-

III
-

Materiaáy
Póáprodukty i produkty w toku
Produkty gotowe
Towary
Zaliczki na dostawy
NaleĪnoĞci od jednostek powiązanych
a)
z tytuáu dostaw i usáug, o okresie spáaty:
-(1) do 12 miesiĊcy
-(2) powyĪej 12 miesiĊcy
b)
inne
NaleĪnoĞci od pozostaáych jednostek
a)
z tytuáu dostaw i usáug, o okresie spáaty:
-(1) do 12 miesiĊcy
-(2) powyĪej 12 miesiĊcy
b)
z tytuáu podatków, dotacji, ceá, ubezpieczeĔ spoáecznych i zdrowotnyc
c)
inne
d)
dochodzone na drodze sądowej

Inwestycje krótkoterminowe
1
-

-

Krótkoterminowe aktywa finansowe
a)
w jednostkach powiązanych
-(1) udziaáy lub akcje
-(2) inne papiery wartoĞciowe
-(3) udzielone poĪyczki
-(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b)
w pozostaáych jednostkach
-(1) udziaáy lub akcje
-(2) inne papiery wartoĞciowe
-(3) udzielone poĪyczki
-(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe

Druk: 2014-02-14 Sage Symfonia Finanse i KsiĊgowoĞü 2011.1a

Na koniec roku Na koniec ub. roku
2013-12-31
2012-12-31

453.344,76

4.030.028,06

350,99

3.496,33

0,00
0,00
350,99
0,00

0,00
0,00
3.496,33
0,00

341.940,01

386.740,72

341.940,01
0,00
0,00
87.645,10
0,00
254.294,91
0,00
0,00

386.740,72
0,00
0,00
83.317,62
0,00
303.423,10
0,00
0,00

25.053,76

25.053,76

0,00
25.053,76

0,00
25.053,76

86.000,00

3.614.737,25

0,00
0,00
86.000,00
86.000,00
86.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
3.614.737,25
86.000,00
86.000,00
0,00
0,00
0,00
3.528.737,25
0,00
3.068.737,25
460.000,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

19.176.372,82

15.190.205,73

11.297,13

30.769,91

11.297,13
0,00
0,00
0,00
0,00

30.769,91
0,00
0,00
0,00
0,00

541.611,41

279.335,69

196.437,15
196.437,15
196.437,15
0,00
0,00
345.174,26
307,50
307,50
0,00
15.262,64
329.604,12
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
279.335,69
744,98
744,98
0,00
2.956,94
275.633,77
0,00

18.453.123,61

14.799.391,99

18.453.123,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.250.031,04
0,00
3.058.989,42
191.041,62
0,00

14.799.391,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Strona 1 pierwsza
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Polska Izba InĪynierów Budownictwa
00-048 Warszawa ul.Mazowiecka 6/8
NIP: 525-22-54-990

ROK: 2013

Bilans

AKTYWA
+/-

Poz.

Nazwa pozycji
-

2

IV

c)
Ğrodki pieniĊĪne i inne aktywa pieniĊĪne
-(1) Ğrodki pieniĊĪne w kasie i na rachunkach
-(2) inne Ğrodki pieniĊĪne
-(3) inne aktywa pieniĊĪne
Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia miĊdzyokresowe

Suma

Druk: 2014-02-14 Sage Symfonia Finanse i KsiĊgowoĞü 2011.1a

Na koniec roku Na koniec ub. roku
2013-12-31
2012-12-31
15.203.092,57
15.142.810,38
60.282,19
0,00
0,00

14.799.391,99
14.708.546,78
90.845,21
0,00
0,00

170.340,67

80.708,14

19.629.717,58

19.220.233,79

Strona 2
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Polska Izba InĪynierów Budownictwa
00-048 Warszawa ul.Mazowiecka 6/8
NIP: 525-22-54-990

ROK: 2013

Bilans

PASYWA
+/-

Poz.

-

A

Nazwa pozycji

Na koniec roku Na koniec ub. roku
2013-12-31
2012-12-31

Kapitaá (fundusz) wáasny

11.099.379,54

9.938.357,79

9.938.357,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.161.021,75
0,00

9.510.416,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
427.941,18
0,00

8.530.338,04

9.281.876,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5.787.969,04

6.448.416,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.778.389,79
0,00
0,00
0,00
358.893,97
358.893,97
0,00
0,00
0,00
187.710,24
283,38
5.231.502,20
9.579,25

123,00
123,00
123,00
0,00
0,00
6.439.382,57
0,00
0,00
0,00
324.397,07
324.397,07
0,00
0,00
0,00
107.308,76
118,00
6.007.558,74
8.910,43

2.742.369,00

2.833.460,00

0,00
2.742.369,00
0,00
2.742.369,00

0,00
2.833.460,00
0,00
2.833.460,00

19.629.717,58

19.220.233,79

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

-

B
-

-

Kapitaá (fundusz) podstawowy
NaleĪne wpáaty na kapitaá podstawowy (wielkoĞü ujemna)
Udziaáy (akcje) wáasne (wielkoĞü ujemna)
Kapitaá (fundusz) zapasowy
Kapitaá (fundusz) z aktualizacji wyceny
Pozostaáe kapitaáy (fundusze) rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegáych
Zysk (strata) netto
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkoĞü ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I

Rezerwy na zobowiązania

-

1
2

-

3

II
-

Rezerwa z tytuáu odroczonego podatku dochodowego
Rezerwa na Ğwiadczenia emerytalne i podobne
-(1)
Gáugoterminowa
-(2)
krótkoterminowa
Pozostaáe rezerwy
-(1)
Gáugoterminowe
-(2)
krótkoterminowe

Zobowiązania dáugoterminowe
1
2
a)
b)
c)
d)

-

III

Zobowiązania krótkoterminowe

-

1
-

-

2

-

3

-

IV
-

Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostaáych jednostek
kredyty i poĪyczki
z tytuáu emisji dáXĪnych papierów wartoĞciowych
inne zobowiązania finansowe
inne

Wobec jednostek powiązanych
a)
z tytuáu dostaw i usáug, o okresie wymagalnoĞci:
-(1) do 12 miesiĊcy
-(2) powyĪej 12 miesiĊcy
b)
inne
Wobec pozostaáych jednostek
a)
kredyty i poĪyczki
b)
z tytuáu emisji dáXĪnych papierów wartoĞciowych
c)
inne zobowiązania finansowe
d)
z tytuáu dostaw i usáug, o okresie wymagalnoĞci:
-(1) do 12 miesiĊcy
-(2) powyĪej 12 miesiĊcy
e)
zaliczki otrzymane na dostawy
f)
zobowiązania wekslowe
g)
z tytuáu podatków, ceá, ubezpieczeĔ i innych ĞwiadczeĔ
h)
z tytuáu wynagrodzeĔ
i)
inne
Fundusze specjalne

Rozliczenia miĊdzyokresowe
1
2

Ujemna wartoĞü firmy
Inne rozliczenia miĊdzyokresowe
-(1)
Gáugoterminowe
-(2)
krótkoterminowe

Suma

Druk: 2014-02-14 Sage Symfonia Finanse i KsiĊgowoĞü 2011.1a
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Załącznik nr 3
=DáąF]QLNQU
Polska Izba InĪynierów Budownictwa
00-048 Warszawa ul.Mazowiecka 6/8
NIP: 525-22-54-990

ROK: 2013

Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
+/-

Poz.

*

A

-

B

Na koniec roku
2013-12-31

Rok ubiegáy

Przychody netto ze sprzedaĪy i zrównane z nimi, w tym:

12.436.850,16

10.791.873,05

0,00
12.434.564,16
0,00
0,00
2.286,00

0,00
10.728.076,05
0,00
0,00
63.797,00

11.791.436,28

11.227.738,45

100.612,91
175.361,48
7.397.480,53
31.577,41

92.529,52
218.927,28
6.728.609,39
30.145,80

I
II
III
IV

-

od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaĪy produktów
Zmiana stanu produktów (zwiĊkszenie - wartoĞü dodatnia, zmniejszenie
Koszt wytworzenia produktów na wáasne potrzeby jednostki
Przychody netto ze sprzedaĪy towarów i materiaáów

Koszty dziaáalnoĞci operacyjnej
I
II
III
IV

Amortyzacja
ZuĪycie materiaáów i energii
Usáugi obce
Podatki i opáaty, w tym:
-(1)

*

-

Nazwa pozycji

V
VI
VII
VIII

C
D

Zysk (strata) ze sprzedaĪy (A-B)
Pozostaáe przychody operacyjne
I
II
III

-

E

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwaáych
Dotacje
Inne przychody operacyjne

Pozostaáe koszty operacyjne

F
G
-

*

-

634.534,07
550.095,69

-441.386,87
895.403,80

0,00

0,00

-

Dywidendy i udziaáy w zyskach, w tym:

II

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartoĞci inwestycji
Inne

Koszty finansowe

I
J

Odsetki, w tym:
dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartoĞci inwestycji
Inne

Zysk (strata) z dziaáalnoĞci gospodarczej (F+G-H)
Wynik zdarzeĔ nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)
I
II

K
L
M
N

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym:

I
II
III
IV

0,00
0,00
4.295,94

Zysk (strata) z dziaáalnoĞci operacyjnej (C+D-E)
Przychody finansowe

-(1)

*

0,00
0,00
10.619,78

0,00
0,00
9.817,41

III
IV
V
-

-435.865,40
4.295,94

9.817,41

I

H

645.413,88
10.619,78

0,00
0,00
21.499,59

-(1)

*

0,00

2.465.103,25
394.242,55
1.235.674,96
62.505,70

21.499,59

-(1)

-

0,00

2.458.308,67
389.778,47
1.236.126,81
2.190,00

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwaáych
Aktualizacja wartoĞci aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne

I
II
III

-

podatek akcyzowy

Wynagrodzenia
Ubezpieczenia spoáeczne i inne Ğwiadczenia
Pozostaáe koszty rodzajowe
WartoĞü sprzedanych towarów i materiaáów

Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto (I±J)
Podatek dochodowy
Pozostaáe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiĊkszenia straty)
Zysk (strata) netto (K-L-M)

Druk: 2014-02-14 Sage Symfonia Finanse i KsiĊgowoĞü 2011.1a

0,00

0,00

550.095,69

895.403,80

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

202,01

1.630,75

186,55

461,92

0,00

0,00

0,00
0,00
15,46

0,00
0,00
1.168,83

1.184.427,75
0,00

452.386,18
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.184.427,75
23.406,00
0,00
1.161.021,75

452.386,18
24.445,00
0,00
427.941,18
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Załącznik nr 4

Dodatkowe informacje i objaĞnienia
I. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów
1. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego 2013 aktywa i pasywa wyraĪone
w peánych záotych, wyceniono nastĊpującymi metodami wyceny wynikającymi
z przyjĊtych zasad (polityki) rachunkowoĞci:
1) Ğrodki trwaáe oraz wyposaĪenie

2) wartoĞci niematerialne i prawne

3) udziaáy w innych jednostkach,
udziaáy w jednostkach podporządkowanych oraz inne inwestycje
zaliczone do aktywów trwaáych
oprócz nieruchomoĞci oraz wartoĞci
niematerialnych i prawnych
zaliczonych do inwestycji
4) inwestycje krótkoterminowe

5) materiaáy i towary
6) naleĪnoĞci i udzielone poĪyczki
7) Ğrodki pieniĊĪne
8) zobowiązania

wedáug ceny nabycia skorygowanej
o dokonane odpisy amortyzacyjne liczone
metodą liniową wg obowiązujących
stawek oraz odpisy aktualizacyjne
wedáug ceny nabycia skorygowanej
o dokonane odpisy amortyzacyjne liczone
metodą liniową wg obowiązujących
stawek oraz odpisy aktualizacyjne,
wedáug ceny nabycia, pomniejszonej
o odpisy z tytuáu trwaáej utraty wartoĞci
albo skorygowanej ceny nabycia – jeĪeli
dla danego skáadnika aktywów zostaá
okreĞlony termin wymagalnoĞci

wedáug ceny nabycia albo skorygowanej
ceny nabycia – jeĪeli dla danego skáadnika
aktywów zostaá okreĞlony termin
wymagalnoĞci
wedáug cen zakupu
w kwocie wymaganej zapáaty, z zachowaniem ostroĪnoĞci
wedáug wartoĞci nominalnej,
w kwocie wymaganej zapáaty

II. Uzupeániające dane o aktywach i pasywach bilansu
1. WartoĞci niematerialne i prawne stanowią programy komputerowe o wartoĞci
350,99 zá. Na ich wartoĞü netto skáadają siĊ:
TreĞü

WartoĞü brutto

Umorzenie

WartoĞü netto

amortyzowane liniowo

120 754,92 zá

120 403,93 zá

350,99 zá

amortyzowane w 100%

65 625,77 zá

65 625,77 zá

-

186 380,69 zá

186 029,70 zá

350,99 zá

Razem

zá

2. Rzeczowe aktywa trwaáe – wykazane w bilansie rzeczowe aktywa w kwocie
341.940,01 zá stanowią posiadane przez Krajowe Biuro PIIB Ğrodki trwaáe, w skáad
których wchodzą urządzenia klimatyzacyjne, zespoáy komputerowe, urządzenia
biurowe, oraz wyposaĪenie o cenie jednostkowej poniĪej 3,5 tyĞ. zá umorzone
w 100%.
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TreĞü
urządzenia i zespoáy komputerowe

WartoĞü brutto

Umorzenie

WartoĞü netto

412 282,95 zá

324 637,85 zá

87 645,10 zá

45 274,69 zá

42 248,89 zá

3 025,80 zá

amortyzowane w 100%

212 010,98 zá

212 010,98 zá

-

ulepszenia w obcych Ğrodkach trwaáych

480 624,06 zá

229 354,95 zá

251 269,11 zá

1 150 192,68 zá

808 252,67 zá

341 940,01 zá

inne Ğrodki trwaáe

Razem

zá

3. PIIB nie posiada gruntów uĪytkowanych wieczyĞcie, ani nie amortyzuje Ğrodków
trwaáych uĪywanych na podstawie umów najmu, dzierĪawy i innych umów. PIIB nie
posiada prawa wáasnoĞci budynków i budowli.
4. NaleĪnoĞü dáugoterminową o wartoĞci 25 053,76 zá stanowi kaucja w wysokoĞci
25 053,76 zá wpáacona jako zabezpieczenie roszczeĔ Unii Związków Zawodowych
wynikających z umowy najmu pomieszczeĔ przeznaczonych na siedzibĊ PIIB
i podlega zwrotowi po caákowitym rozliczeniu siĊ przez PIIB z zawartej umowy
najmu.
5. Inwestycje dáugoterminowe o wartoĞci 86 000,00 zá stanowią:
1) udziaáy w „Wydawnictwie PIIB” sp. z o.o., w wysokoĞci 86 000,00 zá
co stanowi 57,3 % udziaáów.
2) Inwestycje dáugoterminowe zmniejszyáy siĊ w stosunku do roku ubiegáego o
3 528 737,25 zá. Z uwagi na zmianĊ terminu ich wymagalnoĞci do 12 miesiĊcy,
kwotĊ tĊ przeniesiono do inwestycji krótkoterminowych.
6. Aktywa obrotowe o wartoĞci 19 176 372,82 zá stanowią:
1)
2)
3)
4)

zapasy
naleĪnoĞci krótkoterminowe
inwestycje krótkoterminowe
krótkoterminowe rozliczenia miĊdzyokresowe

6.1. Zapasy :

11 297,13 zá
541 611,41 zá
18 453 123,61 zá
170 340,67 zá
11 297,13 zá

1) W paĨdzierniku 2005 PIIB zakupiáa ksiąĪkĊ „Uprawnienia budowlane” 808
egzemplarzy na wáasne potrzeby oraz w celu dalszej odsprzedaĪy. Na dzieĔ
31.12.2013 r. stan iloĞciowy wynosiá 115 egzemplarzy.
2) W listopadzie 2010 zakupiono ksiąĪkĊ „Zabytki techniki Krajów Wyszehradzkiej
Czwórki – tom IV” 1500 egzemplarzy na wáasne potrzeby oraz w celu dalszej
odsprzedaĪy. Na dzieĔ 31.12.2013 r. stan iloĞciowy wynosiá 76 egzemplarzy.
3) We wrzeĞniu 2011 zakupiono ksiąĪkĊ „Zabytki techniki Krajów Wyszehradzkiej
Czwórki – tom V” 1500 egzemplarzy na wáasne potrzeby oraz w celu dalszej
odsprzedaĪy. Na dzieĔ 31.12.2013 r. stan iloĞciowy wynosiá 27 egzemplarzy.
4) We wrzeĞniu 2012 zakupiono ksiąĪkĊ „Budowle inĪynieryjne Krajów
Wyszehradzkiej Czwórki – tom I” 1500 egzemplarzy na wáasne potrzeby oraz w
celu dalszej odsprzedaĪy. Na dzieĔ 31.12.2013 r. stan iloĞciowy wynosiá 46
egzemplarzy.
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6.2. NaleĪnoĞci krótkoterminowe
Lp

541 611,41 zá
TreĞü

WartoĞü

1 OkrĊgowe IIB

308 990,38 zá

2 Wydawnictwo PIIB Sp. z o.o.

196 437,15 zá

3 Zaliczki na usáugi do wykonania w 2014 r.

19 138,92 zá

4 inne jednostki

17 044,96 zá

Razem poz 1-4

541 611,41 zá

6.3. Inwestycje krótkoterminowe stanowią 18 453 123,61 zá, na które skáadają siĊ:
1) trzyletnie obligacje skarbowe w terminie wykupu 02.11.2014, o wartoĞci zakupu
3 046 195,40 zá. Odsetki naliczone na dzieĔ bilansowy wynoszą 12 794,02 zá.
2) poĪyczka udzielona Lubelskiej OkrĊgowej Izbie InĪynierów Budownictwa
w wysokoĞci 190 000,00 zá. PIIB udzieliáa poĪyczkĊ Lubelskiej OIIB
w wysokoĞci 1 000 000 zá, przeznaczonej na zakup siedziby. Na dzieĔ bilansowy
Lubelska OIIB spáaciáa 5 rat w wysokoĞci 810 000 zá. W dniu 15.01.2014 r.
wpáynĊáa ostatnia rata w wysokoĞci 190 000,00 zá. Odsetki naliczone na dzieĔ
31.12.2013 r. wynoszą 1 041,62 zá
3) Ğrodki pieniĊĪne w wysokoĞci
15 142 810,38 zá
4) naliczone na dzieĔ 31.12.2013 r. odsetki od lokat
60 282,19 zá
Lp

TreĞü
1
2
3
4

trzyletnie obligacje skarbu paĔstwa
poĪyczka do Lubelskiej OIIB
Ğrodki pieniĊĪne w kasie
ĝrodki pieniĊĪne w banku
w tym:

BGK
Millennium

5 Lokaty bankowe
Millennium
6 Naliczone na 31.12.2013 r. odsetki od lokat
Razem 1-6

WartoĞü
3 058 989,42 zá
191 041,62 zá
1 873,44 zá
260 936,94 zá
66 102,23 zá
194 834,71 zá
14 940 282,19 zá
14 880 000,00 zá
60 282,19 zá
18 453 123,61 zá

6.4. Krótkoterminowe rozliczenia miĊdzyokresowe wynoszą 170 340,67 zá. Dotyczą
prenumeraty czasopism na 2014, zakupionych w bieĪącym roku w wysokoĞci
18 890,06 zá , szkolenia i konferencje w wysokoĞci 42 021,60 zá, rocznej licencji na
dostĊp do elektronicznej biblioteki norm budowlanych w wysokoĞci 96 468,26 zá,
aktualizacji rocznych licencji na korzystanie z portali internetowych , w wysokoĞci
11 427,25 zá, dzierĪawy serwera w kwocie 1 045,50 zá oraz ubezpieczenia
wyposaĪenia biura w wysokoĞci 488,00 zá.
7. PIIB nie musiaáa tworzyü rezerw ani dokonywaü odpisów aktualizujących naleĪnoĞci.
8. Kapitaá wáasny 11 099 379,54 zá stanowią:
1) fundusz statutowy w wysokoĞci
2) zysk netto z bieĪącego roku w kwocie

9 938 357,79 zá
1 161 021,75 zá

PIIB nie posiada funduszy zapasowych i rezerwowych.
9. Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 5 787 969,04 zá na które skáadają siĊ:
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Lp

TreĞü
1 z tytuáu dostaw i usáug o wymagalnoĞci do 12m-cy
Poczta Polska S.A.
ENTIM Wojciech StaĔczuk
Kancelaria Radcy Prawnego - K. Zając
Hotel Mercure "Grand"
pozostaáe bieĪące rozrachunki z dostawcami
2 zobowiązania z tytuáu podatków i ZUS
w tym:

podatek dochodowy od osób fizycznych
podatek dochodowy od osób prawnych
Ğwiadczenia pracownicze ZUS
VAT
PFRON

3 inne zobowiązania
w tym:

4 fundusze specjalne:
Razem 1,2,3,4

z OkrĊgowymi IIB
mylne wpáaty
kwoty ubezpieczenia OC czáonków Izby do przekazania ubezpieczycielowi
pozostaáe
Zakáadowy Fundusz ĝwiadczeĔ Socjalnych

WartoĞü
358 893,97 zá
264 329,34 zá
26 121,60 zá
24 649,20 zá
13 008,60 zá
30 785,23 zá
187 710,24 zá
32 115,00 zá
6 624,00 zá
94 684,84 zá
51 899,40 zá
2 387,00 zá
5 231 785,58 zá
44 564,17 zá
792 879,91 zá
4 392 165,31 zá
2 176,19 zá
9 579,25 zá
5 787 969,04 zá

10. Rozliczenia miĊdzyokresowe w kwocie 2 742 369,00 zá obejmują:
skáadki czáonkowskie dotyczące roku 2014
2 742 369,00 zá
11. PIIB nie posiada zobowiązaĔ warunkowych. Nie udzieliáa gwarancji ani porĊczeĔ.
12. Nie wystąpiáy znaczące zdarzenia po dniu bilansowym.
III.Informacje o przychodach, kosztach i wyniku finansowym
1. Polska Izba InĪynierów Budownictwa Krajowa Rada w roku 2013 osiągnĊáa
przychody w kwocie 12 997 565,63 zá,
- w tym przychody od Wydawnictwa PIIB Sp. z o.o.
1 420 868,10 zá
Struktura przychodów :
Lp

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
III.

Wyszczególnienie
Prz ychody dz iaáalnoĞci statutowe j
skáadki czáonkowskie wpáacone w roku 2012, a dotyczące 2013
skáadki czáonkowskie zapáacone w 2013
Prz ychody z poz ostaáe j dz iaáalnoĞci
obsáuga ubezpieczyciela
zwrot kosztów kolportaĪu "InĪyniera Budownictwa" i wysyáki insertów
zwrot kosztów wydania "InĪyniera Budownictwa" od OIIB
z tytuáu postĊpowania kwalifikacyjnego na rzeczoznawcĊ
postĊpowanie kwalifikacyjne osób zagranicznych z UE
sprzedaĪ ksiąĪek ,"Budowle inĪynieryjne …"
zwrot kosztów szkoleĔ, konferencji, noclegów
zwrot kosztów duku opáat
inne przychody
Poz ostaáa prz ychody ope racyjne

1.
IV.
1.
2.
3.
4.

pozostaáe przychody operacyjne ( zwrot niesáusznie naliczonych opáat
bankowych, kotekta VAT , zwrot skáadek ZUS)
Prz ychody finansowe
odsetki z lokat bankowych i bieĪącego rachunku
otrzymane odsetki od poĪyczki
otrzymane odsetki dáuĪnych papierów wartoĞciowych
naliczone odsetki od lokat i dáuznych papierów wartoĞciowych

I.
1.
2.
II.

Raz e m I, II, III, IV

Kwota
8 535 864,91 z á
2 833 460,00 zá
5 702 404,91 zá
3 900 985,25 z á
592 420,16 zá
1 968 556,43 zá
1 131 849,02 zá
32 400,00 zá
13 000,00 zá
2 286,00 zá
84 950,44 zá
28 012,73 zá
47 510,47 zá
10 619,78 z á
10 619,78 zá
550 095,69 z á
363 322,40 zá
18 599,45 zá
94 056,01 zá
74 117,83 zá
12 997 565,63 z á

%
65,67

30,01

0,08

4,23

100,00

W roku 2013 wzrosáy przychody z tytuáu dziaáalnoĞci statutowej o 1 631 013,16 zá
w stosunku do roku 2012. Związane to jest z podwyĪką skáadki czáonkowskiej oraz
uregulowania zalegáych skáadek.
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W związku ze spadkiem oprocentowania lokat oraz obligacji skarbu paĔstwa przychody
finansowe zmniejszyáy siĊ o 345 308,11 zá w stosunku do roku 2012.
2. Koszty Polskiej Izby InĪynierów Budownictwa Krajowej Rady w roku 2013 wyniosáy
11 813 137,88 zá , na które záoĪyáy siĊ:
1) koszty dziaáalnoĞci PIIB KR
11 791 436,28 zá
w tym
dziaáalnoĞci statutowej
5 214 809,35 zá
pozostaáej dziaáalnoĞci
3 119 840,08 zá
administracyjnych
3 454 596,85 zá
wartoĞü sprzedanych ksiąĪek
2 190,00 zá
2) pozostaáe koszty operacyjne
3) koszty finansowe

21 499,59 zá
202,01 zá
Razem

11 813 137,88 zá

Struktura kosztów dziaáalnoĞci PIIB KR w ukáadzie rodzajowym
Lp

Wyszczególnienie

1. amortyzacja
zuĪycie materiaáów (materiaáy biurowe, drobne wyposaĪenie,
2. ksiąĪki)

Kwota
100 612,91 zá

%
0,85

175 361,48 zá

1,49

7 397 480,53 zá

62,74

4. podatki i opáaty

31 577,41 zá

0,27

5. wynagrodzenia

2 458 308,67 zá

20,85

389 778,47 zá

3,31

1 236 126,81 zá

10,48

2 190,00 zá

0,02

11 791 436,28 zá

100,00

3. usáugi obce

6. Ğwiadczenia pracownicze (skáadki ZUS, szkolenia, BHP)
7. pozostaáe koszty (podróĪe sáuĪbowe, szkolenia i konferencje)
8. wartoĞü sprzedanych towarów i materiaáów
Razem koszty rodzajowe

3. Sposób ujmowania w ksiĊgach rachunkowych wpáat dokonywanych przez czáonków
PIIB.
1) Czáonkowie PIIB wpáacają skáadki OC oraz skáadki czáonkowskie na konto
rachunku pomocniczego 62 1160 2202 0000 0000 3891 1044 w Banku
Millennium. Na koniec dnia kwotą zbiorczą, bank automatycznie przekazuje
wpáaty czáonków na konto
2) KaĪdego dnia ksiĊgowany jest wyciąg bankowy z rachunku gáównego o numerze
09 1160 2202 0000 0000 3723 4771 na koncie ksiĊgi gáównej na podstawie
wydruku z portalu internetowego Millenet. Wpáaty czáonków PIIB posiadają opis:
tytuáem „uznanie PIIB KR”, natomiast w nazwie rachunku drugiej strony mają
opis: „Przelew z r-ku 38911044”.
3) Kwoty dotyczące wpáat czáonków ujmowane są na kontach dt 132-2 – rachunek
bankowy Millennium i ct 241 – rozrachunki z tytuáu wpáat czáonkowskich, w
jednej zbiorczej kwocie, wpáaconej przez czáonków w jednym dniu.
4) Do konta ksiĊgi 241 prowadzona jest analityka w programie komputerowym BudInfo i analityka ta ujmuje wpáaty wedáug czáonków PIIB. Bud-Info pozwala na
odczyt i wydruk zapisów w kaĪdym momencie.
5) Na ostatni dzieĔ miesiąca nastĊpuje przeksiĊgowanie kwot z konta 241 na konto
211 - Kwoty do wyjaĞnienia-mylne wpáaty. NastĊpnie z konta 211 są
przeksiĊgowywane na odpowiednie konta ksiĊgi: 212 – Rozliczenie wpáat
dotyczących ubezpieczenia OC czáonków oraz 702-1 - Skáadki czáonkowskie.
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Podstawą zapisów w ksiĊdze gáównej jest dokument Polecenie KsiĊgowania,
sporządzony na podstawie analizy zapisów zaimportowanych do Excela
z programu Bud-Info zawierającego dane w powyĪszym zakresie.
4. Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysku i strat, wyraĪonych w walutach obcych –
Ğredni kurs USD przyjĊty do wyceny na dzieĔ bilansowy wedáug tabeli kursów
Ğrednich NBP nr 251A/NBP/2013 z dnia 31.12.2013 r. – 3,0120.
5. Ryczaáty wypáacone czáonkom wáadz Izby zgodnie z Zasadami Gospodarki
Finansowej wyniosáy 454 338,36 zá.
6. Ekwiwalenty wypáacone za udziaá w posiedzeniu komisji lub za pracĊ indywidualną
na rzecz izb zgodnie z Zasadami Gospodarki Finansowej wyniosáy 182 275,00zá.
7. Wynagrodzenie firmy audytorskiej za Ğwiadczone usáugi w zakresie badania rocznego
sprawozdania finansowego wynosi 8 400,00 zá powiĊkszone o podatek VAT.
8. ĝrednie roczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosiáo 27,08 osób.
9.

Przeksztaácenie wyniku bilansowego w wynik podatkowy
Lp

Wyszczególnienie

1. Wynik finansowy (zysk ) brutto
Przychody i zyski nadzwyczajne wpáywające na wynik brutto nie
2. wliczane do podstawy opodatkowania (-)
skáadki czáonkowskie wpáacone w 2012 dotyczące 2013
odsetki naliczone
zwrot czáonków PIIB za uczestnictwo w konferencji
Przychody podatkowe nieujĊte w ksiĊgach lub ujĊte w ksiĊgach, ale
3. niewpáywajace na wynik brutto (+)
skáadki czáonkowskie wpáacone w 2013 dotyczące 2014
odsetki od obligacji i lokat naliczone w 2012 r. a otrzymane w 2013 r.
Koszty statutowe i straty nadzwyczajne wpáywające na wynik brutto
4. niewchodzące do CIT (+)
koszty statutowe
koszty NKUP
Dochód poz. 1-2+3+4
Dochód zwolniony przeznaczony na dziaáalnoĞü statutową (skáadki czáonkowskie)(-)

Dochód
Podstawa opodatkowania ( koszty NKUP)
Dochód zwolniony przeznaczony na dziaáalnoĞü statutową
Podatek dochodowy 19%

Kwota
1 184 427,75 zá
2 908 236,08 zá
2 833 460,00 zá
74 117,83 zá
658,25 zá
2 855 756,06 zá
2 742 369,00 zá
113 387,06 zá
7 495 626,79 zá
7 372 436,30 zá
123 190,49 zá
8 627 574,52 zá
8 477 301,91 zá
150 272,61 zá
123 190,00 zá
27 082,61 zá
23 406,00 zá

10. Wynik finansowy na dzieĔ 31.12.2013 r. jako nadwyĪka przychodów nad kosztami po
odliczeniu podatku dochodowego w wysokoĞci 23 406,00 zá wyniósá: 1 161 021,75 zá.
11. Proponowany podziaá zysku
przeznaczenie caáoĞci zysku na cele statutowe Polskiej Izby InĪynierów Budownictwa
– zwiĊkszenie funduszu statutowego.

Warszawa, dnia 14 lutego 2014 r.
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3. Kadencja 2010-2014 w statystyce
Liczba członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w III kadencji wzrosła o 3 762, tj. o 3,36 % (31
grudnia 2009 r. wynosiła 111 930, a 31 grudnia 2013 r. - 115 692).
Liczba członków w okręgach - porównanie z rokiem 2009
Liczba członków

Okręgowa Izba Inżynierów
Budownictwa

Lp.

Rok 2009

Różnica
(%)

Różnica

Rok 2013

1

Dolnośląska

9 758

10 043

285

2,92%

2

Kujawsko-Pomorska

5 743

5 683

-60

-1,04%

3

Lubelska

5 791

6 060

269

4,65%

4

Lubuska

2 733

2 729

-4

-0,15%

5

Łódzka

6 782

6 934

152

2,24%

6

Małopolska

10 216

10 897

681

6,67%

7

Mazowiecka

17 076

17 119

43

0,25%

8

Opolska

2 600

2 670

70

2,69%

9

Podkarpacka

5 627

6 029

402

7,14%

10

Podlaska

3 486

3 606

120

3,44%

11

Pomorska

12

Śląska

7 127

7 717

590

8,28%

12 549

12 887

338

2,69%

13

Świętokrzyska

3 607

3 845

238

6,60%

14

Warmińsko-Mazurska

4 178

4 177

-1

-0,02%

15

Wielkopolska

9 245

9 704

459

4,96%

16

Zachodniopomorska

5 412

5 592

180

3,33%

111 930

115 692

3 762

3,36%

Ogółem:

Liczba członków - podział branżowy - porównanie lat 2009 i 2013
Branża

Liczba członków
Rok 2009

Rok 2013

Różnica
(%)

Różnica

Udział %
Rok 2009

Rok 2013

Budownictwo ogólne (BO)

61461

62 129

668

1,09%

54,91%

53,70%

Instalacje sanitarne (IS)

20780

21 916

1 136

5,47%

18,57%

18,94%

Budownictwo elektryczne (IE)

16298

16 872

574

3,52%

14,56%

14,58%

Budownictwo drogowe (BD)

7389

8 260

871

11,79%

6,60%

7,14%

Budownictwo wodno-melioracyjne (WM)

2388

2 128

-260

-10,89%

2,13%

1,84%

Budownictwo kolejowe (BK)

1434

1 871

437

30,47%

1,28%

1,62%

Budownictwo mostowe (BM)

1308

1 557

249

19,04%

1,17%

1,35%

852

936

84

9,86%

0,76%

0,81%

20

23

3

15,00%

0,02%

0,02%

111 930

115 692

3 762

3,36%

Budownictwo telekomunikacyjne (BT)
Budownictwo wyburzeniowe (BW)
Ogółem:

Na początku trzeciej kadencji, w roku 2010, na obwodowe zebrania wyborcze zostało zaproszonych
111 847 członków Izby, udział wyborach wzięło
7,91% z nich. Największą frekwencję zanotowano
na jednym z zebrań w województwie świętokrzyskim – 50%, a najmniejszą – na jednym z zebrań
w województwie mazowieckim – 1,17%.
Największa średnia frekwencja na wyborczych zebraniach obwodowych była w województwie dolnośląskim – 15,8%, a najmniejsza w województwie
mazowieckim – 3,37%.

Łącznie na obwodowych zebraniach wyborczych
wybrano 2393 delegatów na okręgowe zjazdy delegatów.
W kadencji 2010-2014 do krajowych i okręgowych
organów zostało wybranych 1108 osób. Przy Krajowej Radzie i okręgowych radach działało 109 stałych zespołów i komisji pozastatutowych.
W trzeciej kadencji liczba delegatów na krajowe
i okręgowe zjazdy wynosiła łącznie 2588.
W przygotowaniu do czwartej kadencji na lata
2014-2018 na obwodowe zebrania wyborcze
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Liczba członków w podziale na okręgi - porównanie lat 2009 i 2013

Struktura wieku członków Izby - porównanie lat 2009 i 2013

zostało zaproszonych 115 506 członków Izby.
W wyborach uczestniczyło 7,48% z nich.
Największa frekwencja została odnotowana na
jednym z zebrań w województwie świętokrzyskim
– 42,67%, a najniższa – na jednym z zebrań w województwie lubelskim – 2,0 %.

Najwyższa średnia frekwencja na obwodowych
zebraniach wyborczych była odnotowana w województwie podkarpackim – 17%, a najniższa po raz
kolejny w województwie mazowieckim – 3,9 %.
Łącznie wybrano 2250 delegatów na okręgowe
zjazdy w kadencji 2014-2018.
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SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY

Stałe zespoły i komisje pozastatutowe działające przy krajowej i okręgowych radach
Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Nazwa izby

Krajowa Izba

Dolnośląska OIIB z siedzibą
we Wrocławiu

Kujawsko-Pomorska OIIB
z siedzibą w Bydgoszczy

Lubuska OIIB z siedzibą
w Gorzowie Wielkopolskim

Lubelska OIIB z siedzibą
w Lublinie

Łódzka OIIB z siedzibą
w Łodzi

Małopolska OIIB z siedzibą
w Krakowie

Liczba komisji
i zespołów

Nazwy komisji i zespołów

4

1) Komisja Prawno-Regulaminowa
2) Komisja Wnioskowa
3) Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
4) Komisja Współpracy z Zagranicą

6

1) Zespół Prawno-Regulaminowy
2) Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego Członków DOIIB
3) Komisja do spraw zamówień
4) Zespół do spraw współpracy z zagranicą
5) Kapituła Konkursu Inżynier Roku DOIIB
6) Zespół do spraw realizacji inwestycji w Przesiece

7

1) Zespół ds. ekonomicznych Rady Okręgowej
2) Zespół ds. ustawicznego doskonalenia zawodowego
3) Zespół ds. prawno–regulaminowych
4) Zespół ds. samopomocy koleżeńskiej i ochrony interesów zawodowych członków Izby
5) Zespół ds. współpracy z uczelniami i Kujawsko-Pomorską Izbą Architektów
6) Rada Programowa informatora „Aktualności”
7) Zespół ds. Zamówień Publicznych

7

1) Okręgowa Komisja Pomocy Finansowej
2) Komisja ds. dofinansowania doskonalenia zawodowego i szkoleń
3) Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
4) Komisja ds. etyki
5) Komisja prawno-regulaminowa
6) Komisja ds. zakupów
7) Komisja ds. współpracy z zagranicą

7

1) Zespół ds. interpretacji uprawnień budowlanych
2) Zespół ds. doskonalenia zawodowego i szkoleń
3) Zespól prawno- regulaminowy
4) Rada Programowa Lubelskiego Inżyniera Budownictwa
5) Komisja ds. zakupów, zlecania dostaw i świadczenia usług na rzecz LOIIB
6) Zespół ds. współpracy z krajami Unii Europejskiej i świadczenia usług transgranicznych
7) Komisja ds. samopomocy

10

1) Zespół Rady ŁOIIB ds. Członkowskich
2) Zespół Rady ŁOIIB ds. Doskonalenia Zawodowego
3) Zespół Rady ŁOIIB ds. Działalności Samopomocowej
4) Zespół Rady ŁOIIB ds. Prawno-Regulaminowych, Etyki i Ochrony Zawodu
5) Zespół Rady ŁOIIB ds. Zamówień Publicznych
6) Zespół Rady ŁOIIB ds. Konkursów, Odznaczeń i Wyróżnień
7) Zespół ds. Współpracy z UW dla Ujednolicenia Wymagań Formalnych Dotyczących Projektów
Budowlanych
8) Zespół ŁOIIB ds. Ekonomiczno-Finansowych
9) Zespół Rady ŁOIIB ds. Współpracy z Zagranicą
10) Rada Programowa Wydawnictw

7

1) Zespół Problemowy ds. Działań Samopomocowych
2) Zespół Problemowy ds. Etyki i Ochrony Zawodu
3) Zespół Problemowy ds. Prawno-Regulaminowych
4) Zespół Problemowy ds. Procesów Budowlanych
5) Zespół Problemowy ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
6) Zespół Problemowy ds. Opracowania Standardów dot. Opinii i Ekspertyz Technicznych
7) Rada Programowa Biuletynu „Budowlani”

8.

Mazowiecka OIIB z siedzibą
w Warszawie

11

1) Komisja ds. członkowskich
2) Komisja ds. szkoleń i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
3) Komisja ds. legislacji
4) Komisja ds. pomocy koleżeńskiej
5) Komisja ds. procesów budowlanych i konsultacji
6) Komisja ds. współdziałania z uczelniami, organami administracji publicznej i stowarzyszeniami
naukowo-technicznymi
7) Komisja ds. Biuletynu i informacji
8) Komisja ds. etyki zawodowej inżynierów budownictwa
9) Komisja ds. pozyskiwania środków finansowych
10) Komisja ds. opiniowania kandydatów na biegłych sądowych
11) Rada Programowa Biuletynu Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

9.

Opolska OIIB z siedzibą
w Opolu

2

1) Komisja Prawno-Regulaminowa
2) Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego

10.

Podkarpacka OIIB z siedzibą
w Rzeszowie

4

1) Komisja Doskonalenia Zawodowego
2) Zespół ds. Samopomocy Koleżeńskiej
3) Komisja Prawno–Regulaminowa
4) Zespół ds. Portalu Internetowego
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Lp.
11.

12.

13.

14.

15.

Nazwa izby
Podlaska OIIB z siedzibą
w Białymstoku

Pomorska OIIB z siedzibą
w Gdańsku

Śląska OIIB z siedzibą
w Katowicach

Świętokrzyska OIIB
z siedzibą w Kielcach

Warmińsko-Mazurska OIIB
z siedzibą w Olsztynie

Liczba komisji
i zespołów

Nazwy komisji i zespołów

3

1) Zespół Samopomocowy
2) Zespół Prawno-Regulaminowy
3) Rada Programowa Biuletynu Informacyjnego Podlaskiej OIIB i Podlaskiej OIA

6

1) Zespół ds. szkoleń
2) Zespół samopomocy koleżeńskiej
3) Zespół legislacyjny
4) Zespół ds. odznaczeń
5) Rada Programowa Kwartalnika „Twój Filar”
6) Zespół ds. zamówień

8

1) Komisja Ekonomiczna
2) Komisja ds. Odznaczeń
3) Komisja Współpracy z Zagranicą
4) Komisja Doskonalenia Zawodowego
5) Komisja Pomocy Finansowej
6) Komisja Prawno-Regulaminowa
7) Komisja Materiałów i Regulaminów Zjazdowych
8) Rada Programowa Informatora Śląskiej OIIB

9

1) Zespół ds. nadawania odznaczeń oraz wydawania opinii dla członków Izby
2) Komisja ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
3) Komisja ds. pomocy losowych
4) Zespół Prawno - Regulaminowy
5) Rada Programowa Biuletynu Świętokrzyskiego
6) Komisja ds. Inwestycji, Zakupów i Administrowania Nieruchomością
7) Zespół ds. interpretacji przepisów
8) Komisja ds. współpracy ze stowarzyszeniami, uczelniami i współdziałania z organami
nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej
9) Komisja Wnioskowa

6

1) Komisja Etyki Zawodowej
2) Komisja ds. pomocy materialnej członkom Izby
3) Komisja ds. usług transgranicznych
4) Komisja ds. doskonalenia zawodowego i szkoleń
5) Komisja Prawno-Regulaminowa
6) Komisja ds. odznaczeń

16.

Wielkopolska OIIB z siedzibą
w Poznaniu

8

1) Komisja Funduszu Zapomóg WOIIB
2) Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego i Szkoleń WOIIB
3) Zespół Prawno–Regulaminowy WOIIB
4) Zespół ds. Procesów Budowlanych WOIIB
5) Zespół ds. Kontaktów z Zagranicą WOIIB
6) Zespół ds. Współpracy z WOIA WOIIB
7) Rada Programowa Biuletynu Informacyjnego WOIIB
8) Rada Biblioteczna Ośrodka Informacji Technicznej WOIIB

17.

Zachodniopomorska OIIB
z siedzibą w Szczecinie

4

1) Zespół Doskonalenia Zawodowego oraz Punktów Informacji Technicznej
2) Komisja ds. Ochrony Interesów Zawodowych i Poradnictwa Zawodowego dla Członków ZOIIB
3) Okręgowa Komisja Pomocy Finansowej
4) Rada Programowa Biuletynu ZOIIB
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SPRAWOZDANIE
KRAJOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ

1. Wstęp
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (dalej: KKK) składa sprawozdanie z działalności w roku 2013 i przedkłada je
do akceptacji na XIII Krajowym Zjeździe PIIB, który
odbędzie się w dniach 27 ÷ 28 czerwca 2014 r.
w Warszawie.
Podstawą prawną sprawozdania jest § 4 ust. 1 pkt.
6 Regulaminu KKK.
Opracowanie obejmuje okres od 01.01.2013 do
31.12.2013 r. wraz z przedstawioną w załączniku
skróconą statystyką wybranych kierunków działania Komisji w czasie trzech kadencji w latach
2002÷2013.

2. Skład osobowy KKK
W wyniku wyborów, które odbyły się w dniach 18
÷19 czerwca 2010 r. na IX Krajowym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna w III kadencji – w latach 2010÷2014 – rozpoczęła pracę w następującym składzie:
 Marian Płachecki – przewodniczący (Izba Małopolska),
 Kazimierz Szulborski – wiceprzewodniczący
(Izba Mazowiecka),
 Jan Boryczka – wiceprzewodniczący (Izba Łódzka),
 Janusz Krasnowski – sekretarz (Izba Śląska),
 Piotr Koczwara – członek prezydium (Izba Lubuska),
 Wojciech Płaza – członek prezydium (Izba Świętokrzyska),
 Bronisław Wosiek – członek prezydium (Izba
Dolnośląska – zmarł w dniu 10.11.2010 r.),
 Andrzej Gałkiewicz – członek prezydium od
10.03.2011 r. (Izba Zachodniopomorska),
 Anna Adamkiewicz (Izba Warmińsko-Mazurska),
 Janusz Cieśliński (Izba Małopolska,)
 Elżbieta Daszkiewicz (Izba Opolska),
 Zbigniew Drewnowski (Izba Pomorska),
 Leszek Ganowicz (Izba Mazowiecka),
 Janusz Jasiona (Izba Śląska),
 Szczepan Mikurenda (Izba Wielkopolska),
 Lech Mrowicki (Izba Pomorska),

 Renata Staszak (Izba Kujawsko-Pomorska),
 Zofia Zwierzchowska (Izba Dolnośląska) – od
17.06.2011 r.

3. Zespoły merytoryczne
powołane w KKK
Zgodnie z zakresem działania Komisji, powołano merytoryczne, stałe zespoły KKK, w składzie jak niżej:
Zespół nr 1 – do spraw analizy „efektów kształcenia”, opracowanych przez uczelnie wyższe na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego. Zespół powołany został
dnia 25 października 2012 r. W roku 2013 działał
w następującym składzie:
 prof. Kazimierz Szulborski – przewodniczący,
 Daniel Pawlicki,
 Renata Staszak,
 Zbigniew Drewnowski,  Zofia Zwierzchowska,
 Piotr Koczwara,
 Wojciech Płaza,
 Elżbieta Daszkiewicz,
 Janusz Cieśliński.
Na funkcję sekretarza zespołu powołano mgr inż.
Annę Galwas-Bartecką.
Przewodniczący Zespołu prof. K. Szulborski na
wniosek KKK został zgłoszony przez Prezesa Krajowej Rady na członka – eksperta Polskiej Komisji
Akredytacyjnej, a także do reprezentowania PIIB
w Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych.
Zespół nr 2 – do spraw kontaktów ze środowiskiem
zewnętrznym (posłowie, prasa, stowarzyszenia naukowo-techniczne), w składzie: Leszek Ganowicz –
przewodniczący oraz desygnowani członkowie KKK,
w ramach potrzeb działalności bieżącej.
Zespół nr 3 – do spraw aktualizacji pytań egzaminacyjnych, w składzie: Janusz Cieśliński – przewodniczący, Jan Boryczka, Zbigniew Drewnowski,
Andrzej Gałkiewicz, Janusz Jasiona, Piotr Koczwara,
Szczepan Mikurenda, Lech Mrowicki, Wojciech Płaza. Prace zespołu nadzoruje sekretarz KKK Janusz
Krasnowski.
Zespół nr 4 – do spraw rozpatrywania odwołań
oraz wyjaśniania treści uprawnień w składzie: Andrzej Gałkiewicz, Piotr Koczwara, Renata Staszak.
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Zespół nr 5 – do spraw opiniowania wniosków
o uznanie kwalifikacji cudzoziemców, kierowany
przez Jana Boryczkę – wiceprzewodniczącego KKK,
w składzie: Leszek Ganowicz, Wojciech Płaza, Renata Staszak.
Zespół nr 6 – do spraw rzeczoznawstwa budowlanego, działający pod nadzorem przewodniczącego
KKK Mariana Płacheckiego, w składzie desygnowanym spośród członków KKK, zgodnie ze specjalnościami określonymi w rozpatrywanych wnioskach.
Zespół nr 7 – do stałego monitoringu zmian
w przepisach prawnych z dziedziny budownictwa,
w składzie: Janusz Krasnowski – przewodniczący,
Andrzej Gałkiewicz, Piotr Koczwara.
Zespół wspomaga pod względem prawnym
dr Joanna Smarż. Zmiany przepisów prawnych, które są źródłem pytań egzaminacyjnych, powodują
konieczność stałej aktualizacji i modyfikacji CZPE.
Wzorem lat ubiegłych, w celu rozwiązania indywidualnych spraw wpływających do Komisji, przewodniczący KKK powoływał zespoły specjalistyczne, które rozpatrywały:
 wnioski o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego,
 odwołania od decyzji OKK w trybie nadawania
uprawnień budowlanych,
 zażalenia na postanowienia OKK wydawane
w trybie art. 113 § 2 Kpa.
Stałe zespoły merytoryczne pracowały w okresach
między posiedzeniami KKK. W wielu przypadkach konsultacje pomiędzy członkami zespołów w rozpatrywanych sprawach odbywały się drogą wzajemnej, bezpośredniej łączności internetowej lub telefonicznej.

4. Posiedzenia Krajowej
Komisji Kwalifikacyjnej
4.1. Posiedzenia plenarne KKK
i Prezydium KKK
Zgodnie z przyjętym harmonogramem, w 2013 r.
odbyło się 7 posiedzeń prezydium KKK, w dniach:

10 stycznia, 29 lutego, 18 maja, 25 maja, 18 sierpnia, 3 października oraz 14 listopada.
Ponadto odbyły się 4 posiedzenia plenarne KKK
z udziałem przewodniczących OKK w dniach: 6
marca, 11 kwietnia, 5 września oraz 24 października oraz 2 posiedzenia plenarne KKK w dniach: 13
maja oraz 12 grudnia.
Tematy posiedzeń Prezydium KKK dotyczyły spraw
bieżących oraz obejmowały wstępne omówienie
zagadnień przewidywanych do rozstrzygnięcia na
kolejnych posiedzeniach plenarnych KKK. Z przebiegu każdego posiedzenia plenarnego i prezydium
KKK sporządzano protokół, przyjmowany na kolejnym posiedzeniu.
Merytorycznymi tematami posiedzeń były następujące zagadnienia:
 współpraca z Krajową Radą PIIB w sprawie sformułowania stanowiska PIIB do projektu ustawy
o ułatwianiu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, w sprawach dotyczących zmian treści ustawy Prawo budowlane i zapisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorządach zawodowych oraz projektu rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie,
 dyskusja w sprawie zapisów tez Kodeksu Budowlanego,
 dyskusja oraz opracowanie stanowiska w sprawie zakresu uprawnień elektrycznych w odniesieniu do uprawnień telekomunikacyjnych,
 prace zespołu KKK opracowującego analizę
i ocenę efektów kształcenia opracowanych przez
uczelnie wyższe zgodnie z przepisami MNiSW,
 opracowanie studium techniczno-prawnego
w sprawie właściwości uprawnień budowlanych
do dokonywania ocen technicznych obiektów
budowlanych,
 stanowisko w sprawie wprowadzenia do specjalności kolejowej zakresu sterowania ruchem
kolejowym,
 analiza uwarunkowań i możliwości wprowadzenia zasad elektronicznego dokumentowania
i potwierdzania przebiegu praktyki zawodowej,
 problemy jakości pytań egzaminacyjnych i konieczności opracowania nowych, zatwierdzenie
aktualnego stanu prawnego zbioru przepisów
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obowiązujących na egzaminie na uprawnienia
budowlane, aktualizacja bazy CZPE przed każdą
sesją egzaminacyjną, raporty wyników sesji,
dyskusja i przyjęcie sprawozdań członków KKK
z wizytacji przebiegu sesji egzaminacyjnych
w OKK,
analiza odwołań od decyzji OKK skierowanych
do KKK, po każdej sesji egzaminacyjnej,
analiza informacji o aktualnych problemach
nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego
– praktyka i znaczący dorobek zawodowy, zakres rzeczoznawstwa budowlanego oraz współpraca z OKK,
opracowanie i przygotowanie programu spotkania informacyjno-szkoleniowego KKK wspólnie
z OKK w Serocku oraz podsumowanie wyników
tego spotkania,
realizacja wniosków XII Krajowego Zjazdu PIIB,
skierowanych do KKK,
postępowania w sprawie uznawania kwalifikacji
zawodowych w budownictwie, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, cudzoziemców i obywateli polskich, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe poza granicami kraju,
interpretacja przepisów związanych z wykonywaniem samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,
problematyka
doskonalenia
zawodowego
członków KKK – udział w konferencjach naukowo-technicznych,
przygotowywanie i podejmowanie uchwał, postanowień oraz stanowisk KKK.

4.2. Warsztaty informacyjno-szkoleniowe KKK
Jak co roku, w dniach 5÷7 września w Serocku odbyły się warsztaty informacyjno-szkoleniowe dla
członków KKK, przewodniczących i członków OKK
oraz pracowników biur komisji kwalifikacyjnych. Na
wniosek KKK szkolenie prowadził mec. Tomasz Dobrowolski z kancelarii prawnej współpracującej z PIIB.
Zagadnienia merytoryczne, stanowiące przedmiot
warsztatów, przygotowała KKK w oparciu o propozycje złożone wcześniej przez OKK. W warsztatach
udział wzięło 80 osób, w tym 58 osób z OKK.

Warsztaty obejmowały 5 sesji o następującej
tematyce:
 kwalifikacja praktyk zawodowych odbywanych
w kraju i zagranicą, w tym postępowanie kwalifikacyjne w II instancji, uprawnienia osób nadzorujących praktykę zawodową,
 procedury przeprowadzania egzaminu na
uprawnienia budowlane,
 problem absencji osób zakwalifikowanych do
egzaminu testowego oraz wynikających z tego
faktu problemów organizacyjnych,
 postępowanie w sprawie nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego,
 interpretacja przepisów,
 wprowadzenie możliwości elektronicznego dokumentowania i potwierdzania praktyki zawodowej w miejsce dotychczasowej tradycyjnej
książki praktyki zawodowej.

4.3. Uchwały Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej
W okresie sprawozdawczym KKK podjęła 4 uchwały:
 1/KKK/13 z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie
przyjęcia sprawozdania z działalności Krajowej
Komisji Kwalifikacyjnej w 2012 roku,
 2/KKK/12 z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia „Szczegółowego programu egzaminu na
uprawnienia budowlane, cz. II”, zawierającego
wykaz aktów prawnych i norm obowiązujących
w sesji XXI,
 3/KKK/13 z dnia 6 marca 2013 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie regulaminu przeprowadzania egzaminów i nadawania uprawnień budowlanych,
 4/KKK/13 z dnia 6 września 2013 roku w sprawie „Szczegółowego programu egzaminu na
uprawnienia budowlane cz. II”, zawierającego
wykaz aktów prawnych i norm obowiązujących
w sesji XXII.
Zgodnie z zapisem art.12 ust.1 ustawy z dnia 12
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 932) uchwały KKK
zostały w określonym terminie przesłane do wiadomości Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
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4.4. Publikacje w miesięczniku
„Inżynier Budownictwa”
W miesięczniku „Inżynier Budownictwa” w 2013
roku kilkukrotnie podejmowano temat interpretacji
zakresów uprawnień budowlanych oraz inne problemy związane z działalnością Krajowej i Okręgowych Komisji Kwalifikacyjnych.
Autorami artykułów byli:
 J. Smarż, Wymogi prawne w zakresie uzyskania
specjalizacji techniczno-budowlanych, „IB” nr
4/2013.
 Stanowisko Prezydium KKK, Cała prawda o uprawnieniach telekomunikacyjnych, „IB” nr 5/2013.
 M. Płachecki, J. Smarż, Praktyka zawodowa to
nie tylko uciążliwy wymóg, „IB” nr 7-8/2013.
 M.Płachecki wraz z zespołem, Ocena bezpieczeństwa chłodni kominowej eksploatowanej
od 35 lat, „IB” nr 12/2013.
 K.Szulborski, J. Smarż, Rola i umocowanie
prawne rzeczoznawcy budowlanego, „IB”,
nr 4/2013.
Ponadto w „IB” nr 1/2013 inż. Jerzy Putkiewicz
opublikował artykuł Odstępstwo od zatwierdzonego projektu.

4.5. Udział w konferencjach
naukowo-technicznych
W ramach dokształcania zawodowego członkowie
KKK uczestniczyli w konferencjach naukowo-technicznych w Wiśle (marzec 2013 – Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji) oraz w Międzyzdrojach
(maj 2013 – „Awarie Budowlane”). W ramach pobytu na ww. konferencjach organizowano planowe, protokołowane posiedzenia KKK z udziałem
przewodniczących OKK (uczestnikami tych konferencji). Koszty uczestnictwa członków KKK zostały
pokryte przez Krajową Radę PIIB, koszt uczestnictwa przedstawicieli OKK ponosiły okręgowe izby.
W trakcie w/w konferencji członkowie KKK przedstawili referaty:
 prof. zw. dr hab. inż. Szulborski Kazimierz
(współautor) – na konferencji „Awarie Budowlane” – referat nt. Stanu awaryjnych ścian podporowych trybun kortów tenisowych;

 prof. zw. dr hab. inż. Szulborski Kazimierz
(współautor) – na konferencji „Awarie Budowlane” – referat nt. Stanów awaryjnych stropów
ustrojów płytowo-słupowych na przykładzie
stropu garażu podziemnego;
 prof. zw. dr hab. inż. Szulborski Kazimierz
(współautor) – na konferencji „Awarie Budowlane” – referat nt. Awarii murów oporowych
okalających działkę budynku zabytkowej „faktorii angielskiej” w Kazimierzu Dolnym;
 prof. zw. dr hab. inż. Szulborski Kazimierz (współautor) – na konferencji WPPK w Wiśle - wykład
nt. Współczesnych tendencji w projektowaniu
i realizacji obudowy wysokich wykopów;
 dr inż. Marian Płachecki (współautor) – na
konferencji „Awarie Budowlane” – referat nt:
Analizy nośności i naprawy słupów podbudowy hiperboloidalnych chłodni kominowych po
pięćdziesięciu latach eksploatacji;
 dr inż. Marian Płachecki (współautor): – na konferencji „Awarie Budowlane” – referat nt: Oceny
bezpieczeństwa chłodni kominowych z dużymi
imperfekcjami.

5. Sprawozdanie z sesji
egzaminacyjnych
na uprawnienia budowlane
5.1. Przygotowanie pytań
egzaminacyjnych
Zgodnie z obowiązującymi przepisami egzaminy
na uprawnienia budowlane organizowane są dwa
razy w roku – w sesji wiosennej i jesiennej. Egzaminy pisemne przeprowadzane są w tym samym
dniu i czasie w 16 izbach okręgowych, w oparciu
o jednolite procedury.
Procedury egzaminacyjne są zapisane w „Szczegółowym programie przeprowadzania egzaminów”. Zasoby pytań do egzaminu testowego i ustnego zawarte są w Centralnym Zbiorze Pytań Egzaminacyjnych
– (CZPE), zarządzanym przez KKK. Zbiór CZPE zawiera
pytania z zakresu uprawnień budowlanych oraz specjalizacji zawodowej, w tym również geotechnicznej.
W oparciu o doświadczenia z lat ubiegłych, tj.
analizę wyników poprzednich sesji oraz uwagi
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wnoszone przez okręgowe komisje kwalifikacyjne,
wprowadzono selektywny wybór pytań testowych
dla dwóch specjalności: sanitarnej oraz elektrycznej, uwzględniający szeroki zakres tematyczny tych
specjalności.
Aby przybliżyć kandydatom wymagania, którym
powinni sprostać w trakcie egzaminu, na stronie
internetowej PIIB publikowany jest „Szczegółowy
program przeprowadzania egzaminów”, który zawiera zasady dobierania pytań egzaminacyjnych,
czas trwania egzaminu oraz zbiór obowiązujących
przepisów prawa, regulujących proces budowlany.
Przed każdą sesją egzaminacyjną zbiór ten był aktualizowany wg stanu prawnego na 1 stycznia oraz
1 lipca 2013 r. Przed każda sesją zarejestrowano
około 40 zmian w przepisach. Zmiany przepisów
prawa determinują konieczność aktualizacji i modyfikacji CZPE, co niestety oznacza wzrost kosztów
zarządzania bazą danych.
Po zakończeniu etapu kwalifikacji wniosków złożonych przez kandydatów o dopuszczenie do
egzaminu, KKK – zgodnie z zapotrzebowaniem
okręgowych komisji kwalifikacyjnych – opracowuje testy dla poszczególnych specjalności
uprawnień budowlanych na potrzeby każdej sesji
egzaminacyjnej.
Dobór pytań na egzamin ustny pozostaje w gestii
okręgowych komisji egzaminacyjnych. 50% pytań
wyselekcjonowanych jest z bazy pytań ustnych,
administrowanej przez KKK. Przed każdą sesją
egzaminacyjną baza przekazywana jest przewodniczącym OKK w formie elektronicznej wraz
z programem generującym potrzebne zestawy
pytań. Pozostałe 50% stanowią pytania opracowywane przez okręgowe komisje egzaminacyjne,
indywidualnie dla każdego zdającego, z zakresu
praktycznego stosowania wiedzy technicznej,
z uwzględnieniem udokumentowanej praktyki
zawodowej kandydata.
Personalizacja pytań ustnych oznacza ogromną
pracę dla okręgowych komisji egzaminacyjnych,
ale jest doskonałym narzędziem weryfikacji zdobytego doświadczenia zawodowego. Taka orientacja procedury egzaminu ustnego doprowadziła
do obniżenia zdawalności o około 5% w stosunku do lat ubiegłych, lecz potencjalnie podnosi

jakość przygotowania do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

5.2. Sprawozdanie z sesji
wiosennej i jesiennej 2013 r.
Egzaminy testowe w 2013 roku odbywały się
w dwóch terminach: 17 maja – sesja XXI oraz 22
listopada – sesja XXII. Terminy egzaminów ustnych
ustalane były indywidualnie przez Okręgowe Komisje Kwalifikacyjne.
Zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane,
egzaminy obejmowały 8 specjalności budowlanych,
z uwzględnieniem rodzaju i zakresu uprawnień.
Nikt nie ubiegał się o uprawnienia w specjalności
wyburzeniowej.
W oparciu o dane z OKK, opracowane w formie zestandaryzowanego arkusza, po zakończeniu kwalifikacji wniosków kandydatów, KKK tworzy zestawy
testowe dla wszystkich okręgowych komisji kwalifikacyjnych.
Zapotrzebowanie poszczególnych izb okręgowych
na rodzaje testów, we wszystkich specjalnościach
i zakresach uprawnień budowlanych, dla każdej sesji egzaminacyjnej zaprezentowano w tabeli 5.2.1.
Tabela 5.2.1. Testy egzaminacyjne przygotowane
przez KKK dla okręgowych komisji
kwalifikacyjnych na sesje egzaminacyjne w roku 2013
Izba
okręgowa
DOS
KUP
LUB
LBS
ŁOD
MAP
MAZ
OPL
PDK
PDL
POM
SLK
SWK
WAM
WKP
ZAP
Liczba
rodzajów
testów
Liczba
przekazanych
testów

XXI sesja
37
28
30
16
36
64
65
32
33
24
41
57
25
32
45
39

LICZBA TESTÓW
XXII sesja
OGÓŁEM
35
72
28
56
28
58
16
32
33
69
58
122
40
105
21
53
34
67
19
43
48
89
59
116
22
47
27
59
40
85
29
68

113

97

210

604

537

1141

93

W sesji XXI – wiosennej, wykorzystano łącznie 113
rodzajów testów, przeprowadzenie sesji XXII – jesiennej, wymagało użycia 97 rodzajów testów.
W roku 2013 na potrzeby dwóch sesji egzaminacyjnych, okręgowe komisje kwalifikacyjne otrzymały łącznie od Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 1141
wydrukowanych zestawów testowych, obejmujących średnio ok. 20 stron. Jest to poważny problem
organizacyjny dla biura obsługującego KKK.
W minionym roku do okręgowych komisji kwalifikacyjnych wniesiono łącznie 5002 nowe wnioski
o nadanie uprawnień budowlanych. W wyniku
pozytywnej kwalifikacji do egzaminów testowych
we wszystkich izbach okręgowych dopuszczono
do sesji około 96% osób aplikujących. Tak dobre
rezultaty potwierdzają rosnącą znajomość prawnych regulacji w tym obszarze oraz właściwe przygotowanie wniosków o nadanie uprawnień.
Rezultaty etapu kwalifikacji w poszczególnych
izbach okręgowych zaprezentowano na rys.5.2.1
W każdej sesji egzaminacyjnej, grono zdających
egzamin po raz pierwszy, powiększa wciąż rosnąca
grupa osób prolongujących terminy z sesji poprzed-

nich oraz zdających egzamin poprawkowy. W roku
2013 przeprowadzono egzaminy łącznie dla ponad
5500 osób, w tym 600 osób przystąpiło do poprawkowego egzaminu w części ustnej.
Sesja wiosenna zakończyła się pozytywnym wynikiem dla 2492 osób, sesję jesienną pozytywnie zaliczyło 2252 kandydatów.
W rezultacie przeprowadzonych egzaminów w roku
2013, branża budowlana w Polsce pozyskała 4744
osób uprawnionych do pełnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie. Coroczna liczba osób uzyskujących uprawnienia w branży budowlanej utrzymuje się na takim poziomie od kilku lat.
Średnia „zdawalność” egzaminów w minionym roku,
liczona łącznie dla dwóch sesji egzaminacyjnych,
ukształtowała się na średnim poziomie około 89%.
Na uwagę zasługuje fakt, że w roku 2013 odnotowano wyraźnie obniżony poziom sukcesu na egzaminie
ustnym. To zjawisko związane jest z wprowadzeniem na egzaminie ustnym 50% pytań, opracowywanych przez komisje egzaminacyjne, indywidualnie dla każdego zdającego, z zakresu praktycznego
stosowania wiedzy technicznej z uwzględnieniem

Rys. 5.2.1. Rezultaty kwalifikacji nowych wniosków o nadanie uprawnień w poszczególnych izbach okręgowych
łącznie dla sesji XXI i XXII w 2013 r
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udokumentowanej praktyki zawodowej kandydata.
Nasuwa się stąd wniosek, że przygotowanie zawodowe kandydatów do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej jest niesatysfakcjonujące.
Sytuację powyższą ilustruje rys.5.2.2.

Liczbowe porównanie pozytywnych wyników sesji
egzaminacyjnych przeprowadzonych w roku 2013
w poszczególnych izbach okręgowych zaprezentowano na rys.5.2.3.

Rys. 5.2.2. Zdawalność poszczególnych etapów egzaminów na uprawnienia budowlane w izbach okręgowych,
wyrażona procentowo

Rys. 5.2.3. Liczba osób, które w roku 2013 pomyślnie zdały egzaminy na uprawnienia budowlane
w poszczególnych izbach okręgowych

95

Istotnym elementem analizy rezultatów przeprowadzonych sesji egzaminacyjnych jest udział poszczególnych specjalności budowlanych w skali wszystkich
uprawnień budowlanych, nadanych w OKK w roku
2013. Porównanie liczbowe decyzji wydanych
w roku 2013 przez 16 izb okręgowych dla 9 specjalności budowlanych zilustrowano na rys. 5.2.4.
KKK obserwuje powtarzające się znaczne zróżnicowanie wyników egzaminów w poszczególnych
okręgowych komisjach kwalifikacyjnych. Celowa
jest kontynuacja analizy tego zjawiska.

Właściwe zorganizowanie i przeprowadzenie sesji
egzaminacyjnych wiąże się z ogromną odpowiedzialnością Izby za jakość wykonywanego dzieła
inżynierskiego przez członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Stosowane
przejrzyste i powszechnie znane procedury i regulaminy uzyskiwania uprawnień budowlanych
w sposób oczywisty przeczą zarzutom stawianym
naszemu środowisku PIIB, jako korporacji utrudniającej młodym inżynierom dostęp do wykonywania
zawodu, realizowania ambicji zawodowych i rozwoju zawodowego.

Rys. 5.2.4. Liczba osób, które uzyskały uprawnienia w poszczególnych specjalnościach w roku 2013

5.3. Nadzór KKK nad
przebiegiem sesji wiosennej i jesiennej
Wzorem lat ubiegłych KKK pełniła nadzór nad przebiegiem sesji egzaminacyjnych w OKK. Członkowie
KKK wizytowali przebieg egzaminów testowych
i ustnych. Wnioski z wizytacji były omawiane na
posiedzeniach KKK. Stanowiło to podstawę upowszechniania dobrych praktyk we wszystkich OKK.
Uwzględniając postulaty OKK, na posiedzeniu
w dniu 13 grudnia 2012 r. uchwałą nr 5/KKK/2012
dokonano zmiany „Szczegółowego programu eg-

zaminów – cz. I”, która polegała na optymalizacji
czasu trwania egzaminu testowego i przygotowania się do odpowiedzi na egzaminie ustnym.
W trakcje wizytacji w 2013 r, w okręgowych izbach
potwierdzono, że powyższa zmiana regulaminu pozytywnie wpłynęła na poprawę organizacji
i przebieg egzaminów.
W sesji wiosennej wizytowano 9 izb okręgowych,
w sesji jesiennej członkowie KKK odwiedzili 7 izb
okręgowych. Wszyscy obserwatorzy przebiegu sesji egzaminacyjnych, zarówno części pisemnej jak
i ustnej, jednomyślnie odnotowują we wszystkich
OKK wzorową organizację egzaminów na uprawnienia budowlane.
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6. Nadawanie tytułu
rzeczoznawcy budowlanego
Nadawanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego odbywa się zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409 z późn. zm.) i należy do kompetencji
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej. Tryb postępowania kwalifikacyjnego odbywa się zgodnie z Regulaminem postępowania kwalifikacyjnego w sprawie
nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego,
stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały Nr 25/R/10
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budowlanych
z dnia 13 października 2010 r. Procedura nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego obejmuje

również czynności wstępnego opiniowania wniosków na szczeblu Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, ujednolicone w skali całego kraju.
W 2013 r. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna rozpatrzyła łącznie 68 spraw o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego (o 28 więcej niż w 2012 r.),
w tym: 54 wnioski złożone po raz pierwszy (o 19
więcej niż w 2012 r.), 9 „z przeniesienia” z 2012 r.
i 5 odwołań od decyzji KKK odmawiającej nadania
tytułu rzeczoznawcy budowlanego.
Na rys. 6.1 przedstawiono graficzną ilustrację liczby nowych wniosków złożonych z poszczególnych
izb okręgowych w 2013 roku. Nie wpłynęły żadne
wnioski z izby lubelskiej i opolskiej.

Rys. 6.1. Wnioski o tytuł rzeczoznawcy budowlanego wniesione w roku 2013

W okresie sprawozdawczym KKK wydała 60 decyzji (o 26 więcej niż w 2012 r.), w tym: 48 decyzji
pozytywnych (o 16 więcej niż w 2012 r.) rozstrzygających o nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego, 9 decyzji negatywnych o odmowie nadania
tytułu i 3 decyzje utrzymujące w mocy zaskarżone
odmowne decyzje KKK z lat poprzednich. W jednej
sprawie KKK podjęła dwie decyzje.

Na wniosek zainteresowanych, składy orzekające KKK wydały 3 postanowienia o zawieszeniu
postępowania kwalifikacyjnego w celu umożliwienia przygotowania uzupełniającej dokumentacji. Bez podejmowania decyzji rozpatrzono
2 sprawy.
Nie złożono żadnych skarg na decyzje podjęte przez
KKK w 2013 r.
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Do rozpatrzenia przez Skład Orzekający KKK
w 2014 r. pozostały 4 wnioski, które wpłynęły do
KKK w ostatnich dniach grudnia 2013 r. (MAP–1,
PDL–1, SLK –1, SWK–1).
Na rys. 6.2. przedstawiono graficznie pozytywne
rozstrzygnięcia KKK w odniesieniu do wniosków
złożonych przez kandydatów z poszczególnych izb
okręgowych.
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego wpisał 48
rzeczoznawców na listę Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych.

Zakres tytułów rzeczoznawcy wyznaczany decyzjami KKK, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie
wykracza poza specjalność techniczno – budowlaną i zakres uprawnień budowlanych kandydatów.
Największą liczbę osób z udokumentowanym znaczącym dorobkiem zawodowym w 2013 r. skupiła
specjalność konstrukcyjno–budowlana, w której na
34 nadane tytuły – 8 obejmowało projektowanie,
18 – kierowanie robotami budowlanymi i 8 – łącznie projektowanie i wykonawstwo.
Proporcjonalny udział poszczególnych specjalności
ilustruje rys. 6.3.

Rys. 6.2. Tytuły rzeczoznawcy budowlanego nadane przez KKK w roku 2013 z podziałem na izby okręgowe,
z których pochodziły wnioski

Rys. 6.3. Tytuły rzeczoznawcy budowlanego nadane przez KKK w roku 2013 w poszczególnych specjalnościach
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Na posiedzeniach Prezydium i Plenum KKK, a także
na wspólnych posiedzeniach KKK z przewodniczącymi OKK, analizowano stan rozstrzygania rozpatrywanych wniosków o nadanie tytułu rzeczoznawcy
budowlanego, zachęcano kandydatów do starannego przygotowania stosownych wniosków, z dobrze udokumentowaną oryginalną praktyką zawodową i znaczącym dorobkiem praktycznym.
W trakcie szkolenia KKK i OKK w Serocku omawiane
były m.in. kryteria nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego (praktyka, znaczący dorobek praktyczny),
zdefiniowane przez KKK i określone zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi.
W podsumowaniu trzeba podkreślić, iż wnioski
załatwiane są na bieżąco, terminowo i niezwłocznie. Wskazać również należy na dobrą współpracę
Krajowej Komisji z Okręgowymi Komisjami, a także na dobrą współpracę z Departamentem Infrastruktury i Rejestrów Gównego Urzędu Nadzoru
Budowlanego, który prowadzi Centralny Rejestr
Rzeczoznawców Budowlanych.

7. Uznawanie kwalifikacji
zawodowych cudzoziemców
i obywateli polskich, którzy
uzyskali kwalifikacje poza
granicami kraju
Uznawanie kwalifikacji zawodowych – obywateli
państw członkowskich Europejskiego Obszaru Go-

spodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej – należy do kompetencji Krajowej Rady PIIB. Zgodnie
z regulaminem w sprawie uznawania kwalifikacji
zawodowych, Prezes Krajowej Rady powołuje zespoły weryfikacyjne, najczęściej spośród członków
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.
W 2013 roku do Krajowej Rady PIIB wpłynęło 13
wniosków o uznanie kwalifikacji zawodowych, zdobytych poza granicami kraju. Wnioskodawcy, którzy
w ubiegłym roku wystąpili o uznanie kwalifikacji,
reprezentowali 4 państwa. W dalszym ciągu zdecydowaną większość wnioskodawców stanowili Polacy, którzy swe kwalifikacje zawodowe uzyskali poza
granicami Polski, najczęściej w Wielkiej Brytanii.
Wciąż część cudzoziemców występujących
o uznanie kwalifikacji zawodowych nie zna języka polskiego w stopniu umożliwiającym pełnienie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie. Osoby te również nie posiadają wiedzy
w zakresie polskich przepisów budowlanych.
Głównie z tego powodu zespoły weryfikacyjne
nie uznają ich kwalifikacji.
W minionym roku, spośród złożonych wniosków
oraz przeniesionych z roku 2012, w pierwszej instancji wydano 7 decyzji, uznających kwalifikacje
zawodowe 6 wnioskodawców do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Ponadto wydano 8 postanowień 6 wnioskodawcom o skierowaniu ich do odbycia stażu adaptacyjnego lub testu umiejętności. Natomiast 1 wniosek

Rys. 7.1. Kraje, w których wnioskodawcy uzyskali kwalifikacje zawodowe
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pozostawiono bez rozpatrzenia, gdyż wnioskodawca nie uzupełnił braków formalnych.
W toku pozostaje do załatwienia 19 wniosków
z następujących powodów:
 konieczności uzupełnienie dokumentów (3),
 skierowania do odbycia stażu adaptacyjnego
lub przystąpienia do testu umiejętności (9),
 uzgodnienia dogodnego terminu rozmowy weryfikacyjnej (7).
Należy podkreślić, że wnioski te zostały złożone zarówno w minionym roku, jak i w latach poprzednich. Część wnioskodawców nie odpowiada na
zaproszenie na rozmowę weryfikacyjną lub stale
przekłada termin tej rozmowy.
Znaczna liczba wnioskodawców, których w latach

poprzednich postanowieniem skierowano do odbycia stażu adaptacyjnego bądź testu umiejętności,
nie zdecydowała się na podjęcie zaproponowanych
rozwiązań.
Liczba uznanych kwalifikacji zawodowych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w poszczególnych specjalnościach jest
przedstawiona na rys. 7.2.
Z obserwacji KKK wynika, że liczba wniosków
o uznanie kwalifikacji zawodowych cudzoziemców
ma tendencję malejącą, głównie z powodu braku
możliwości uzyskania zgody na pracę na terenie
Polski w ramach usług transgranicznych. De facto
jest to ominięcie procedury wymaganego uznania
kwalifikacji zawodowych w Polsce.

Rys. 7.2. Liczba uznanych kwalifikacji zawodowych według specjalności

8. Postępowania administracyjne związane z orzeczeniami wydawanymi przez
OKK
8.1. Odwołania od decyzji
wydanych przez OKK
Zgodnie z podstawowymi zasadami funkcjonowania samorządu zawodowego nadawanie uprawnień
budowlanych jest postępowaniem dwuinstancyjnym. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna jest organem
II instancji, upoważnionym z mocy art. 127 Kpa do
rozstrzygania odwołań od orzeczeń okręgowych ko-

misji kwalifikacyjnych. Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia, na każdym etapie procedury nadawania uprawnień, może je zakwestionować. Procedury
są wysoce sformalizowane, ponieważ uprawnienia
budowlane z samej swej istoty mają potwierdzać
wysokie kwalifikacje zawodowe i dawać gwarancje
odpowiedzialnego wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie.
W okresie sprawozdawczym do KKK wpłynęło łącznie ze wszystkich okręgowych komisji kwalifikacyjnych 66 spraw odwoławczych, dotyczących trybu
nadawania uprawnień budowlanych. Na rys.8.1.1.
pokazano liczbę odwołań od decyzji poszczególnych OKK w 2013r.
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Rys. 8.1.1. Liczba odwołań od decyzji poszczególnych OKK w 2013 r

Aby prawidłowo ocenić skalę kwestionowanych decyzji OKK, należy ukazać problem w szerszym kontekście, czyli skonfrontować liczbę spraw odwo-

ławczych wnoszonych do KKK z liczbą wszystkich
rozpatrywanych wniosków o nadanie uprawnień
– wyniki porównania przedstawiono na rys.8.1.2.

Rys. 8.1.2. Odwołania w odniesieniu do liczby wszystkich wniesionych wniosków o nadanie uprawnień
w poszczególnych OKK (udział procentowy)
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Powyższe porównanie jednoznacznie ukazuje, że
skala wnoszonych skarg, pomijając dalsze ich rozstrzygnięcie, nie przekroczyła 4% wszystkich spraw, a
w około 50% okręgów ukształtowała się poniżej 1%.
Zdecydowana większość spraw odwoławczych odnosiła się do etapu kwalifikacji wniosku – 52 osoby
kwestionowały fakt niedopuszczenia do egzaminu.
Wyniki egzaminów podważano w 14 przypadkach.
Treść decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych
nie wzbudzała żadnych zastrzeżeń.
Pozostałe 11 spraw wniesionych do organu II instancji dotyczyło postępowania w trybie nadzwyczajnym, czyli zgłaszano żądanie zmiany, uchylenia
lub stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznych
wydanych w innym terminie lub przez inne organy,
bądź wznowienia postępowania po wydaniu decyzji ostatecznej.
Porównanie ilościowe wszystkich wymienionych
spraw, uwzględniające kategorie odwołań, prezentuje rys. 8.1.3.
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna, sprawując nadzór
nad przebiegiem sesji egzaminacyjnych i unifikacją
obowiązujących procedur, szczególnie wnikliwie
analizuje odwołania, które dotyczą trybu nadawania
uprawnień. W roku 2013 KKK wydała 77 rozstrzygnięć w tej grupie spraw, w tym 20 odwołań z przeniesienia z 2012 r. Pozostaje w toku 9 spraw.

Z punktu widzenia doskonalenia jakości procedur egzaminacyjnych najistotniejsza jest precyzyjna ocena materialnej podstawy wniesionych odwołań. Zdecydowana
większość spraw, czyli 61 skarg, podważało decyzje
odmawiające nadania uprawnień bez przeprowadzenia egzaminu wydane na etapie kwalifikacji wniosków.
Najczęstszym powodem ich odrzucenia były problemy
związane z zaliczeniem praktyki zawodowej – aż w 57.
przypadkach. Brak odpowiedniego wykształcenia wykluczył kandydatów jedynie w 4 przypadkach. 16 osób
wniosło odwołanie po niezaliczonym egzaminie testowym lub ustnym. Opisane proporcje w ujęciu procentowym zaprezentowano na rys. 8.1.4
Analiza wyników minionych 22 sesji egzaminacyjnych,
przeprowadzona przez KKK, ujawnia nową tendencję
wśród przyczyn niepomyślnej kwalifikacji wniosków.
W roku 2013 dominującym zjawiskiem negatywnym stało się wadliwe dokumentowanie przebiegu
praktyki zawodowej, wynikające w znacznej mierze
z nierzetelnego jej odbywania. Tymczasem praktyka
zawodowa ma umożliwić poznanie warunków wykonywania zawodu, czyli powinna obejmować część
konkretnego i realnego procesu budowlanego. Merytoryczne zarzuty wobec przedłożonej dokumentacji
praktyki zawodowej determinowały konieczność wydania decyzji odmawiającej dopuszczenia do egzaminu, aż w 47% wszystkich rozpatrywanych spraw.

Rys. 8.1.3. Kategorie odwołań wniesionych do KKK w 2013 r.
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Rys. 8.1.4. Specyfika decyzji rozstrzygniętych przez KKK w roku 2013

Drugą główną przeszkodą w uzyskaniu pozytywnej kwalifikacji do egzaminu, pozostało nadal
lekceważenie wymogu ustawodawcy związanego
z zakresem uprawnień budowlanych osób nadzorujących praktykę – to 27% spraw. Obserwowany wśród kandydatów do uprawnień budowlanych brak staranności w dopełnieniu wymogów
formalnych niweczy często kilkuletni dorobek
zawodowy.
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna z ubolewaniem potwierdza, że nadal zbyt często przyczyną odmowy dopuszczenia do egzaminu
jest bezsporny fakt, że kandydat nie odbył
lub nie udokumentował praktyki w sposób
prawem przewidziany.
Z tych względów, usankcjonowanych prawem, organ odwoławczy nie może rozstrzygać pozytywnie
dla strony, większości wniesionych odwołań.
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna, jako organ reformacyjny, zawsze jednak stara się uwzględniać
w postępowaniu odwoławczym dodatkowe okoliczności powołane przez stronę w odwołaniu, aby
nie obciążać kandydata negatywnymi skutkami zaniedbań innych osób. W tej grupie spraw Krajowa
Komisja Kwalifikacyjna dokonała korekty w przy-

padku 18 spraw. Uchylono 11 decyzji okręgowych
komisji kwalifikacyjnych i 7 skierowano do ponownego rozpatrzenia.
W roku 2013 rozstrzygnięto 16 odwołań, w których podważano wyniki egzaminów, testowego
bądź ustnego. Wszystkie zastrzeżenia dotyczące
części testowej egzaminu, który jest precyzyjnie
udokumentowany, zostały wnikliwie przeanalizowane przez specjalistów KKK. W porównaniu
z rokiem ubiegłym wzrosła liczba osób kwestionujących wynik egzaminu ustnego, który ma charakter ocenny i organ II instancji nie dysponuje
materiałem dowodowym do przeprowadzenia
postępowania wyjaśniającego. Co do zasady
jednak, wszelkie wątpliwości formułowane do
konkretnych pytań egzaminacyjnych, Krajowa
Komisja Kwalifikacyjna rozstrzygała arbitralnie na
korzyść kandydata. Taką decyzję podjęto jedynie
w 6 przypadkach.
Aby właściwie i rzetelnie zaprezentować omawianą
problematykę odwołań od decyzji OKK, odmawiających de facto nadania uprawnień budowlanych,
należy powyższą statystykę liczbową decyzji organu
I instancji uchylonych w postępowaniu odwoławczym prezentować w relacji do liczby wszystkich
odwołań wniesionych do organu II instancji.
Takie porównanie przedstawia rys. 8.1.5.
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Rys. 8.1.5. Liczba decyzji kwestionowanych i decyzji uchylonych przez KKK w 2013 r. w odniesieniu
do poszczególnych izb okręgowych

Jak widać na rys. 8.1.5. liczba wnoszonych odwołań
jest znikoma (lub zerowa) w większości izb okręgowych, a jej znaczny wzrost w nielicznych przypadkach zdecydowanie nie przekłada się na konieczność uchylania kwestionowanych decyzji OKK.
Takie rezultaty podtrzymują utrwaloną od lat opinię o dobrej pracy okręgowych komisji kwalifikacyjnych.

8.2. Postępowania
nadzwyczajne
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna, jako organ II instancji, delegowana jest przez ustawodawcę do
prowadzenia postępowań w trybie art. 154 -156
Kpa. W tym trybie rozstrzygane są wnioski dotyczące decyzji ostatecznych będących w obrocie prawnym od wielu lat, bądź wydanych wcześniej przez
inne upoważnione organy.
W ramach tego postępowania wpłynęło do KKK 11
nowych wniosków.
Podjęto rozstrzygnięcia w 10 sprawach, w tym jednej przeniesionej z roku 2012. Nadal 2 sprawy po-

zostają w toku – dotyczą stwierdzenia nieważności
części decyzji na wniosek strony.
Żądanie zmiany treści prawomocnych decyzji poprzez zmianę zakresu nadanych uprawnień rozpatrywano w 7 przypadkach, 5 wniosków odrzucono z powodu braku podstaw prawnych do
spełnienia żądań, 2 wnioski uchylono i umorzono
postępowanie.
2 osoby zgłosiły prośbę o wznowienie postępowania zakończonego wcześniej prawomocną decyzją
organu, z braku podstaw rozstrzygnięcia organu I
instancji nie zostały wzruszone.
1 postępowanie zostało wszczęte na wniosek
GUNB. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna uznała
wniosek i wobec rażącego naruszenia przepisów
poprzez zmianę nazwiska w prawomocnej decyzji
stwierdziła jej nieważność.

8.3. Postanowienia Krajowej
Komisji Kwalifikacyjnej
W okresie sprawozdawczym Krajowa Komisja Kwalifikacyjna wydała 6 postanowień:
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 utrzymano w mocy 3 postanowienia organu
I instancji dot. odmowy udzielenia wyjaśnień
co do treści uprawnień budowlanych (Kujawsko-Pomorska OKK, Podlaska OKK, Opolska
OKK),
 uchylono 2 postanowienia i przekazano do
ponownego rozpatrzenia organowi I instancji
sprawy dot. wyjaśnienia treści uprawnień budowlanych (Opolska OKK i Wielkopolska OKK);
wydano 1 postanowienie o uchybieniu terminu
do wniesienia zażalenia na postanowienie organu I instancji w sprawie odmowy dokonania
wyjaśnień treści uprawnień budowlanych (Mazowiecka OKK).

8.4. Skargi na rozstrzygnięcia
KKK rozpatrywane przez
sądy administracyjne
Od decyzji i postanowień wydanych przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną przysługuje prawo
złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
W roku sprawozdawczym Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpatrywał 26 skarg na rozstrzygnięcia
KKK, w tym 19 wniesionych w 2013 r.

Wśród rozpatrywanych spraw:
 4 skargi dotyczyły postanowień wydanych w trybie art. 113 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego,
 3 skargi dotyczyły odmowy nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego,
 17 skarg dotyczyło decyzji o nadaniu, bądź odmowie nadania uprawnień budowlanych,
 2 skargi dotyczyły pism wyjaśniających.
W 2013 roku zakończyło się 17 spraw rozpatrywanych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny.
W 13 sprawach sąd utrzymał w mocy rozstrzygnięcia przyjęte przez KKK, oddalając złożone
skargi. W 4 przypadkach sąd uchylił rozstrzygnięcia KKK, kierując sprawy do ponownego rozpatrzenia. Pozostałe 9 spraw oczekuje na rozstrzygnięcie przez WSA.
W 2013 roku w Naczelnym Sądzie Administracyjnym znajdowało się 12 spraw, w tym 8 z 2012 r.
NSA rozstrzygnął 6 spraw, a pozostałe 6 oczekuje
na rozstrzygnięcie w 2014 roku.
Specyfikacja spraw rozpatrywanych przez sądy WSA
i NSA zawarta jest w tabelach 8.4.1 i 8.4.2.

Tabela nr 8.4.1. Zestawienie spraw sądowych WSA w 2013 r.
STAN

RZECZOZNAWSTWO

POSTANOWIENIA

DECYZJE

POZOSTAŁE

LICZBA

W TOKU

1

2

6

-

9

ODDALONE

1

2

9

1

13

UCHYLONE

1

-

3

-

4

ŁĄCZNIE

3

4

18

1

26

Tabela nr 8.4.2. Zestawienie spraw sądowych WSA i NSA w 2013 r.
WSA

NSA

LICZBA

ODDALONE

13

3

16

UCHYLONE

4

3

7

W TOKU

9

6

15

ŁĄCZNIE

26

12

38
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Rys. 8.4.1. Zestawienie kategorii skarg w roku 2013

Zestawienia powyższych danych (rys. 8.4.1.) wskazują, że w 2013 roku Sąd Administracyjny I i II
instancji uznał za prawidłowe większość rozstrzygnięć podjętych przez KKK.

9. Analiza efektów kształcenia
W oparciu o ustawową delegację, istotnym elementem statutowej działalności Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa jest opiniowanie wymagań programowych na etapie kształcenia zawodowego inżynierów budownictwa oraz wnioskowanie w tych
sprawach. Z ramienia PIIB zadania te realizuje Krajowa Komisja Kwalifikacyjna (KKK).
Podkreślić należy, że Polska Izba Inżynierów Budownictwa jest stałym uczestnikiem cyklicznych
Ogólnopolskich Zjazdów Dziekanów Uczelni Publicznych kierunku budownictwo. W czerwcu 2013
roku odbyło się już trzecie, kolejne spotkanie. Gospodarzem zjazdu była Wojskowa Akademia Techniczna. Na zaproszenie dziekana wydziału inżynierii
lądowej i geodezji, prof. Ireneusza Winnickiego,
z ramienia PIIB w obradach zjazdu udział wzięli
prezes krajowej rady Andrzej Roch Dobrucki oraz
przewodniczący KKK – Marian Płachecki.

Profesor Kazimierz Szulborski reprezentuje Krajową Komisję Kwalifikacyjną PIIB w pracach Polskiej
Komisji Akredytacyjnej oraz Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych w charakterze eksperta
w dziedzinie budownictwa.
W minionym roku Krajowa Komisja Kwalifikacyjna
PIIB, realnie zainteresowana systemem edukacji
przyszłych kadr dla budownictwa, kontynuowała
współpracę z uczelniami, śledząc bacznie zmiany
w opisach programów kształcenia.
W poprzednim systemie kształcenia na uczelniach
wyższych, mechanizm naboru kandydatów miał
charakter elitarny – oparty na selektywnych mechanizmach wyboru według kryterium uzdolnień
studentów. Jednorodny potencjał intelektualny
studentów pozwalał na realizację jednolitego procesu kształcenia na wszystkich uczelniach, opartego na państwowych standardach kształcenia.
Wobec „umasowienia” kształcenia na poziomie
wyższym, które ma obecnie zaspokoić zróżnicowane predyspozycje, potrzeby i cele życiowe
studentów, na drodze nadawania uprawnień
budowlanych stajemy obecnie przed problemem
klarownej oceny jakości i rezultatów kształcenia
prowadzonego w różnych uczelniach, nie tylko
w kraju, ale też w krajach UE.
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Rok 2013 to czas wdrażania na uczelniach wyższych
nowych programów kształcenia, opracowanych
zgodnie z założeniami Krajowych Ram Kwalifikacji.
Istotą reformy w duchu Deklaracji Bolońskiej jest
zwiększona swoboda działania uczelni w kreowaniu procesu kształcenia, przy zachowaniu klarownych reguł rozliczania uzyskiwanych efektów.
Oznacza to w praktyce powierzenie uczelniom odpowiedzialności za wybór określonych treści i form
dydaktycznych według określonych ram, gwarantujących kształcenie nakierowane na pożądane efekty kształcenia, zapewniające uzyskanie założonych
kwalifikacji absolwenta.
Wobec rozmiarów procesu transformacji, polskie
szkolnictwo wyższe potrzebuje czasu na zdobycie
doświadczeń i odnalezienie się w nowej rzeczywistości prawnej, w której sylwetka absolwenta definiowana jest poprzez efekty kształcenia.
Zdefiniowane przez uczelnię efekty kształcenia
wskazują, jaką wiedzę, umiejętności i kompetencje
społeczne posiada absolwent danego kierunku. Teraz uzyskany dyplom nie jest już miarodajnym wyznacznikiem zasobów zdobytej wiedzy, powinien
stanowić przede wszystkim potwierdzenie zdobytych kwalifikacji, po opanowaniu wszystkich efektów kształcenia zapisanych dla danej kwalifikacji.
Zatem Krajowa Komisja Kwalifikacyjna swoją statutową rolę w procesie kształcenia zawodowego inżynierów budownictwa winna wypełniać poprzez
walidację zdefiniowanych i wdrożonych przez
uczelnie wyższe efektów kształcenia. Celem zasadniczym jest wskazanie, czy absolwent określonego
kierunku studiów przygotowany jest do odpowiedzialnego uczestnictwa w procesie budowlanym,
a szczególnie do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie. Mówiąc precyzyjnie, czy kompetencje absolwentów są właściwie
dopasowane do wymagań związanych z wykonywaniem zawodu zaufania publicznego w branży
budowlanej.
Kształcenie na kierunku budownictwo jest realizowane na kilkudziesięciu uczelniach w Polsce i ukierunkowane jest na:
 kształcenie studentów na miarę potrzeb społeczeństwa informacyjnego i gospodarki, gdzie
wiedza zostanie wykorzystana do tworzenia no-

wych wartości – ekonomicznych, społecznych
i kulturalnych,
 kształcenie określonych kompetencji, które są
niezbędne dla społeczeństwa i zachodzących
transformacji,
 tworzenie warunków dla kształtowania i upowszechniania postaw innowacyjnych i przedsiębiorczych, w tym dostosowania absolwentów do
potrzeb krajowego i europejskiego rynku pracy,
 rozwój młodej kadry dla potrzeb prowadzenia
działalności naukowo-badawczej,
 kształcenie na rzecz rozwoju poszczególnych
regionów kraju przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju.
W oparciu o Krajowe Ramy Kwalifikacji, Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego zdefiniowało „efekty
kształcenia dla obszaru nauk technicznych”, do którego przyporządkowane zostało „Budownictwo”.
Efekty kształcenia dla kierunku „Budownictwo” są
definiowane przez poszczególne uczelnie krajowe,
zarówno publiczne, jak i niepubliczne.
Uczelnie wyposażono w ogromną swobodę w kreowaniu programów kształcenia, w konsekwencji
odpowiedzialność uczelni za potwierdzenie kwalifikacji absolwenta wzrosła do tego stopnia, że istniejąca definicja dyplomu państwowego stała się
pustym pojęciem – dziś o jakości i poziomie kwalifikacji absolwenta decyduje konkretna uczelnia.
Oznacza to, że obecnie podstawą oceny jakości
wykształcenia staje się wiarygodna analiza porównawcza efektów uzyskanych z zakładanymi.
Po dokonaniu przez KKK przeglądu zdefiniowanych
efektów kształcenia sformułowano następujące
wnioski:
1. Obserwowany w programach nauczania brak
precyzyjnych regulacji w obszarze szeroko rozumianych zagadnień projektowania rodzi poważne obawy o jakość merytoryczną zamierzonych
efektów kształcenia oraz osiągany poziom kompetencji zawodowych przyszłych projektantów.
2. Nie znajduje odpowiedniej rangi w zdefiniowanych przez uczelnie efektach kształcenia
problem praktyki zawodowej oraz zagadnienia
umiejętności praktycznego stosowania wiedzy
technicznej, w obszarze konkretnej specjalności
uprawnień budowlanych.
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3. Wobec przyjętych pryncypiów, zapewniających
pionową, międzykierunkową mobilność studentów, cele kształcenia w obszarze nauk technicznych na studiach stopnia II ujmowane są zbyt
ogólnikowo. Oznacza to, że zamierzone efekty
kształcenia niedostatecznie definiują wiedzę i
kompetencje tytułu zawodowego tej rangi, czyli
nie gwarantują wysokiej jakości (lub przynajmniej
zadowalającej) programów i osiągania pożądanego poziomu wiedzy i umiejętności absolwentów.

10. Odpowiedzi na zapytania
Do kompetencji Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej
należy m.in. udzielanie odpowiedzi na pytania
związane z wykonywaniem samodzielnych funkcji
technicznych budownictwie.
Członkowie PIIB w zapytaniach kierowanych do
Krajowego Biura Izby podnosili kwestie dotyczące wątpliwości co do treści zakresu posiadanych
uprawnień budowlanych. Jak co roku, wątpliwości
budziły zapisy dotyczące zakresu uprawnień budowlanych nadawanych na podstawie przepisów
rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej
i Ochrony Środowiska z dnia 20.02.1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z późn. zm.).
W szczególności KKK przyjęła stanowisko, iż uprawnia budowlane w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych wydanych
na mocy w/w rozporządzenia MGTiOŚ, nie stanowią podstawy do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w zakresie telekomunikacji.
Stanowisko KKK określa, iż uprawnienia budowlane
w specjalności instalacji i urządzeń elektrycznych,
wydane na mocy rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10.10.1962 r. w sprawie kwalifikacji
fachowych osób wykonujących funkcje techniczne
w budownictwie powszechnym (Dz. U. z 1962 r.
Nr 53, poz. 266 z późn. zm.) - obejmują w swoim
zakresie telekomunikację (wówczas łączność).
Tematem wielu pytań były sprawy związane ze stosowaniem i przestrzeganiem obowiązującej ustawy
z dnia 7.07 1994 r. Prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych.

Odpowiedzi udzielano w sprawach dotyczących m.
in. wykonywania funkcji kierownika budowy oraz
inspektora nadzoru inwestorskiego, przestrzegania
praw autorskich do projektu budowlanego, sporządzania dokumentacji dot. geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.
Znaczna część pytań przesłanych drogą pocztową
i e-mailową, przez osoby występujące o nadanie
uprawnień budowlanych, dotyczyła m.in. właściwego
wykształcenia umożliwiającego uzyskanie uprawnień
w konkretnej specjalności budowlanej i zakresie, formy odbywanej praktyki zawodowej, wymagań dot.
wypełniania książki praktyki zawodowej, kwestii posiadania odpowiednich uprawnień budowlanych lub
pełnienia właściwych samodzielnych funkcji technicznych przez osoby nadzorujące praktykę zawodową.
Do KKK w 2013 roku wpływały również liczne zapytania dotyczące możliwości uznania kwalifikacji
zawodowych obywateli polskich oraz obywateli
państw członkowskich Unii Europejskiej, uzyskanych za granicą, do pełnienia na terenie Polski
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Otrzymano także wiele szczegółowych pytań
dotyczących samej procedury uznaniowej.
W okresie sprawozdawczym w formie elektronicznej
(e-mail) oraz w postaci odrębnych pism udzielono
odpowiedzi na 536 pytań skierowanych do PIIB.
Pracownicy Biura Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej
udzielają również informacji na pytania telefoniczne, przeciętnie ok. 20 informacji dziennie.

11. Sprawozdanie z realizacji
wniosków XII Krajowego
Zjazdu Sprawozdawczego
PIIB
Okręgowe Zjazdy Sprawozdawcze skierowały do
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 5 wniosków do
rozpatrzenia. Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB
powierzył Komisji Krajowej do realizacji 1 wniosek.
KKK wnikliwie przeanalizowała zgłoszone problemy
i postulaty. Stanowisko KKK, sformułowane szczegółowo w odniesieniu do każdego wniosku, zostało
przekazane do Komisji Wnioskowej zgodnie z obowiązującą procedurą postępowania. Rezultaty pracy KKK
zawarte są w Sprawozdaniu Komisji Wnioskowej.
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12. Współpraca KKK z innymi
organami
12.1. Współpraca Krajowej
Komisji Kwalifikacyjnej
z Krajową Radą PIIB
w obradach sejmowej
Komisji Nadzwyczajnej
Przez cały 2013 rok oraz od września 2012 roku,
trwały prace Komisji Nadzwyczajnej Sejmu VII kadencji do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji, procedującej projekt ustawy o ułatwianiu
dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. W tej grupie mieszczą się zawody inżynierów budownictwa, objęte dotychczasowymi
9. specjalnościami uprawnień budowlanych. Polska
Izba Inżynierów Budownictwa, kierując się przede
wszystkim właściwym przygotowaniem inżynierów
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w zawodzie zaufania publicznego, aktywnie
uczestniczyła w pracach tej komisji, przedstawiając
argumenty merytoryczne za utrzymaniem dotychczasowych kryteriów uzyskiwania uprawnień budowlanych, w tym czasokresu praktyk zawodowych
po ukończeniu studiów. Niestety, jak dotychczas argumentacja merytoryczna nie w pełni spotkała się ze
zrozumieniem posłów – członków Komisji Nadzwyczajnej. Nadrzędnym okazał się postulat „ułatwiania
dostępu” poprzez skrócenie praktyki zawodowej do
uzyskania uprawnień budowlanych. Jest to niczym
innym jak obniżaniem poziomu przygotowania do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa, odpowiedzialnego za bezpieczeństwo wznoszonych obiektów budowlanych
i ludzi.
Głoszone w pracach komisji postulaty „deregulacji”
(w tym skrócenie praktyk zawodowych) mogą mieć
negatywny wpływ na problemy bezpieczeństwa obiektów, których spełnienie jest podstawowym obowiązkiem w wypełnianiu zawodu inżyniera budowlanego.
W procesie tworzenia ustawy, mającej na celu ułatwienie uzyskiwania dostępu do zawodu, Krajowa
Komisja Kwalifikacyjna wspiera merytorycznie prezesa Krajowej Rady poprzez przygotowywanie pisemnych uwag i opinii do poszczególnych przepisów.

Ponadto przedstawiciele Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej (w osobach: prof. zw. dr hab. inż. Kazimierz Szulborski, dr inż. Marian Płachecki, dr Joanna Smarż) brali bezpośredni udział w obradach
sejmowej Komisji Nadzwyczajnej.

12.2. Współpraca z OKK
Wzorem lat ubiegłych, niezależnie od warsztatów
informacyjno-szkoleniowych w Serocku, kontynuowano przyjętą zasadę organizowania przed każdą
sesją egzaminacyjną spotkań przewodniczących OKK
połączonych z posiedzeniem plenarnym KKK w formie wiosennych i jesiennych przygotowań do sesji.
W trakcie tych spotkań prowadzone było szkolenie,
wymieniano doświadczenia z poprzednich sesji egzaminacyjnych i wyjaśniano wątpliwości, dotyczące
kwalifikowania do egzaminu i przeprowadzania egzaminu oraz wstępnego kwalifikowania wniosków
w sprawie nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego w poszczególnych izbach okręgowych.
Konsekwencją dyskusji i wymiany doświadczeń
z inicjatywy Przewodniczących OKK w 2013 r.
wprowadzono w życie zmiany w Szczegółowym
programie egzaminu na uprawnienia budowlane
oraz Centralnym Zbiorze Pytań Egzaminacyjnych,
wprowadzono następujące zmiany:
 skrócono czas trwania egzaminu testowego
oraz czas przygotowania do odpowiedzi na egzaminie ustnym,
 w celu lepszego sprawdzenia stopnia przygotowania do zawodu wprowadzono w trakcie
egzaminu ustnego zasadę 50% pytań opracowanych indywidualnie dla zdającego z zakresu
praktycznego stosowania wiedzy technicznej,
z uwzględnieniem książki praktyki zawodowej,
 w specjalności inżynierii sanitarnej w testach
egzaminacyjnych wprowadzono zasadę zrównoważonego występowania pytań z instalacji
oraz sieci wodociągowych, ciepłowniczych, gazowych oraz wentylacyjnych,
 w przygotowaniu jest podobna zasada rozdziału pytań w specjalności inżynierii elektrycznej, z podziałem na instalacje i sieci: napięcia
niskiego (do 1 kV), sieci napięcia średniego
(do 110 kV), napięcia wysokiego (powyżej
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110 kV), sieci trakcyjne kolejowe, tramwajowe
i trolejbusowe. Wejdzie ona w życie w 2014
roku, w wiosennej XXIII sesji egzaminacyjnej.
 prowadzone są prace nad zasadami elektronicznego dokumentowania i potwierdzania
przebiegu praktyki zawodowej do uprawnień
budowlanych (czyli elektronicznej książki praktyki zawodowej),
 sukcesywnie przedstawiano uwagi do jakości
pytań testowych oraz ustnych, eliminując pytania niejednoznaczne i poprawiając merytoryczną jakość istniejących pytań w CZPE.
W ramach nadzoru, w trakcie XXI oraz XXII sesji egzaminacyjnej, członkowie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej kontynuowali wizytację przebiegu egzaminów w OKK. Zdobyte doświadczenia i uwagi służą
doskonaleniu procedur przeprowadzania kolejnych
sesji egzaminacyjnych. Ponadto, niezwykle cennym
źródłem informacji dla Komisji Krajowej są opinie
i uwagi przewodniczących OKK, nadsyłane po zakończeniu sesji egzaminacyjnych.
Wszystkie kierunki działalności KKK, ujęte w niniejszym sprawozdaniu, są realizowane przy dobrej
współpracy Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej z Okręgowymi Komisjami Kwalifikacyjnymi. KKK wyraża
nadzieję, że wzorce dobrej współpracy będą kontynuowane w następnej kadencji Okręgowych Komisji
Kwalifikacyjnych i Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.

13. Obsługa biurowa i prawna
KKK
W ciągu roku 2013 biuro obsługujące Krajową Komisję Kwalifikacyjną pracowało w stałym dotychczasowym składzie osobowym. Pomimo zwiększania się zakresu problematyki, którą musi zajmować
się KKK (m.in. standardy zawodowe kształcenia,
deregulacja zawodów regulowanych) stale poprawia się jakość i terminowość wykonywanej pracy.
Każdy z pracowników dysponuje własnym, stale
wzbogacanym warsztatem pracy i wszyscy razem
stanowią wysoko wyspecjalizowany zespół osób
o szerokiej wiedzy na temat przepisów technicznych i prawnych z dziedziny budownictwa.
Odnotowuje się coraz większą liczbę pytań, dotyczących pełnego zakresu problematyki budow-

nictwa (kilkaset w ciągu roku). Pomimo, że wiele
problemów nie dotyczy wprost właściwości Polskiej
Izby Inżynierów Budownictwa, udzielane kompetentne odpowiedzi stanowią realną pomoc w rozwiązywaniu zgłaszanych problemów.
W kwestiach prawnych na bieżąco współpracuje z Krajową Komisją Kwalifikacyjną mec. Tomasz
Dobrowolski, z kancelarii radcy prawnego mec.
Krzysztofa Zająca.

14. Planowane i zrealizowane
wydatki na rok 2013
Wydatki związane z działalnością KKK realizowane
były w ramach budżetu PIIB i są zawarte w sprawozdaniu finansowym Krajowej Rady za rok 2013.

15. Podsumowanie i wniosek
końcowy
W oparciu o sporządzone szczegółowe sprawozdanie z działalności KKK w roku 2013, Krajowa
Komisja Kwalifikacyjna przedstawia następujące
wnioski:
 uprawnienia budowlane uzyskały 4 744 osoby,
czyli, porównywalnie z minionymi latami, nieco
mniej niż w 2012 r.;
 tytuł rzeczoznawcy budowlanego uzyskało 48
osób, co w porównaniu z 32 nadanymi tytułami
w roku 2012, oznacza wzrost zainteresowania
szczególną rangą tego tytułu;
 KKK przywiązuje dużą wagę do ustawicznego doskonalenia kwalifikacji przez członków
OKK i KKK, z czym wiąże się celowość organizowania cyklicznych warsztatów informacyjno-szkoleniowych. Doświadczenia zdobyte
dotychczas w tym zakresie winny być nadal
kontynuowane;
 analiza wyników postępowań kwalifikacyjnych
do egzaminu na uprawnienia budowlane potwierdza konieczność kontynuacji działalności
informacyjnej na szczeblu KKK i OKK, na temat
prawnych regulacji sposobu odbywania i prawidłowego dokumentowania praktyki budowlanej, jako warunku koniecznego dopuszczenia
do egzaminu na uprawnienia budowlane;
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 Krajowa Komisja Kwalifikacyjna, jako administrator Centralnego Zbioru Pytań Egzaminacyjnych na uprawnienia budowlane, przywiązuje
dużą wagę do aktualności i merytorycznej jakości pytań. Ta działalność generuje określone
koszty. O przydział środków na realizację tych
zadań KKK każdorazowo występuje do Prezesa
Krajowej Rady;
 uzyskane wyniki postępowania kwalifikacyjnego
i egzaminacyjnego na uprawnienia budowlane
świadczą o odpowiedzialnym wprowadzaniu
do wykonywania zawodu zaufania publicznego
młodych kadr, absolwentów wyższych uczelni
technicznych. Średni wskaźnik pozytywnych
wyników egzaminu na uprawnienia budowlane, który ukształtował się na poziomie 89 %,
jest zaprzeczeniem wobec zarzutów, iż Polska
Izba Inżynierów Budownictwa jest korporacją
utrudniającą dostęp do wykonywania zawodu.
Tak wysoki wskaźnik, utrzymujący się od wielu
lat, jest rezultatem szerokiej akcji informacyjnej
na temat zasad uzyskiwania uprawnień budowlanych, podjętej przez okręgowe komisje
kwalifikacyjne i skierowanej nie tylko do absolwentów, ale prowadzonej również na uczelniach wyższych dla studentów. Istotną rolę
w tym zakresie odgrywa stała współpraca izb
ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi
oraz organizowane przez nie szkolenia. Pojawia się zatem pytanie: czy przy takich zasadach
uzyskiwania uprawnień budowlanych i odpowiedzialnego przygotowania do wykonywania
zawodu zaufania publicznego uzasadnione są
działania legislacyjne w zakresie „ułatwiania
dostępu do wykonywania zawodu inżyniera
budownictwa”?;
 w 2012 roku organy rządowe podjęły prace przygotowawcze do zmian legislacyjnych w zakresie
ułatwiania dostępu do wykonywania zawodu,
obejmujące również inżynierów budownictwa.
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna zaniepokojona
jest planowanym skróceniem praktyki zawodowej po ukończeniu studiów, wymaganej do
uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu. Planowane skrócenie praktyki zawodowej
uzasadniane jest dobrym przygotowaniem do

zawodu absolwentów szkół wyższych, realizujących kształcenie dostosowane do Krajowych
Ram Kwalifikacji.
Ale czy nowe programy kształcenia dostosowane
do Krajowych Ram Kwalifikacji zapewnią zakładane
i oczekiwane efekty kształcenia inżynierów budownictwa, przy bardzo ograniczonych praktykach zawodowych w toku studiów?
 To właśnie praktyka zawodowa po ukończeniu
studiów, odbywana na budowie i w biurze projektów przed uzyskaniem uprawnień budowlanych, stwarza możliwość wyrównania różnic
w przygotowaniu do wykonywania zawodu.
 Wobec przyjętych założeń systemu bolońskiego, zapewniających międzykierunkową
mobilność studentów, standardy kształcenia
w obszarze nauk technicznych na studiach II
stopnia ujmowane są zbyt ogólnikowo i mało
precyzyjnie. Oznacza to, że zamierzone efekty
kształcenia w sposób niedostateczny definiują wiedzę i kompetencje tytułu zawodowego
(mgr inż.) tej rangi, czyli nie gwarantują wysokiej jakości programów kształcenia i osiągania pożądanego poziomu wiedzy (w tym
wiedzy praktycznej) oraz wysokich umiejętności absolwentów. Obserwowany jest też
brak w programach studiów precyzyjnych
efektów kształcenia w obszarze szeroko rozumianych zagadnień nauczania projektowania
w specjalnościach nadawanych uprawnień
budowlanych.
 Zgodnie z ustawowymi uprawnieniami, KKK
prowadzić będzie monitoring uzyskiwanych na
uczelniach efektów kształcenia, stosownie do
założeń Krajowych Ram Kwalifikacji MNiSW.
 Krajowa Komisja Kwalifikacyjna liczy na dalszą, dobrą współpracę z uczelniami wyższymi,
z Polską Komisja Akredytacyjną i Komisją Akredytacyjną Uczelni Technicznych, stowarzyszeniami naukowo-technicznymi oraz z firmami
budowlanymi w zakresie doskonalenia efektów
kształcenia, dokształcania zawodowego oraz
przygotowania kandydatów do egzaminu na
uprawnienia budowlane, warunkujących wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie.
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Krajowa Komisja Kwalifikacyjna składa serdeczne podziękowania Prezesowi Krajowej Rady za stworzenie klimatu dobrej współpracy z Krajową Radą i innymi organami centralnymi PIIB. Bez takiego klimatu nie byłoby możliwe zrealizowanie wszystkich ustawowych zadań Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej.
Serdeczne podziękowania za dobrą współpracę kieruje Krajowa Komisja Kwalifikacyjna do wszystkich
Przewodniczących Okręgowych Komisji Kwalifikacyjnych. Wzorowa współpraca KKK i OKK ma swoje odbicie we wszystkich kierunkach działalności KKK, ujętych w niniejszym sprawozdaniu.
Serdeczne podziękowania kieruje KKK również do Przewodniczących Okręgowych Rad PIIB, którzy
w różnoraki sposób wspierali działalność Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej w ciągu kadencji 2010÷2014.

Wniosek końcowy
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna przedkłada sprawozdanie ze swojej działalności w 2013 roku
XII Krajowemu Zjazdowi Sprawozdawczo-Wyborczemu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
i wnioskuje o jego przyjęcie.
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Załącznik do sprawozdania z działalności KKK w roku 2013.

PODSUMOWANIE WYBRANYCH EFEKTÓW PRACY
KRAJOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ
W I, II i III KADENCJI
Przy końcu kadencji lat 2010÷2014 Krajowa Komisja Kwalifikacyjna przedstawia w skróconej formie podsumowanie efektów jej pracy w zakresie:
A. Nadanych uprawnień budowlanych w latach 2003÷2013.
B. Nadanych tytułów rzeczoznawcy budowlanego w latach 2003÷2013.
C. Odwołań od decyzji wydanych przez okręgowe komisje kwalifikacyjne w trybie nadawania uprawnień
budowlanych w latach 2003÷2013

A. Uprawnienia budowlane nadane w latach 2003-2013
Po przeprowadzeniu 22 sesji egzaminacyjnych podczas 3. kadencji działalności PIIB, w podsumowaniu
sprawozdania KKK, warto zaprezentować rezultaty dokonań w zakresie nadawania uprawnień budowlanych.
Poczynając od roku 2003, okręgowe komisje kwalifikacyjne w okręgowych izbach inżynierów budownictwa przeprowadziły w każdym roku kalendarzowym dwie sesje egzaminacyjne i wydały łącznie 42 560
decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych.
Poniżej, na rys. A-1, zilustrowano udział poszczególnych OKK w nadawaniu uprawnień budowlanych,
uwzględniając I, II i III kadencję działalności naszego samorządu zawodowego – odpowiednio lata
2003÷2005, 2006÷2009 oraz 2010÷2013.

Rys. A-1. Liczba osób, które uzyskały uprawnienia budowlane w latach 2003÷2013 w poszczególnych izbach
okręgowych (kadencje I, II, III)
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Krótką charakterystykę przebiegu poszczególnych sesji egzaminacyjnych w minionych 3. kadencjach,
nadzorowanych przez KKK, przedstawiono w tabeli A-1.

Tabela A-1. Zestawienie pomyślnych rezultatów wszystkich sesji egzaminacyjnych przeprowadzonych w latach
2003÷2013 dla wszystkich specjalności uprawnień budowlanych
Wszystkie izby

Sesja

Liczba
wniosków

Liczba
zdających

Liczba
pozytywnych
wyników

% pozytywnych
wyników

2003

1817

1453

840

57,8

II

2003

1222

1106

878

79,4

III

2004

2080

1833

1638

89,4

IV

2004

1527

1407

1268

90,1

V

2005

1964

1798

1657

92,2

VI

2005

2219

2072

1865

90,0

10829

9669

8146

84,2

2006

2310

2160

1913

88,6

VIII 2006

1986

1863

1691

90,8

IX

2007

2269

2169

1936

89,3

X

2007

2139

2045

1837

89,8

XI

2008

2222

2118

1857

87,7

XII

2008

2342

2210

2010

91,0

XIII 2009

2575

2397

2155

89,9

XIV 2009

2663

2533

2318

91,5

18.506

17.495

15.717

89,8

2010

2759

2629

2242

85,3

XVI 2010

2663

2569

2262

88,0

XVII 2011

2765

2616

2268

86,7

XVIII 2011

2636

2568

2260

88,0

XIX 2012

3076

2986

2457

85,8

XX

2012

2836

2792

2464

88,3

XXI 2013

2939

2829

2492

88,1

XXII 2013

2595

2537

2252

88,8

OGÓŁEM

22.269

21.526

18.697

87,0

I + II + III KADENCJA

51.604

48.690

42.560

87,4

I KADENCJA

I

OGÓŁEM

II KADENCJA

VII

OGÓŁEM

III KADENCJA

XV

Interesujący jest przebieg poziomu sukcesu kandydatów podczas sesji egzaminacyjnych w kolejnych
latach. Zależność tę prezentuje rys. A-2.
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Rys. A-2. Udział procentowy osób, które pomyślnie zdały egzaminy na uprawnienia budowlane w kolejnych
latach 2003÷2013

Jak wskazują powyższe dane, poziom pozytywnych
wyników egzaminów w kolejnych latach był wysoki.
Jedynie pierwsza sesja wyróżniła się dużo gorszymi rezultatami, co wydaje się być oczywiste po tak
istotnej zmianie systemu nadawania uprawnień.
Na uwagę zasługuje też rok 2012, w którym odnotowano kilkuprocentowy spadek zdawalności egzaminu. Decydujące znaczenie miała wówczas zmiana
regulaminu przeprowadzania egzaminów ustnych,
które stały się istotnym probierzem jakości odbywa-

nej praktyki zawodowej i zdobytego doświadczenia
zawodowego przez kandydatów. Nowa procedura
przeprowadzania egzaminu ustnego, większa liczba pytań z zakresu doświadczenia zawodowego
i personalizacja pytań tego rodzaju, wyraźnie obniżyły poziom jego pozytywnych wyników.
Proporcje pomiędzy poszczególnymi specjalnościami
uprawnień budowlanych, nadanych w kadencjach I,
II oraz III, zaprezentowano poniżej na rys. A-3.

Rys. A-3. Liczba nadanych uprawnień budowlanych w poszczególnych specjalnościach w latach 2003÷2013
(kadencje I, II oraz III )
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Jak łatwo zauważyć, zarówno II, jak i III kadencja były okresami wzmożonej aktywności dla
KKK oraz komisji okręgowych. Liczba nadanych
uprawnień w porównaniu z I kadencją działalności PIIB bowiem sukcesywnie wzrastała.
III kadencja wyróżniła się wyraźnym wzrostem
zainteresowania specjalnością mostową i drogową, natomiast specjalność telekomunikacyjna odnotowała znaczny spadek liczby osób
uprawnionych.
Od początku działalności Krajowa Komisja Kwalifikacyjna przywiązuje dużą wagę do utrzymania
organizacji egzaminów na uprawnienia budowlane na odpowiednim poziomie we wszystkich
okręgowych izbach. Ujednolicono przebieg egzaminu i termin jego przeprowadzania, prowadzony jest ciągły monitoring zmian w przepisach
prawa, na podstawie których formułowane są
pytania.
Corocznie występuje około 80÷100 takich zmian,
a w ich następstwie ulegają zmianie pytania
w CZPE. Od początku istnienia samorządu zawodowego zaistniała konieczność wymiany z tego
powodu około 3 100 pytań testowych i około
2 300 pytań ustnych. Aktualnie w CZPE znajduje się 2 600 pytań testowych i 3 750 pytań
ustnych.
W latach 2010 i 2012 przeprowadzono szczegółową analizę pytań w CZPE, zarówno pod kątem ich
jakości, jak i zgodności z obowiązującymi przepisami. Na przykładzie kolejnych pięciu sesji przeprowadzona została wnikliwa analiza stanu bazy pytań
testowych, ich liczby w poszczególnych grupach
przepisów oraz kryteriów wyboru przez program
generujący testy.

Opracowano szczegółowy „Raport o stanie pytań
testowych CZPE”, który przyniósł wiele interesujących wniosków i wskazówek dla dalszych prac nad
doskonaleniem testów egzaminacyjnych i optymalizacją procedur egzaminacyjnych oraz poszerzenia
zasobów bazy CZPE dla specjalności kolejowej i telekomunikacyjnej.
Z satysfakcją odnotowano fakt, potwierdzony
powyższą analizą, niskiej repetycji tych samych
pytań dla poszczególnych rodzajów testów w kolejnych sesjach egzaminacyjnych. Wielkiego nakładu pracy i środków wymaga jednak uzupełnienie o niezbędną liczbę pytań tych obszarów
bazy CZPE, które są „puste” lub reprezentowane
w stopniu niezadowalającym dla zapewnienia
wysokiej jakości testów egzaminacyjnych. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna systematycznie realizuje prace w tym zakresie.
Szczególnie istotne są zagadnienia dotyczące
bezpieczeństwa pracy. Rosnąca z roku na rok liczba poważnych wypadków na budowach w skali całego kraju to ogromny problem, który jest
przedmiotem poważnych dyskusji w PIIB. Zagadnienia bhp uwzględniane są również w pytaniach
na egzaminie ustnym, formułowanych indywidualnie na podstawie książki praktyki zawodowej
i przedłożonych projektów.
Prezentowane dane potwierdzają wzrost zakresu obowiązków organów, którym powierzono nadawanie uprawnień budowlanych.
Proporcjonalnie większa liczba wniosków do
rozpatrzenia powierzonych tym organom oraz
odpowiednio liczniejsza grupa kandydatów
do przeegzaminowania stanowią prawdziwe
wyzwanie.

B. Tytuły rzeczoznawcy budowlanego nadane w latach 2003÷2013
W latach 2003÷2013 KKK wydała 541 decyzji
o nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego.
Na kolejnej stronie, na rys. B-1 przedstawiono
proporcjonalny udział poszczególnych izb okręgo-

wych, z których wywodziły się wnioski o nadanie
tytułu rzeczoznawcy budowlanego w 3. kolejnych
kadencjach działalności KKK.
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Rys. B-1. Tytuły rzeczoznawcy budowlanego nadane kandydatom z poszczególnych izb okręgowych (łączna
liczba nadanych tytułów wynosi 541)

Liczba rzeczoznawców, którzy uzyskali tytuł rzeczoznawcy budowlanego, jest w przybliżeniu proporcjonalna do liczebności izb okręgowych. Łatwo
zauważyć, że izby: Mazowiecka, Śląska oraz Dolnośląska dominują w zakresie nadanych tytułów
rzeczoznawcy
I kadencja była najkrótsza – nadano 168 tytułów
rzeczoznawcy budowlanego. II kadencja wzbogaciła grono specjalistów o 227 osób.
W III kadencji łączna liczba nadanych tytułów
wynosiła 146 (w kolejnych latach odpowiednio:
2010-42, 2011-24, 2012-32, 2013-48). Widocz-

na jest wyraźna tendencja spadkowa ubiegania się
o najwyższy tytuł ekspercki w budownictwie. Wśród
przyczyn obserwowanego stanu rzeczy należy wymienić brak uregulowań prawnych, odpowiednich
do rangi tytułu rzeczoznawcy budowlanego.
Rysunki: rys. B-2 i rys. B-3 prezentują liczbowy udział tytułów rzeczoznawcy budowlanego
nadanych w poszczególnych specjalnościach
budowlanych. Specjalność konstrukcyjno-budowlana (rys. B-3) skupiła największą liczbę osób
z udokumentowanym, znaczącym dorobkiem
zawodowym.
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Rys. B-2. Tytuły rzeczoznawcy budowlanego nadane w poszczególnych specjalnościach w trzech kadencjach

Rys. B-3. Tytuły rzeczoznawcy budowlanego nadane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w poszczególnych kadencjach
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Uwzględniając doświadczenia z okresu I i II kadencji, w latach 2010÷2013:
 ujednolicono i uporządkowano w skali całego
kraju procedurę nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna PIIB przyjęła materiał pomocniczy „Zasady
postępowania przy kwalifikowaniu wniosków
o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego”.
Stanowią one zbiór doświadczeń z okresu dotychczasowej pracy KKK i współpracy z OKK.
W praktyce przesłane do OKK wytyczne (materiały pomocnicze) okazały się bardzo przydatne
i przyczyniły się do systematycznej poprawy jakości wniosków o rzeczoznawstwo budowlane;
 zobiektywizowano i ujednolicono sposoby
określenia zakresu specjalności rzeczoznaw-

stwa na podstawie uprawnień budowlanych
i udokumentowanej praktyki zawodowej –
art. 15 ust. 1 punkt 2 litera c ustawy Prawo
budowlane. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna
w ciągu całej kadencji przywiązywała dużą
wagę do rzetelności tych czynności zarówno
na szczeblu okręgowych komisji kwalifikacyjnych jak i KKK;
 zdefiniowano kryteria znaczącego dorobku
praktycznego - art. 15 ust. 1 punkt 2 litera d
ustawy Prawo budowlane (w zakresie wynikającym z art. 15 ust. 1 punkt 2 litera c). Spowodowało to poprawę rzetelności przygotowywania i udokumentowania przez kandydatów
wniosków o nadanie tytułu rzeczoznawcy
budowlanego.

C. Odwołania od decyzji wydanych przez okręgowe komisje
kwalifikacyjne w trybie nadawania uprawnień budowlanych
Analiza postępowań odwoławczych i decyzji, wydanych przez KKK w II instancji w zakresie nadawania uprawnień budowlanych, pozwala w szerszej
perspektywie ocenić jakość implementacji obowiązujących procedur egzaminacyjnych.
W I kadencji do KKK wpływało każdego roku około 100 odwołań. Kolejne kadencje obniżały liczbę
kwestionowanych decyzji OKK - w II kadencji do 94
skarg i w III kadencji do 85 odwołań rocznie. Zmieniał się charakter zarzutów podnoszonych przez
strony. W I kadencji niemal połowa odwołań dotyczyła trybu egzaminacyjnego. Skargi wnoszone po
etapie kwalifikacyjnym, czyli z powodu niedopuszczenia do egzaminu, zdecydowanie zdominowały
charakter postępowań w latach następnych i w III
kadencji stanowiły ponad 80% wszystkich spraw.
„Krajowa Komisja Kwalifikacyjna z ubolewaniem potwierdza fakt, że zbyt często przyczyną odmowy dopuszczenia do egzaminu jest

bezsporny fakt, że kandydat nie odbył lub nie
udokumentował praktyki w sposób prawem
przewidziany” – takie stanowisko KKK formułuje
w swych sprawozdaniach od kilku lat z taką samą
aktualnością.
KKK, jako organ nadzorujący działalność okręgowych komisji kwalifikacyjnych, dąży do osiągnięcia
jak najwyższych standardów pracy komisji kwalifikacyjnych w zakresie nadawania uprawnień. Analiza
danych jednoznacznie wskazuje na systematycznie
rosnącą poprawność decyzji wydawanych przez
OKK. Miarodajnym wskaźnikiem oceny poprawności
jest wyznaczenie proporcji pomiędzy decyzjami kwestionowanymi i uchylanymi w trybie odwoławczym.
Skala procentowa decyzji, uchylanych przez KKK
w kolejnych latach, w stosunku do wszystkich wnoszonych spraw odwoławczych, rozpatrywanych
w trybie nadawania uprawnień, przedstawiona została na rys.C-1
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Rys. C-1. Skala decyzji uchylanych przez KKK w kolejnych latach w trybie nadawania uprawnień budowlanych

Prezentowane dane potwierdzają fakt, że zakres
korekty organu II instancji systematycznie maleje.
Powyższa analiza, oparta na liczbach bezwzględnych
bez szerszego kontekstu, chociaż dobrze opisuje pracę KKK, nie ukazuje w sposób precyzyjny omawianej
problematyki. Niezwykle istotnym elementem oceny
poprawności stosowania obowiązujących przepisów prawa i regulaminów przez organy I instancji
jest ukazanie prezentowanych danych w relacji do

wszystkich rozpatrywanych wniosków kandydatów.
Takie podejście pozwala ukazać skalę błędnych decyzji na tle wszystkich decyzji wydanych przez OKK.
Na rys.C-2 zaprezentowano porównanie w skali
procentowej dla 3. kadencji. Liczby wnoszonych
odwołań oraz liczby decyzji uchylonych przez KKK
odniesione zostały do liczby wszystkich wniosków
kandydatów wnoszonych do okręgowych komisji
kwalifikacyjnych.

Rys. C-2. Skala wnoszonych odwołań i decyzji uchylanych przez KKK w odniesieniu do wszystkich rozpatrywanych wniosków o nadanie uprawnień budowlanych w kolejnych kadencjach

XIII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 2014

120

SPRAWOZDANIE
KRAJOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ

Przedstawione dane pozwalają rzetelnie uzasadnić
i sformułować dwa najistotniejsze wnioski:
 rośnie świadomość prawa wśród kandydatów
– maleje liczba kwestionowanych decyzji OKK,
 jakość pracy OKK jest na wysokim poziomie
– znakomita większość odwołań nie znaj-

duje racjonalnych podstaw prawnych do ich
uznania.
Okręgowe Komisje Kwalifikacyjne działają rzetelnie
i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
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SPRAWOZDANIE KRAJOWEGO
SĄDU DYSCYPLINARNEGO
ZA ROK 2013

Sprawozdanie z działalności Krajowego Sądu Dyscyplinarnego opracowano zgodnie z & 4 pkt 4 Regulaminu KSD.

Sprawy organizacyjne
W 2013 roku Krajowy Sąd Dyscyplinarny funkcjonował w niezmienionym ustalonym przez IX Krajowy Zjazd PIIB składzie.
Przewodniczący:
Gilbert Okulicz-Kozaryn – Podlaska OIIB
Wiceprzewodniczący:
Andrzej Tabor – Mazowiecka OIIB
Sekretarz:
Roma Rybiańska – Dolnośląska OIIB
Członkowie:
Stanisław Dołęgowski – Podkarpacka OIIB
Mieczysław Domińczak – Warmińsko-Mazurska OIIB
Władysław Król – Lubelska OIIB
Ryszard Feliks Kruszewski – Podlaska OIIB
Roman Lulis – Mazowiecka OIIB
Michał Łapiński – Świętokrzyska OIIB
Tadeusz Łuka – Wielkopolska OIIB
Maria Mleczko-Król – Opolska OIIB
Zenon Panicz – Śląska OIIB
Józef Pączek – Pomorska OIIB
Dorota Przybyła – Śląska OIIB
Ryszard Skiba – Podkarpacka OIIB
Barbara Twardosz-Michniewska – Śląska OIIB
Jacek Zawadzki – Zachodniopomorska OIIB
W okresie sprawozdawczym na posiedzenia plenarne KSD zbierał się trzy razy tj.:
 19.02.2013 r. w siedzibie Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w Warszawie,
 15.06.2013 r. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym w Warszawie,
 28.11.2013 r. w siedzibie Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w Warszawie.
W okresie sprawozdawczym odbyło się jedno
wspólne posiedzenie KSD z przewodniczącymi OSD
w dniu 15.06.2013 r. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym w Warszawie.

W minionym roku Przewodniczący KSD powołał:
 1 skład orzekający (3 osobowy) do rozpatrzenia
wniosku o przedłużenie okresu postępowania
wyjaśniającego (KSD/SiW/03/13),
 1 skład orzekający (3 osobowy) do stwierdzenia
nieważności decyzji OSD (KSD/33/12),
 2 składy orzekające (3 osobowe) do rozpatrzenia sprawy w I instancji (KSD/06/13 sprawa
została zawieszona a następnie rozstrzygnięta
przez drugi skład orzekający),
 29 składów orzekających (5 osobowych).
Ogółem odbyły się 33 posiedzenia składów orzekających KSD (w ośmiu terminach).
Obsługę organizacyjno-administracyjną, zgodnie
ze statutem PIIB zapewniało biuro PIIB, które obsługują Panie: Sylwia Krajewska-Tejwan, Dorota Tofil,
Anna Złoczowska.
Poza pracą związaną z postępowaniami w ramach
składów orzekających, członkowie KSD brali udział
w pracach związanych z nadzorem nad organami niższego szczebla oraz aktywnie uczestniczyli
w szkoleniach organizowanych na szczeblu krajowym jak i w szkoleniach i naradach w poszczególnych okręgach.

Szkolenia
W okresie sprawozdawczym odbyły się 2 szkolenia:
 13–15 czerwca 2013 r. w Warszawie w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym połączone
ze wspólną naradą Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Budowlanego, Krajowego Sądu
Dyscyplinarnego PIIB, przewodniczących Okręgowych Sądów Dyscyplinarnych, Krajowego
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej PIIB
i Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej – koordynatorów. W naradzie
uczestniczyli Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Pan Robert Dziwiński, zastępcy
GINB Pan Paweł Ziemski i Pan Jacek Szer oraz
Prezes PIIB Pan Andrzej Roch Dobrucki. Celem spotkania było omówienie postępowań
w zakresie odpowiedzialności zawodowej
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i dyscyplinarnej oraz doprecyzowanie zasad
współpracy.
 28 listopada 2013 r. w Warszawie w siedzibie
PIIB dla radców prawnych i osób obsługujących prace organów OSD i OROZ przy udziale
członków Krajowego Sądu Dyscyplinarnego
oraz Krajowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej. Spotkanie miało na celu
omówienie występujących w prowadzonych
postępowaniach problematycznych zagadnień prawnych i wypracowanie jednolitej linii
postępowania.
W czasie III kadencji odbyło się podobnie jak w drugiej kadencji 7 szkoleń:

 5-6 listopada 2010 r. w Jadwisinie w Centrum
Szkoleń i Konferencji GEOVITA,
 20-21 maja 2011 r. w Jadwisinie w Centrum
Szkoleń i Konferencji GEOVITA,
 4-5 listopada 2011 r. w Zielonce w Centrum Konferencyjno-Bankietowym w Hotelu
Trylogia,
 18-19 maja 2012 r. w Zielonce w Centrum Konferencyjno-Bankietowym w Hotelu Trylogia,
 16-17 listopada 2012 r. w Jachrance w Centrum
Badań i Edukacji Statystycznej GUS,
 13-14-15 czerwca 2013 r. w Warszawie w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym,
 28 listopada 2013 r. w Warszawie w siedzibie
PIIB (bez udziału przewodniczących OSD).

Frekwencja członków KSD, przewodniczących OSD i obsługi OSD na szkoleniach

Na podkreślenie zasługuje aktywność przewodniczących OSD, co odzwierciedla prawie 100%
frekwencja we wszystkich szkoleniach w całej III
kadencji. Jak wynika z powyższego zestawienia,
najmniej uczestników było w grupie pracowników
obsługi, co może być jedną z przyczyn dużej ilości orzeczeń OSD uchylanych przez KSD. Wiadomo
bowiem, że składy orzekające mimo swej niezawisłości, posiłkują się opiniami przygotowanymi przez
obsługę organów.

Działalność KSD w 2013 roku
Z poprzedniego okresu sprawozdawczego do rozpatrzenia przez KSD w 2013 r., przeszło 15 spraw:
 1 sprawa z 2010 r.,
 1 sprawa z 2011 r.,

 13 spraw z 2012 r.
Sposób rozpatrzenia w/w spraw przedstawia załącznik nr 1.
W 2013 roku do KSD wpłynęły 4 skargi i wnioski,
dotyczące następujących Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa:
 Lubuskiej – 1,
 Opolskiej – 1,
 Łódzkiej – 1,
 Zachodniopomorskiej – 1.
KSD wydał 3 następujące (ostateczne) rozstrzygnięcia dotyczące skarg i wniosków, które wpłynęły do
KSD w 2013 r.:
 postanowienie KSD – 1 sprawa (dot. przedłużenia postępowanie wyjaśniającego prowadzonego przez Okręgowego Rzecznika
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Odpowiedzialności Zawodowej Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa)
 odpowiedź pisemna przewodniczącego KSD
– 2 sprawy.
Pozostała w toku 1 sprawa, która wpłynęła do KSD
w grudniu 2013r.
Sposób rozpatrzenia w/w spraw przedstawia załącznik nr 2.

Do KSD, jako sądu I instancji, w 2013 roku wpłynęła 1 sprawa (KSD/06/13) z tytułu odpowiedzialności
dyscyplinarnej.
Do KSD, jako sądu II instancji w 2013 roku wpłynęło 25 spraw, w tym z odpowiedzialności:
 zawodowej – 19,
 dyscyplinarnej – 6.

Liczba spraw, które wpłynęły do KSD
w latach 2006–2013

Sprawy z 2013r rozpatrywane przez Krajowy Sąd
Dyscyplinarny dotyczyły członków z następujących
okręgowych izb:
 Małopolskiej – 5,
 Dolnośląskiej – 4 (trzy sprawy przekazane przez
OSD i jedna przez OROZ),
 Śląskiej – 4 (jedna sprawa KSD/11/13 przekazana przez OSD, dwie sprawy KSD/03/13
i KSD/09/13 przekazane przez KROZ, jedna spra-










wa KSD/26/13 przesłana przez KKK),
Zachodniopomorskiej – 3,
Lubelskiej – 2,
Lubuskiej – 2,
Świętokrzyskiej – 2,
Opolskiej – 1,
Podkarpackiej – 1,
Podlaskiej – 1,
Pomorskiej – 1.

Liczba spraw, które wpłynęły do KSD w 2013 roku
z podziałem na izby okręgowe
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W 2013 roku Krajowy Sąd Dyscyplinarny wydał
w postępowaniach w I i II instancji 32 rozstrzygnięcia (24 uprawomocnionych - 17 spraw z 2013
roku i 7 spraw z 2012 roku), z których 22 dotyczyło spraw z 2013 roku, a 10 rozstrzygnięć dotyczyło ośmiu spraw z 2012 roku (sprawa KSD 32/12
wydano dwie decyzje i sprawa KSD/3012 wydano
dwa postanowienia z czego postanowienie nr 2/13
zostało uchylone przez Sąd Apelacyjny a drugie postanowienie nr 10/13 jest prawomocne).
Orzeczenia KSD w 2013 roku:
 utrzymano w mocy zaskarżone postanowienie/
decyzję/orzeczenie – 10 spraw,
 uchylono zaskarżoną decyzję w całości i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji – 9 spraw,
 uchylono decyzję i umorzono postępowanie
przed organem I instancji – 3 sprawy,
 uchylono zaskarżoną decyzję i orzeczono co do
istoty sprawy karę upomnienia – 3 sprawy,
 pozostawiono wniesione zażalenie bez rozpoznania – 2 sprawy,
 umorzono postępowanie – 1 sprawa,
 zawieszono postępowanie odwoławcze od decyzji okręgowego sądu dyscyplinarnego – 1 sprawa,
 uchylono zaskarżone orzeczenie w części dotyczącej wymiaru kary i kosztów postępowania
i orzeczono w tym zakresie karę nagany wraz
z obowiązkiem poniesienia kosztów postępowania – 1 sprawa,
 stwierdzono nieważność decyzji okręgowego
sądu dyscyplinarnego w sprawie odpowiedzialności zawodowej obwinionego – 1 sprawa (wydano dwie decyzje nr 7/13 i nr 8/13).

Na rok 2014 przeszło 17 spraw:
- 9 spraw z 2013 roku, w tym:
 4 sprawy, które są w toku z uwagi na konieczność uzupełnienia danych (KSD/13/13,
KSD/16/13, KSD/22/13, KSD/26/13),
 4 sprawy, które zostały skierowane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i na dzień
31.12.2013 nie było wyroku (KSD/12/13,
KSD/21/13, KSD/23/13, KSD/24/13),
 1 sprawa, która została zawieszona - skierowanie do Prokuratury Rejonowej w Gorzowie
Wlkp. zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa (KSD/19/13).
- 6 spraw z 2012 roku, w tym:
 4 sprawy, które zostały skierowane do Naczelnego Sądu Administracyjnego po wyroku WSA
i na dzień 31.12.2013 nie było rozstrzygnięcia
(KSD/10/12, KSD/12/12, KSD/17/12, KSD/18/12),
 2 sprawy, które zostały skierowane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i na dzień
31.12.2013 nie było prawomocnego wyroku
(KSD/27/12, KSD/29/12),
- 1 sprawa z 2011 roku (KSD/10/11) – zawieszone
postępowanie,
- 1 sprawa z 2010 roku, która znajduje się w Sądzie
Apelacyjnym w Poznaniu (KSD/08/10).
Sposób rozpatrzenia w/w spraw przedstawiają załączniki nr 1 i 3.
Dla porównania na poniższym wykresie przedstawiono zbiorcze zestawienie spraw z drugiej i trzeciej kadencji działania KSD (pominięto pierwszą kadencję jako okres organizacji, szkolenia i wdrażania
procedur organów).

Liczba spraw, które wpłynęły do KSD w II i III kadencji
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Jak widać z powyższego w III kadencji nastąpił
nieznaczny spadek ilości wszystkich spraw rozpatrywanych przez Krajowy Sąd Dyscyplinarny, przy
jednoczesnym wzroście liczby spraw z tytułu odpowiedzialności zawodowej

Orzecznictwo sądów
powszechnych
W roku sprawozdawczym 2013 Sąd Apelacyjny w Szczecinie rozpatrzył 1 sprawę z 2012 r.
(KSD/30/12), w której uchylił postanowienie KSD
utrzymujące w mocy orzeczenie OSD i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Obecnie
zgodnie z wyrokiem sądu zostało wydane przez
KSD postanowienie nr 10/13, w którym uchylono
zaskarżone orzeczenie w całości i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania okręgowemu sądowi dyscyplinarnemu.

W roku sprawozdawczym 2013 Sąd Apelacyjny we
Wrocławiu rozpatrzył 1 sprawę z 2012 r. (KSD/13/12),
w której odrzucił zażalenie OROZ Dolnośląskiej OIIB na
postanowienie KSD. Postanowienie jest prawomocne.

Działalność okręgowych sądów
dyscyplinarnych
Liczba spraw, które wpłynęły do okręgowych sądów
dyscyplinarnych w roku 2013 wyniosła 187, z czego:
 w trybie odpowiedzialności zawodowej – 140
spraw,
 w trybie odpowiedzialności dyscyplinarnej – 9
spraw,
 wniosek o zatarcie kary – 38.
Ilość spraw zarówno z zakresu odpowiedzialności zawodowej jak i dyscyplinarnej które wpłynęły do OSD
w 2013 jest najniższa w okresie ostatnich 5 lat, co jest
zjawiskiem pozytywnym.

Sprawy z odpowiedzialności zawodowej
i dyscyplinarnej, które wpłynęły do OSD w latach 2006–2013

Z poprzedniego okresu sprawozdawczego do rozpatrzenia przez OSD w 2013 r. przeszło 126 spraw.
Szczegółowy ich zakres został opisany w sprawozdaniach OSD, z których dane statystyczne zestawiono w
załączniku nr 4 do niniejszego sprawozdania.
W wyniku postanowień okręgowe sądy dyscyplinarne:
 w 96* sprawach ukarały winnych,
 w 29* sprawach uniewinniły obwinionych od zarzucanych im czynów,

 w 49* sprawach umorzyły postępowania,
 w 39* sprawach – orzekły o zatarciu kary,
 79 spraw pozostało w toku,
 9 spraw zawieszonych,
 w 12 sprawach - zwrot do OROZ.
* z rozstrzygnięć ostatecznych
W roku 2013 okręgowe sądy dyscyplinarne wydały
najwięcej w III kadencji ostatecznych rozstrzygnięć,
co obrazuje poniższy wykres
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Struktura spraw rozpatrywanych przez okręgowe sądy dyscyplinarne

Najwięcej wszczętych postępowań w 2013 roku było
w OIIB:
 Śląskiej – 23,
 Podkarpackiej – 21.

Najmniej wszczętych postępowań było w OIIB:
 Mazowieckiej – 5,
 Opolskiej – 3.
Ponadto do dwóch izb: Lubuskiej i Warmińsko-Mazurskiej, nie wpłynęły żadne sprawy.

Liczba wszczętych postępowań
w okręgowych sądach dyscyplinarnych w 2013 r.

Najczęstsze wykroczenia z odpowiedzialności zawodowej, podobnie jak w poprzednich okresach
sprawozdawczych, to:
1. niedbałe wykonywanie obowiązków z tytułu pełnienia samodzielnej funkcji technicznej
w budownictwie,
2. wykonywanie zakresu robót budowlanych niezgodnie z wydanymi decyzjami o pozwoleniu

na budowę, oraz prowadzenie prac budowlanych poza obszarem zagospodarowania objętym projektem budowlanym,
3. przekraczanie zakresu posiadanych uprawnień
budowlanych,
4. błędy wynikające z nieznajomości ustawy
Prawo budowlane i obowiązków nałożonych
na uczestników procesu budowlanego przy
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5.
6.

7.

8.

wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
błędy wynikające z nieznajomości zasad przy
opracowywaniu projektów budowlanych,
błędy wynikające z nieznajomości warunków technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych,
błędy zamierzone, w celu wprowadzenia w błąd
administrację budowlaną oraz urzędy nadzoru
budowlanego,
brak rzetelności w opracowywaniu opinii technicznych i ekspertyz.

Najczęstsze wykroczenia z odpowiedzialności dyscyplinarnej to naruszenie zasad etyki
zawodowej, w tym głównie próby oszustwa
i wyłudzenia wynagrodzenia za niewykonaną
pracę.
Uzupełnieniem statystyk pracy, jak i pokazanie
skali wykroczeń członków może stanowić liczba
ukaranych prawomocnie członków poszczególnych izb w przeliczeniu na 1000 członków danej
izby.
Przedstawia to poniższy wykres.

Liczba ukaranych na 1000 członków OIIB

Największy wskaźnik ukaranych w 2013 roku
odnotowano w izbach podlaskiej, podkarpackiej i łódzkiej, a najniższy w warmińsko-mazurskiej, mazowieckiej, wielkopolskiej. W skali kraju
wskaźnik ten wyniósł 0,92.

Wymaga podkreślenia znaczne zmniejszenie liczby
spraw w toku, w porównaniu z poprzednimi latami, co świadczy o dużym zaangażowaniu członków
OSD. Jednak liczba 79 spraw, które przeszły na rok
2014, narzuca konieczność dalszej intensywnej pracy w celu maksymalnego zmniejszenia zaległości.

Sprawy w toku według stanu na dzień 31 grudnia
przechodzące na rok następny
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W III kadencji sądy dyscyplinarne ukarały łącznie 328 członków izby:

Struktura zawodów ukaranych

Jak uwidoczniono na powyższym wykresie 297 osób
zostało ukaranych w trakcie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w postępowaniu z tytułu
odpowiedzialności zawodowej, a 31 osób ukarano w postępowaniu dyscyplinarnym za naruszenie
przepisów wynikających z art. 41 Ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

Podobnie jak w poprzedniej kadencji ponad 84%
ukaranych w postępowaniu zawodowym stanowili
kierownicy budów, a po uwzględnieniu inspektorów nadzoru liczba ukaranych wynosi ponad 89%.
Nasuwa się w tym miejscu jednoznaczny wniosek o konieczności nasilenia działań w kierunku objęcia opieką
i szkoleniem grupy naszych członków pracujących bezpośrednio na budowach przy realizacji inwestycji.

Kontrole przeprowadzone przez KSD
W ramach nadzoru KSD nad OSD w 2013 roku
zostały przeprowadzone kontrole działania w czterech okręgowych sądach dyscyplinarnych:
 OSD Opolskiej OIIB w dn. 06.08.2013 r.,
 OSD Kujawsko-Pomorskiej OIIB w dn. 16.08.2013 r.,
 OSD Śląskiej OIIB w dn. 15-16.10.2013 r.,
 OSD Warmińsko-Mazurskiej OIIB
w dn. 15.11.2013 r.

Zespoły kontrolujące OSD nie stwierdziły nieprawidłowości w ich działalności. Zespoły kontrolne
pozytywnie oceniły prace OSD od strony formalno-prawnej i merytorycznej prowadzonych postępowań. Przeprowadzono kontrolę biura KSD, która
nie stwierdziła nieprawidłowości.
W III kadencji zostały przyprowadzone kontrole we
wszystkich okręgowych sądach dyscyplinarnych.
Wszystkie kontrole zakończyły się pozytywnie,
co jest zasługą odpowiedzialnej pracy wszystkich
członków i pracowników organów.
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dyscyplinarna

zawodowa

2.

odpowiedzialność

1.

L.p.

ŁOD

LBS

Woj.

17.05.2011

26.04.2010

Data wpływu

KSD/10/11

KSD/08/10

Znak sprawy

II instancja

12.07.2011
Postanowienie nr 13/11 - stwierdza uchybienie terminu do wniesienia odwołania od decyzji
OSD Łódzkiej OIIB nr 1/2011 z dnia 8 kwietnia 2011r.
16.08.2011
Odwołanie Obwinionego od postanowienia KSD nr 13/11
07.09.2011
Opowiedź KSD na skargę do WSA
21.05.2012
Doręczenie prawomocnego orzeczenia WSA z dnia 23.02.2012, w którym WSA uchyla
zaskarżone postanowienie i zwraca akta
15.06.2012
Protokół KSD z posiedzenia niejawnego składu orzekającego KSD, w którym skład zlecił organowi I instancji przeprowadzenie dodatkowego postępowania w celu uzupełnienia dowodów
26.06.2012
Pismo Przewodniczącego KSD do Przewodniczącego OSD ŁOD OIIB o przeprowadzenie dodatkowego postępowania w celu uzupełenienia dowodów
02.10.2012
Odpowiedź Przewodniczącego OSD ŁOD OIIB informujące, że po uzyskaniu odpowiedzi od
inwestrora wyznaczy biegłego do przeprowadzenia ekspaertyzy

instancja

II instancja

Data załatwienia
11.06.2010
Postanowienie nr 9/2010 - KSD uchyla zaskarżone orzeczenie w całości i przekazuje sprawę
sądowi dyscyplinarnemu I instancji do ponownego rozpatrzenia
07.07.2010
Odwołanie wniesione przez Obwinionego od Postanowienia KSD nr 9/2010
23.07.2010
Przesłanie odwołania do Sądu Apleacyjnego w Poznaniu, Wydział III Pracy
i Ubezpieczeń Społęcznych
12.08.2010
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu - odrzuca odwołanie
obwinionego i zwraca akta sprawy
30.08.2010
Sąd Apelacyjny w Poznaniu zwrócił się o nadesłanie akt w związku
z wniesioną skargą przez Obwinionego. Akta zostały przekazane do Sądu Apelacyjnego przez
okregowy sąd dyscyplinarny.

Sprawy z lat ubiegłych rozpatrywane przez KSD w 2013r.

W TOKU

Sąd Apelacyjny

STAN (UWAGI)

Załącznik nr 1

dyscyplinarna

zawodowa

4.

5.

zawodowa

odpowiedzialność

3.

L.p.

DOŚ

ZAP

WAM

Woj.

21.05.2012

14.05.2012

29.02.2012

Data wpływu

KSD/13/12

KSD/12/12

KSD/10/12

Znak sprawy

Naczelny Sąd
Administracyjny

ZAKOŃCZONA

II instancja

25.07.2012
Postanowienie nr 7/12 - utrzymuje w mocy zaskarżone postanowienie
16.08.2012
Zażalenie OROZ na postanowienie KSD nr 7/12 do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
II instancja
31.08.2012
pismo KSD do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu przekazujące zażalenie i akta sprawy
16.12.2013
doręczenie odpisu postanowienia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, w którym sąd odrzucił zażalenie

Naczelny Sąd
Administracyjny

STAN (UWAGI)

25.07.2012
Decyzja nr 8/12 - utrzymuje w mocy zaskarzoną decyzję
03.09.2012
Skarga do WSA na decyzję KSD nr 8/12
01.10.2012
Odpowiedź na skargę
18.07.2013
Doręczenie odpisu wyroku WSA, w którym sąd oddalił skargę
12.09.2013
Doręczenie odpisu skargi kasacujnej złożonej przez pełnomocnika Obwinionego
19.09.2013
Odpowiedż na skargę kasacyjną

instancja

I instancja
II instancja

Data załatwienia
26.04.2012
Protokół KSD z posiedzenia niejawnego składu orzekajacego
26.04.2012
Zawiadomienie do obwinionego o nadesłanie na piśmie szczegółowej relacji dotyczącej
postępowania
09.05.2012
Pismo KSD do Przewodniczącego OSD WAM w sprawie wskazania daty wpływu wniosku o ukaranie
09.05.2012
Pismo KSD do OROZ WAM w sprawie wskazania daty doręczenia wniosku do OSD
18.05.2012
Pismo pełnomocnika Obwinionego w sprawie złożenia wyjaśnień
28.05.2012
Oświadczenie OROZ
01.06.2012
Odpowiedź KSD
08.06.2012
Pismo KSD do przewodniczącego OSD WAM
15.06.2012
Decyzja KSD nr 7/12 - stwierdza nieważność decyzji OSD WAM OIIB z dnia 18.11.2011r.
umarzającej postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej Obwinionego
13.07.2012
Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy złożony przez pełonomocnika Obwinionego
03.09.2012
Decyzja KSD nr 10/12 - utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję
22.10.2012
Skarga do WSA na decyzję KSD nr 10/12
08.11.2012
Odpowiedź na skragę wysłana do WSA z aktami sprawy
14.06.2013
Doręczenie wyroku WSA, w którym sąd uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzje KSD
24.06.2013
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administyracyjnego złożona przez KSD
16.08.2013
Doręczenie odpisu odpowiedzi na skargę kasacyjną od pełnomocnika skarżącego
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zawodowa

zawodowa

dyscyplinarna

zawodowa

zawodowa

7.

8.

9.

10.

odpowiedzialność

6.

L.p.

PDK

LUB

LUB

WKP

WKP

Woj.

12.11.2012

12.10.2012

09.10.2012

28.06.2012

28.06.2012

Data wpływu

KSD/28/12

KSD/27/12

KSD/26/12

KSD/18/12

KSD/17/12

Znak sprawy

II instancja

31.10.2012
Wezwanie do usunięcia braków odwołania wysłane do obwinionego
31.10.2012
Pismo do przewodniczącego OSD Lubelskiej OIIB w sprawie przesłania brakujących
dokumentów w sprawie
12.11.2012
Przesłanie do KSD 2 egzemplarzy odowłania
19.11.2012
Odpowiedź OSD LUB OIIB i przesłanie dokumnetów
12.12.2012
Pismo KSD do Obwinionego o wyjaśnienie jaki projekt został zgłoszony w trybie art. 20 ust. 4
Prawa budowalnego i jaki charakter posiadało to zgłoszenie
02.01.2013
Odpowiedź Obwinionego
17.01.2013
Zawiadomienie do stron postępowania o wniesionym odwołaniu
31.01.2013
Postanowienie nr 1/13 - uchyla zaskarżone orzeczenie w całości i umarza w tym zakresie
postępowanie przed organem I instancji (postanowienie prawomocne od 21.02.2013)

31.01.2013
Decyzja nr 2/13 - uchyla zaskarżoną decyzję i umarza postępowanie przed organem I instancji II instancja
(decyzja prawomocna od 07.03.2013)

II instancja

II instancja

03.09.2012
Postanowienie nr 10/12 - utrzymuje w mocy zaskarżone postanowienie
12.10.2012
Skarga do WSA na postanowienie KSD nr 10/12
30.10.2012
Wysłanie do WSA odpowiedzi na skargę
12.04.2013
Doręczenie odpisu wyroku WSA, w którym sąd oddala skargę
27.05.2013
Doręczenie odpisu skargi kasacyjnej złożonej przez pełnomocnika obwinionego

31.01.2013
Decyzja nr 1/13 - utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję
18.03.2013
Odwołanie do WSA wniesione przez Obwinionego
19.12.2013
Doręczenie odpisu wyroku WSA, w którym sąd oddala skargę (wyrok nieprawomocny)

II instancja

instancja

03.09.2012
Postanowienie nr 9/12 - utrzymuje w mocy zaskarżone postanowienie
12.10.2012
Skarga do WSA na postanowienie KSD nr 9/12
30.10.2012
Wysłanie do WSA odpowiedzi na skargę
12.04.2013
Doręczenie odpisu wyroku WSA, w którym sąd oddala skargę
11.06.2013
Doręczenie odpisu skargi kasacyjnej złożonej przez pełnomocnika Obwinionego

Data załatwienia

ZAKOŃCZONA

WSA

ZAKOŃCZONA

Naczelny Sąd
Administracyjny

Naczelny Sąd
Administracyjny

STAN (UWAGI)

zawodowa

dyscyplinarna

zawodowa

zawodowa

zawodowa

12.

13.

14.

15.

odpowiedzialność

11.

L.p.

ZAP

LBS

MAP

ZAP

ŁOD

Woj.

27.12.2012

20.12.2012

03.12.2012

30.11.2012

20.11.2012

Data wpływu

KSD/33/12

KSD/32/12

KSD/31/12

KSD/30/12

KSD/29/12

Znak sprawy

II instancja

II instancja

II instancja

I instancja

27.12.2012
Wezwanie do usunięcia braków odwołania
18.03.2013
Postanowienie nr 2/13 - utrzymuje w mocy zaskarżone orzeczenie
11.04.2013
Odwołanie Obwinionego do Sądu Apelacyjnego
30.04.2013
Wysłano odpowiedź do Sądu Apelacyjnego z aktami sprawy
24.10.2013
Wyrok Sądu Apelacyjnego - uchyla postanownie i przekazuje sprawe do ponownego
rozpozania KSD
27.11.2013
Postanowienie nr 10/13 - uchyla zaskarżone orzeczenie w całości i przekazuje sprawę do
ponownego rozpoznania Okręgowemu Sądowi Dyscyplinarnemu Zachodniopomorskiej OIIB
27.12.2012
Pismo do Sądu Rejonowego w Krakowie Wydział IX Karny w sprawie przesłania do KSD PIIB
aktu oskarżenia oraz ewentualnych zapadłych w sprawie rozstrzygnięć
27.12/2012
Pismo do Starosty Krakowskiego w sprawie przekazania kopii projektu budowlanego
18.03.2013
Decyzja nr 9/13 - uchyla zaskarżoną decyzję w części dotyczącej wymiaru kary i orzeka
co do istoty sprawy w tym zakresie karę upomnienia (decyzja prawomocna od 24.04.2013)
31.01.2013
Decyzja nr 3/13 - uchyla zaskarżoną decyzję w całości i przekazuje sprawę do ponownego
rozpatrzenia I instancji (decyzja prawomocna od 09.03.2013)
19.02.2013
Decyzja nr 7/13 - stwierdza nieważność decyzji Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 5/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie odpowiedzialności zawodowej Obwinionego (decyzja jest prawomocna od 12.03.2013)
19.02.2013
Decyzja nr 8/13 - stwierdza nieważność decyzji Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 15/11 z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie
odpowiedzialności zawodowej Obwnionego (decyzja jest prawomocna od 12.03.2013)

instancja

II instancja

Data załatwienia
12.12.2012
Pismo do Obwininego informujące o konieczności udzielenia odpowiedniego pełnomocnictwa
dla pełnomocnika
27.12.2012
Przesłanie do KSD pisemnego potwierdzenia pełnomocnictwa
19.02.2013
Decyzja nr 4/13 - utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję
02.04.2013
Skarga do WSA z dnia 28.03.2013 wniesiona przez Obwinioną
29.04.2013
Odpowiedź na skargę wysłana do WSA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

WSA

STAN (UWAGI)
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zawodowa

zawodowa

dyscyplinarna

zawodowa

2.

3.

4.

odpowiedzialność

1.

L.p.

ZAP

ŁOD

OPL

LBS

Woj.

Wniosek/Skarga

KSD/SiW/04/13

02.12.2013

skarga na bezczynność
organu

KSD/SiW/02/13

KSD/SiW/01/13

Znak sprawy

KSD/SiW/03/13

12.06.2013

07.01.2013

data wpływu

wniosek o przedłużenie
okresu postępowania
25.11.2013
wyjaśniającego

wniosek o wszczęcie
postępowania
dyscyplinarnego

skarga na bezczynność
organu

Skargi i wnioski w 2013r.

Pismo Przewodniczącego KSD

Pismo Przewodniczącego KSD

J. Pączek
A. Tabor
M. Domińczak

10.01.2013
Pismo Przewodniczącego KSD do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego LBS OIIB
z prośbą o przesłanie korespondencji pomiędzy wnoszącą skargę, a okręgowym
sądem dyscyplinarnym
17.01.2013
Odpowiedź Przewodniczącej OSD na pismo z KSD
31.01.2013
Pismo Przewodniczącego KSD do Przewodniczącego Rady Lubuskiej OIIB
przekazujące skargę do rozpatrzenia na nienależyte wykonywamie zadań przez
pracowników LBS OIIB
20.06.2013
Pismo Przewodniczącego KSD do OSD Opolskiej OIIB o akta sprawy
01.07.2013
Pismo osoby, która skierowała wniosek, w którym przekazuje opinię biegłych
sądowych
09.07.2013
Nadesłanie akt z OSD OPL OIIB
07.08.2013
Pismo Przewodniczącego KSD do OROZ Opolskiej OIIB przekazujące wniosek
z aktami sprawy w celu rozpatrzenia zgodnie z właściwością
27.11.2013
Postanowienie nr 12/13 - KSD postanawia przedłużyć postępowanie wyjaśniające prowadzone w sprawie Obwinionych na okres 4 miesięcy tj. do dnia 27
marca 2014 r.
05.12.2013
Pismo KSD do OSD ZAP OIIB o przesłanie akt sprawy
Po otrzymaniu akt sprawy zostało skierowane pismo do osoby wnoszącej skargę
z prośbą o jednoznaczne wskazanie charakteru prawnego pisma (czy jest to
odwołanie, czy też skarga)

Skład orzekający

Data załatwienia

W TOKU

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

STAN (UWAGI)

Załącznik nr 2

zawodowa

dyscyplinarna

zawodowa

zawodowa

dyscyplinarna

zawodowa

zawodowa

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

dyscyplinarna

zawodowa

1.

9.

odpowiedzialność

L.p.

SLK

SWK

SWK

DOŚ

MAP

LUB

SLK

POM

PDK

Woj.

Sprawy z 2013 roku

KROZ

OSD

OSD

OROZ

OSD

OSD

KROZ

OSD

OSD

Przekazane
przez OSD
/OROZ/KROZ

28.01.2013

31.01.2013

05.02.2013

11.02.2013

11.02.2013

25.03.2013

25.03.2013

OROZ POM OIIB
od decyzji OSD
POM OIIB nr 23/12
z dnia 19.11.2012
Pokrzywdzony
od postanowienia
KROZ PIIB nr 2/13
z dnia 08.01.2013
Obwiniony od decyzji
OSD LUB OIIB nr 07/12
z dnia 18.12.2012
Obwiniony od decyzji
OSD MAP OIIB
nr 11/Z/12
z dnia 29.11.2012

OROZ Opolskiej OIIB
wniosek o wszczęcie
postępowania
dyscyplinarnego
z dnia 08.02.2013

Obwiniony od decyzji
OSD SWK OIIB nr 1/13
z dnia 25.01.2013

Obwiniony od decyzji
OSD SWK OIIB nr 2/13
z dnia 25.01.2013

Pokrzywdzony od postanowienia KROZ PIIB nr
08.04.2013
7/13 z dnia 12.03.2013

09.01.2013

Data wpływu

Obwionony od decyzji
OSD PDK OIIB nr 20/12
z dnia 06.11.2012

Wnoszący

KSD/09/13

KSD/08/13

KSD/07/13

KSD/06/13

KSD/05/13

KSD/04/13

KSD/03/13

KSD/02/13

KSD/01/13

Znak
sprawy

II instancja

II instancja

II instancja

Skład orzekający

22.04.2013
Pismo do Przewodniczącego OSD Świętokrzyskiej OIIB w sprawie
przekazania do KSD akt sprawy
II instancja
10.07.2013
Decyzja nr 13/13 - KSD uchyla zaskarżoną decyzję w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji
II instancja

ZAKOŃCZONA

II instancja

22.04.2013
Pismo do Przewodniczącego OSD Świętokrzyskiej OIIB w sprawie
przekazania do KSD akt sprawy
10.07.2013
Decyzja nr 12/13 - uchyla zaskarżoną decyzję w całości i przekazuje
sprawe do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji

04.06.2013
Postanowienie nr 4/13 - KSD pozostawia wniesione zażalenie bez
rozpoznania

ZAKOŃCZONA

I instancja

04.06.2013
Posiedzenie składu orzekającego, na którym ustalono, że należy
odroczyć posiedzenie do czasu otrzymania z Poczty Polskiej informacji
o terminie odbioru przez Obwinionego uchwały nr 32/1/R/2013 Rady
DOIIB
10.07.2013
Postanowienie nr 6/13 - KSD umarza postępowanie

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

II instancja

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

Stan

18.03.2013
Decyzja nr 10/13 - KSD utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję

04.06.2013
Decyzja nr 11/13 - KSD uchyla zaskarżoną decyzję w całości i przeka- II instancja
zuje sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji

18.03.2013
Postanowienie nr 3/13 - KSD pozostawia wniesione zażalenie bez
rozpoznania

19.02.2013
Decyzja nr 6/13 - KSD uchyla zaskarżoną decyzję w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji

19.02.2013
Decyzja nr 5/13 - KSD uchyla zaskarżoną decyzję w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji

Data załatwienia

Załącznik nr 3
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dyscyplinarna

zawodowa

zawodowa

zawodowa

zawodowa

zawodowa

zawodowa

11.

12.

13.

14.

15.

16.

odpowiedzialność

10.

L.p.

MAP

DOŚ

ZAP

MAP

DOŚ

SLK

LBS

Woj.

OSD

OSD

OSD

OSD

OSD

OSD

OSD

Przekazane
przez OSD
/OROZ/KROZ

KSD/12/13

KSD/13/13

KSD/14/13

KSD/15/13

06.05.2013

Obwiniony od decyzji
OSD MAP OIIB nr 7/Z/13 07.06.2013
z dnia 23.04.2013

OROZ ZAP OIIB od decyzji OSD ZAP OIIB nr 6/13 17.06.2013
z dnia 27.05.2013

24.06.2013

26.06.2013

Obwiniony od decyzji
OSD DOŚ OIIB
nr 04/2013 z dnia
28.03.2013

Obwiniona od
decyzji OSD DOŚ
OIIB nr 6/2013 z dnia
24.05.2013

Obwiniony od decyzji
OSD MAP OIIB nr
11/Z/13 z dnia
24.05.2013

KSD/16/13

KSD/11/13

24.04.2013

Obwiniony od decyzji
OSD SLK OIIB
nr 04/2013
z dnia 07.03.2013

KSD/10/13

Znak
sprawy

22.04.2013

Data wpływu

Pokrzywdzony
od postanowienia
OSD LBS OIIB
nr LBS/OSD/0008
/0001P0001/13
z dnia 20.03.2013

Wnoszący

II instancja

II instancja

25.09.2013
Decyzja nr 15/13 - KSD utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję
04.11.2013
Wniesiona skarga do WSA przez Obwinionego na decyzję KSD
27.11.2013
Odpowiedź na skargę i przesłanie akt sprawy do WSA
28.06.2013
Pismo KSD do adwokata Obwinionego
28.06.2013
Pismo KSD do Przewodniczącego OSD Małopolskiej OIIB
23.09.2013
Pismo KSD do Przewodniczącego OSD Małopolskiej OIIB o uzupełnienie dowodów poprzez przesłuchanie świadka
23.09.2013
Pismo KSD do Prokuratury Rejonowej Wieliczka

II instancja

11.07.2013
Pismo do Przewodniczącego OSD Małopolskiej OIIB o uzupełnienie
materiału dowodowego poprzez nadesłanie kopii całego dziennika
budowy
14.08.2013
Odpowiedź Przewodniczącego OSD Małopolskiej OIIB, że OSD nie
posiada całego dziennika budowy
30.08.2013
II instancja
Pismo KSD z pytaniem do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie Powiat Ziemski czy posiada dziennik budowy
04.09.2013
Pismo KSD z pytaniem do pełnomocnika inwestora czy posiada
dziennik budowy
17.10.2013
Pismo KSD do Obwinionego czy posiada dziennik budowy

22.10.2013
Decyzja nr 18/13 - KSD uchyla decyzję w zaskarżonej części tj. w pkt
1 i 2 i umarza w tym zakresie postępowanie przed organem I instancji

10.07.2013
Decyzja nr 14/13 - KSD uchyla zaskarżoną decyzję w całości i przeka- II instancja
zuje sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji

II instancja

II instancja

Skład orzekający

27.11.2013
Decyzja nr 20/13 - KSD utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję

04.06.2013
Postanowienie nr 5/13 - KSD utrzymuje w mocy zaskarżone
postanowienie
09.07.2013
wniesienie odwołania do Sądu Apelacyjnego w Poznaniu przez pełnomocnika obwinionego na postanowienie KSD
31.07.2013
doręczenie Postanowienia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, w którym
Sąd odrzuca odwołanie

Data załatwienia

W TOKU

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

W TOKU

WSA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

Stan

zawodowa

zawodowa

dyscyplinarna

zawodowa

dyscyplinarna

18.

19.

20.

21.

22.

zawodowa

zawodowa

17.

23.

odpowiedzialność

L.p.

LUB

ZAP

ZAP

MAP

LBS

OPL

MAP

Woj.

OSD

OSD

OSD

Obwioniony

OSD

OSD

OSD

Przekazane
przez OSD
/OROZ/KROZ

KSD/19/13

KSD/20/13

KSD/21/13

KSD/22/13

24.07.2013

Obwiniomy
od orzeczenia OSD MAP
26.07.2013
OIIB nr 1/13/D
z dnia 25.06.2013

OROZ ZAP OIIB
od decyzji OSD ZAP OIIB
12.08.2013
nr 13/13
z dnia 19.07.2013

19.08.2013

09.09.2013

Obwiniony od decyzji
OSD LBS OIIB
nr OSD/0001/13
z dnia 18.06.2013

Obwiniony
od orzeczenia OSD ZAP
OIIB nr 1/13
z dnia 19.07.2013

OROZ LUB OIIB
od postanowienia OSD
LUB OIIB nr 03/13
z dnia 31.07.2013

KSD/23/13

KSD/18/13

27.06.2013

Obwiniony od decyzji
OSD OPL OIIB nr
1/05/2013 z dnia
28.05.2013

Znak
sprawy

KSD/17/13

Data wpływu

Obwiniony od decyzji
OSD MAP OIIB nr 9/Z/13 26.06.2013
z dnia 14.05.2013

Wnoszący

II instancja

II instancja

22.08.2013
Pismo KSD do Obwinionego
22.08.2013
Pismo KSD do Przewodniczącej OSD
25.09.2013
Postanowienie nr 7/13 - KSD zawiesza postępowanie odwoławcze
od decyzji OSD Lubuskiej OIIB nr 1/13 z dnia 18.06.2013r.
31.07.2013
Pismo KSD do OSD MAP o przesłanie akt sprawy
04.09.2013
Przesłanie akt z OSD MAP
22.10.2013
Postanowienie nr 8/13 - KSD uchyla zaskarżone orzeczenie w
części dotyczącej wymiaru kary i kosztów postępowania i orzeka
w tym zakresie karę nagany wraz z obowiązkiem poniesienia kosztów
postępowania w wysokości 1500 zł

22.10.2013
Postanowienie nr 9/13 - KSD utrzymuje w mocy zaskarżone
postanowienie
03.12.2013 r.
Wniesiona skarga do WSA przez Obwinioną na postanowienie KSD
31.12.2013
Odpowiedź na skargę i przesłanie akt sprawy do WSA

II instancja

II instancja

II instancja

II instancja

25.09.2013
Decyzja nr 16/13 - KSD uchyla zaskarżoną decyzję o ukaraniu
obwinionego karą upomnienia i przekazuje sprawę do ponownego
rozpatrzenia organowi pierwszej instancji

25.09.2013
Decyzja nr 17/13 - KSD utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję
04.11.2013
Wniesiona skarga do WSA przez OROZ na decyzję KSD

II instancja

Skład orzekający

17.07.2013
Pismo do Przewodniczącego OSD Małopolskiej OIIB o uzupełnienie
dowodów poprzez przesłuchanie świadków
23.09.2013
Uzupełnienie akt przez OSD w postaci protokołu z rozparwy przesłuchania świadków
22.10.2013
Decyzja nr 19/13 - KSD uchyla zaskarżoną decyzję w części dotyczącej wymieru kary i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy karę
upomnienia

Data załatwienia

WSA

W TOKU

WSA

ZAKOŃCZONA

ZAWIESZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

Stan

SPRAWOZDANIE KRAJOWEGO
SĄDU DYSCYPLINARNEGO
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odpowiedzialność

zawodowa

dyscyplinarna

zawodowa

L.p.

24.

25.

26

SLK

DOŚ

PDL

Woj.

KKK

OSD

OSD

Przekazane
przez OSD
/OROZ/KROZ

16.10.2013

14.11.2013

30.12.2013

OROZ DOŚ OIIB
od postanowienia OSD
DOŚ OIIB nr 2/2013
z dnia 17.10.2013
KKK na decyzję OSD SLK
OIIB nr 12/2013 z dnia
23.08.2013

Data wpływu

Obwiniony od decyzji
OSD PDL OIIB nr 7/13
z dnia 04.09.2013

Wnoszący

KSD/26/13

KSD/25/13

KSD/24/13

Znak
sprawy

27.11.2013
Postanowienie nr 11/13 - KSD utrzymuje w mocy zaskarżone
postanowienie

27.11.2013
Decyzja nr 21/13 - KSD uchyla zaskrżoną decyzję w całości i orzeka
co do istoty sprawy karę upomnienia
03.01.2014
Wniesiona skraga do WSA przez Obwinionego na decyzję KSD

Data załatwienia

II instancja

II instancja

II instancja

Skład orzekający

W TOKU

ZAKOŃCZONA

WSA

Stan

5 592

115 692

LUB

LBS

ŁOD

MAP

MAZ

OPL

PDK

PDL

POM

SLK

SWK

WAM

WKP

ZAP

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

OGÓŁEM

9 704

4 177

3 845

12 887

7 717

3 606

6 029

2 670

17 119

10 897

6 934

2 729

6 060

5 683

KUP

2.

2

10 043

1

DOŚ

1.

Lp.

Izby
Okręgowe

9

5

1

2

13

6

2

25

3

3

18

10

5

2

2

6

112

3

Z

4

3

0

0

0

1

0

0

1

0

1

3

0

1

1

0

1

12

D

5

313

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

zatarcie
kary

Sprawy
z lat poprzednich

11

8

0

6

23

9

9

20

3

4

12

14

0

6

7

8

140

6

Z
7

D

9

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

5

0

0

0

0

1

8

38

9

0

0

0

4

3

0

0

1

1

14

1

0

1

1

3

zatarcie
kary

Sprawy z 2013

9

107

5

3

0

5

14

10

10

13

2

4

14

14

1

3

2

7

ukarany
10

31

1

0

0

0

0

1

0

14

0

0

11

3

0

0

0

1

11

54

7

5

1

0

3

3

1

12

1

5

2

0

3

3

3

5

uniewinniony umorzenie

Orzeczenia OSD

Zbiorcze zestawienie spraw z okręgowych sądów dyscyplinarnych

liczba czlonków
na dzień 31.12.2013

12

40

9

0

0

0

4

3

0

0

1

3

14

1

0

1

1

3

zatarcie
kary

22

3

0

0

2

1

1

1

1

1

0

5

0

2

2

0

3

Odwołanie
do II instancji
13

14

96

4

3

0

3

14

11

9

9

1

2

14

14

1

3

2

6

15

29

1

0

0

0

0

1

0

13

0

0

11

2

0

0

0

1

49

6

5

1

0

3

2

1

12

1

3

2

0

2

3

3

5

313

16

ukarany uniewinniony umorzenie

17

39

9

0

0

0

4

3

0

0

1

3

14

1

0

1

1

2

zatarcie
kary

Rozstrzygnięcie prawomocne na dzień
31.12.2013

Załącznik nr 2

w toku
79

11

4

0

5

8

2

1

12

4

3

10

7

3

2

3

4

18

zawieszone
9

1

1

0

0

2

0

0

1

0

1

1

1

0

0

0

1

19

Zwrot do OROZ
12

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

20

21

Liczba ukaranych
na 1000 członków OIIB
0,92

0,89

0,31

-

1,30

1,09

1,30

2,77

2,16

0,75

0,23

1,28

2,02

0,37

0,50

0,35

0,70
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SPRAWOZDANIE KRAJOWEGO
RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI
ZAWODOWEJ PIIB ZA ROK 2013

Zgodnie z § 4 pkt 5 Regulaminu Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej PIIB
poprawionym i uzupełnionym przez XII Krajowy Zjazd PIIB 28-29.06.2013 r., Krajowy Rzecznik
Odpowiedzialności Zawodowej PIIB przedstawia sprawozdanie z działalności KROZ za rok 2013.

Sprawy organizacyjne
Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
działał w 2013 r. i pełnił nadzór nad poszczególnymi okręgowymi rzecznikami odpowiedzialności
zawodowej w składzie:
■ Waldemar Szleper – KROZ Koordynator – Dolnośląska OIIB, Opolska OIIB
■ Agnieszka Jońca – KROZ – Mazowiecka OIIB,
Świętokrzyska OIIB
■ Marzena Kaleta – KROZ – Wielkopolska OIIB,
Podkarpacka OIIB, Małopolska OIIB
■ Andrzej Mikołajczak – KROZ – Lubuska OIIB,
Łódzka OIIB, Kujawsko-Pomorska OIIB
■ Andrzej Myśliwiec – KROZ – Lubelska OIIIB,
Śląska OIIB, Pomorska OIIB
■ Kazimierz Paczkowski – KROZ – WarmińskoMazurska OIIB, Zachodniopomorska OIIB, Podlaska OIIB.
Obsługę organizacyjno - administracyjną zapewniał
sekretariat KROZ w ramach Biura Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w osobie Pani Doroty Tofil.
W roku 2013 Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności
Zawodowej odbył pięć posiedzeń, w tym: dwa posiedzenia wyjazdowe (jedno w ramach organizowanych
szkoleń z udziałem KSD oraz OROZ - koordynatorów,
jedno podczas szkolenia OROZ MAZ, POM, ZAP, LBS,
KUP) oraz trzy spotkania w sprawach bieżących:
■ 23.01.2013 r. w Warszawie z udziałem mec.
Jolanty Szewczyk – 4 obecnych /6,
■ 20.03.2013 r. w Warszawie z udziałem mec.
Jolanty Szewczyk – 6 obecnych /6,
■ 25.05.2013 r. wyjazdowe w Fojutowie podczas szkolenia OROZ MAZ, POM, ZAP, LBS, KUP
– 6 obecnych /6,
■ 15.06.2013 r. wyjazdowe w Warszawie z udziałem mec. Jolanty Szewczyk – 4 obecnych /6,
■ 28.11.2013 r. w Warszawie z udziałem mec.
Jolanty Szewczyk - 5 obecnych /6.
Na spotkaniach tych rozwiązywano problemy organizacyjne Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności

Zawodowej, dokonywano przydziału spraw poszczególnym rzecznikom, rozliczano terminowość
załatwienia postępowań oraz konsultowano aspekty techniczne i prawne podejmowanych decyzji czy
postanowień.
Zespół w ramach spotkań prowadził też konsultacje z przedstawicielami kancelarii prawnej Jolanty
Szewczyk, która obsługuje organ w ramach pomocy prawnej, w konsekwencji wypracowana została
właściwa linia jednolitego orzecznictwa obowiązująca Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej PIIB.
W 2013 roku Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności
Zawodowej w siedzibie PIIB pełnił łącznie 63 dyżury.
W ramach nadzoru nad działalnością okręgowych
rzeczników odpowiedzialności zawodowej członkowie zespołu KROZ wizytowali przydzielone okręgi, względnie konsultowali poszczególne sprawy
telefonicznie.
Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
uczestniczył w posiedzeniach Krajowej Rady PIIB
i w posiedzeniach Prezydium Krajowej Rady PIIB.

Szkolenia
Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
wspólnie z Krajowym Sądem Dyscyplinarnym zorganizował w 2013 roku dwa szkolenia dla członków obydwu organów:
■ W dniach 13–15 czerwca 2013 r. w Warszawie w centrum konferencyjno - szkoleniowym
z udziałem: KROZ – 5 obecnych /6,
OROZ – koordynatorów – 16 obecnych /16.
Tematyka szkolenia: „Warsztaty na bazie dotychczasowych spraw wpływających do sądów
dyscyplinarnych i rzeczników odpowiedzialności
zawodowej”.
W szkoleniu udział wzięli również pracownicy biur
KIIB oraz OIIB obsługujących organy SD i OROZ.
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Na szkoleniu w dniu 13.06.2013 r. w Warszawie
odbyło się spotkanie Wojewódzkich Inspektorów
Nadzoru Budowlanego wraz z KSD, KROZ oraz
przewodniczącymi OSD i OROZ - Koordynatorami.
Tematem spotkania było omówienie postępowań w zakresie odpowiedzialności zawodowej
i dyscyplinarnej w celu wypracowania jednolitej linii
działania.
■ W dniu 28 listopada 2013 r. w Warszawie
w siedzibie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z udziałem KROZ - 5 obecnych /6.
Tematem spotkania było ujednolicenie opinii prawnych na szczeblu okręgowym i krajowym.
W szkoleniu udział wzięli radcy prawni i pracownicy OIIB obsługujący prace organów SD i OROZ.
Szkolenia od strony merytorycznej prowadzili mecenas Jolanta Szewczyk i mecenas Krzysztof Zając w formie wykładów oraz warsztatów zwracając uwagę na
popełnione błędy w trakcie postępowań, szczególnie
złą kwalifikację rodzaju odpowiedzialności.
W czasie warsztatów dużo czasu poświęcono technice przeprowadzenia postępowania dowodowego.
Szkolenia przeprowadzono również w niektórych
izbach okręgowych dla wszystkich członków okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej
i okręgowego sądu dyscyplinarnego.

Działalność okręgowych
rzeczników odpowiedzialności
zawodowej
Do okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej w 2013 r. wpłynęły 584 sprawy, w tym:
– 509 spraw z odpowiedzialności zawodowej przeciw 524 członkom PIIB,
– 53 sprawy z odpowiedzialności dyscyplinarnej
przeciw 55 członkom PIIB,
– 22 sprawy poza kompetencją Izby.
Najwięcej spraw w 2013 r wpłynęło do Izby Śląskiej
– 84.
Najmniej spraw w 2013 r wpłynęło do Izby Opolskiej – 11.
Liczba spraw, które wpłynęły w 2013 roku do okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej tj. 584 wzrosła o około 12,3%, w stosunku do
roku 2012.
Okręgowi rzecznicy odpowiedzialności zawodowej z wnioskami z okresu sprawozdawczego oraz
ze sprawami z lat wcześniejszych prowadzili 739
spraw, z czego 547 załatwiono na koniec roku 2013,
w rozbiciu na okręgowe izby jak na poniższych
wykresach:
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Liczba spraw prowadzonych łącznie w 2013 r. przez
OROZ – najwięcej przez Mazowiecką OIIB – 120 ,
a najmniejsza przez Świętokrzyską OIIB – 12.

Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wraz
z odwołaniami i zażaleniami. 170 spraw było
w toku na dzień 31.12.2013 r. (załącznik nr 1).

W 547 sprawach wszczęto postępowania, w tym
50 z odpowiedzialności dyscyplinarnej i 497
z odpowiedzialności zawodowej, w tym 329 sprawy umorzono, 140 spraw przekazano do okręgowych sądów dyscyplinarnych, 56 do Krajowego

Skargi, które wpłynęły do OROZ dotyczyły
przede wszystkim:
a) w sprawach odpowiedzialności zawodowej:
■ przekroczenia zakresu posiadanych uprawnień
budowlanych;
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■ nierzetelnego wypełnienia obowiązków, głównie przez kierowników budów oraz inspektorów
nadzoru inwestorskiego, nieprawidłowego prowadzenia dokumentacji budowy przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego;
■ uchylania się przez projektantów od obowiązku
pełnienia nadzoru autorskiego;
■ poświadczania nieprawdy (w oświadczeniu kierownika budowy o zgodności wykonania obiek-

tu budowlanego z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowę);
b) w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej:
■ nieetycznego postępowania rzeczoznawców
przy opracowywaniu opinii i ekspertyz oraz występującego tu zjawiska tendencyjności;
■ fałszowania dokumentów stwierdzających
nadanie uprawnień budowlanych oraz zaświadczeń przynależności do Izby.
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Pozostawiony termin dla OROZ przez PINB w 2013 r.

Należy podkreślić, że w okręgowych izbach rzecznicy odpowiedzialności zawodowej systematycznie
pełnili dyżury, co ułatwiało kontakt z członkami izb
i niewątpliwie przyczyniło się do zmniejszenia liczby
wszczętych postępowań.
W postępowaniach wyjaśniających, prowadzonych
przez okręgowych rzeczników, liczba umorzonych
spraw z tytułu odpowiedzialności zawodowej
i dyscyplinarnej w stosunku do roku poprzedniego
zwiększyła się o 19,2 %.
Główną przyczyną umorzenia spraw było:
– z tytułu odpowiedzialności zawodowej:
■ nie spełnianie przesłanek z art. 95 Prawa budowlanego;
■ przedawnienie:
– w art. 100 Prawa budowlanego m. in. jest
zapis blokujący wszczęcie postępowania po
upływie 6 miesięcy od dnia powzięcia przez
organy nadzoru budowlanego wiadomości
o popełnieniu czynu powodującego tę odpowiedzialność,
– zbyt późne powiadomienie rzecznika o naruszeniu przepisów przez członka Izby, w sytuacji
kiedy sprawa była znana w inspektoracie nadzoru budowlanego, uniemożliwia przeprowadzenie postępowania.

– z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej:
■ brak podstaw do sporządzenia wniosku o wszczęcie postępowania przed sądem dyscyplinarnym I instancji;
■ przedawnienie:
– art. 52 ust 1 ustawy o samorządach:
– pkt 1: upływ 3 miesięcy od dnia powzięcia przez
okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej lub Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wiadomości o popełnieniu przewinienia,
– pkt 2: upływ 3 lat od chwili popełnienia przewinienia.
W wielu sprawach okręgowi rzecznicy odpowiedzialności zawodowej nie mogli przeprowadzić dokładnego postępowania wyjaśniającego, ze względu na
krótki ustawowy okres rozpatrzenia wniosków PINB,
co pokazano na poniższym wykresie.
Okres pozostawiony dla OROZ przez PINB: przedawnione- 16,91% , do 1 tyg. – 4,41%, do 2 tyg.
– 2,21%, od 2 tyg. do 1 miesiąca – 11,76%, powyżej 1 miesiąca – 64,71%.
Wśród postępowań z zakresu odpowiedzialności zawodowej oraz dyscyplinarnej prowadzonych przez
okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej w roku 2013 większość obwinionych to osoby
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Postępowania prowadzone przez OROZ w 2013 r.
z podziałem na specjalności techniczno-budowlane

posiadające uprawnienia budowane w specjalności
BO – 78,11%, następnie: IS – 8,65%, BD – 7,57%,
IE – 3,92 %, WM – 1,08 % i pozostałe tj. BK+BM+BT+BW – 0,68% – dane ilustruje poniższy wykres:
Z zakresu odpowiedzialności zawodowej oraz dyscyplinarnej większość postępowań dotyczyło spraw,
w których postępowanie toczyło się wobec kierowników budowy lub robót – 56,39%. Drugą grupą

to są sprawy dotyczące postępowań wobec projektantów i sprawdzających projekty – 15,21%, a następnie sprawy dotyczące postępowań inspektorów
nadzoru inwestorskiego – 10,9%, sprawy dotyczące postępowań rzeczoznawców – 7,94%, osób
przeprowadzających okresowe kontrole – 1,35%
oraz pozostałe w tym etyka zawodowa – 8,21%
– dane ilustruje wykres.

Postępowania prowadzone przez OROZ w 2013 r.
z podziałem na pełnioną funkcję
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Działalność Krajowego
Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej
Do Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w 2013 r. wpłynęło zgodnie z rejestrem,
ogółem 63 sprawy, pozostało do rozpatrzenia
z 2012 r. – 7 spraw i z 2011 r. – 1 sprawa.
Łącznie 71 spraw.
31 spraw zakwalifikowano do postępowania
wyjaśniającego, w tym:
■ 14 z tytułu odpowiedzialności zawodowej,
■ 17 z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej.
6 spraw pozostało z lat poprzednich - zakwalifikowano do postępowania wyjaśniającego w tym:
■ 1 z tytułu odpowiedzialności zawodowej z roku
2012 r.,
■ 4 z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej
z roku 2012 r.,
■ 1 z tytułu odpowiedzialności zawodowej z roku
2011 r.
32 sprawy zakwalifikowano jako skargi i wnioski, w tym:
■ 20 z tytułu odpowiedzialności zawodowej,
■ 12 z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej.
2 sprawy pozostały z 2012 r. – zakwalifikowane
jako skargi i wnioski, w tym:
■ 2 z tytułu odpowiedzialności zawodowej.
W odniesieniu do 2013 r. liczba spraw, jakie wpłynęły do KROZ w zakresie postępowania wyjaśniającego była taka sama w roku 2012 oraz o 3 mniejsza
w zakresie skarg i wniosków niż w roku 2012.
W wyniku przeprowadzonych postępowań:
■ w 5 sprawach umorzono postępowanie odwoławcze,
■ w 1 sprawie umorzono postępowanie w zakresie stwierdzenia nieważności decyzji OROZ,
■ w 1 sprawie z roku 2012 umorzono postępowanie wyjaśniające prowadzone w I instancji,

■ w 13 sprawach utrzymano w mocy wydaną decyzję względnie postanowienie OROZ
(w jednej sprawie 2 postanowienia - dwóch obwinionych), (w tym 4 sprawy z roku 2012),
■ w 3 sprawach uchylono i przekazano do ponownego rozpatrzenia przez OROZ,
■ w 1 sprawie odmówiono wszczęcia postępowania wyjaśniającego,
■ w 4 sprawach stwierdzono nieważność postanowienia OROZ,
■ w 1 sprawie pozostawiono zażalenie bez rozpoznania,
■ 6 spraw z 2013 r. w toku na dzień
31.12.2013 r.,
■ 1 sprawa z 2011 r. w toku na dzień
31.12.2013 r. – sprawa w WSA.
Sprawy z rozpatrzenia skarg i wniosków rozstrzygnięto następująco:
■ przedłużono postępowanie wyjaśniające w 9
sprawach z odpowiedzialności dyscyplinarnej
(w jednej sprawie 2 postanowienia - dwóch obwinionych),
■ zawiadomiono o sposobie załatwienia 14 skarg
i wniosków (w tym jedna z roku 2012),
■ w 5 sprawach wyłączono OROZ i przekazano do
rozpatrzenia przez innego okręgowego rzecznika,
■ w 6 sprawach przekazano zgodnie z właściwością
do innego organu (w tym jedna z roku 2012).
W roku 2013 zakończono 64 sprawy, w tym 7 spraw
z 2012 r. W toku na koniec 2013 r. pozostało 7 spraw
w zakresie postępowań (w tym jedna z 2011 r.).
Sposób rozpatrzenia spraw przedstawiają załączniki nr 2 i nr 3.
W postępowaniach odwoławczych, prowadzonych
przez Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej PIIB, liczba spraw umorzonych zwiększyła
się o 3 sprawy w stosunku do roku 2012.
Główną przyczyną umorzeń było to, iż odwołanie
zostało wniesione przez osobę nie będącą stroną
w rozumieniu art. 28 k.p.a.
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Podsumowanie
Do Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej PIIB w 2013 roku wpłynęło 31 spraw zakwalifikowanych jako postępowania wyjaśniające oraz
32 sprawy zakwalifikowane jako skargi i wnioski.

Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa ocenia działalność okręgowych rzeczników odpowiedzialności
zawodowej oraz terminowość bieżących rozpatrywanych spraw poprzez szczegółową analizę rozstrzygnięć, ich uchylenie lub utrzymanie w mocy.
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Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
PIIB stwierdza, że niezbędne jest nadal:
1. Systematyczne prowadzenie szkoleń dla okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej
ze względu na ciągle występujące problemy z prawidłowym kwalifikowaniem trybów i terminów
prowadzonych postępowań w sprawach odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej.
2. Zapewnienie przez okręgowe rady izb radców
prawnych do obsługi organu okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej, co pozwoli
na wyeliminowanie formalnych nieprawidłowości
w prowadzonych sprawach.

Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej PIIB dziękuje za współpracę w minionym
roku 2013: Prezesowi Krajowej Rady PIIB, Krajowej Radzie PIIB, obsłudze prawnej oraz pracownikom biura PIIB obsługującym Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,
a także Krajowym i Okręgowym Rzecznikom Odpowiedzialności Zawodowej.
Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej PIIB przedkłada XIII Krajowemu Zjazdowi
Sprawozdawczo-Wyborczemu PIIB sprawozdanie
ze swojej działalności w 2013 roku i wnioskuje
o jego przyjęcie.

Załączniki:
Zał. nr 1
Zał. nr 2
Zał. nr 3
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Załącznik nr 1
Wyciąg ze sprawozdań okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej
za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
1.

Sprawy nie załatwione w roku poprzednim

155

1.1.

Odpowiedzialność dyscyplinarna

17

1.1.1.

Postępowania zawieszone

2

1.1.2.

Postępowania umorzone

5

1.1.3.

Sprawy przekazane do OSD

6

1.1.4.

Sprawy przekazane do innych OROZ

0

1.1.5.

Sprawy załatwione w inny sposób

3

1.1.6.

Sprawy załatwione - razem:

1.1.7.

Sprawy nie załatwione na dzień sprawozdania

1.2.

Odpowiedzialność zawodowa

1.2.1.

Postępowania zawieszone

12

1.2.2.

Postępowania umorzone

92

1.2.3.

Sprawy przekazane do OSD

29

1.2.4.

Sprawy przekazane do innych OROZ

0

1.2.5.

Sprawy załatwione w inny sposób

1

1.2.6.

Sprawy załatwione – razem

122

1.2.7.

Sprawy niezałatwione na dzień sprawozdania

16

1.3.

Sprawy poza kompetencją OROZ

2.

Sprawy, które wpłynęły w roku sprawozdawczym

584

2.1.

Odpowiedzialność dyscyplinarna

53

2.1.1.

Postępowania zawieszone

2

2.1.2.

Postępowania umorzone

15

2.1.3.

Sprawy przekazane do OSD

5

2.1.4.

Sprawy przekazane do innych OROZ

2

2.1.5.

Sprawy załatwione w inny sposób

15

2.1.6.

Sprawy załatwione - razem:

37

2.1.7.

Sprawy nie załatwione na dzień sprawozdania

16

2.2.

Odpowiedzialność zawodowa

509

2.2.1.

Postępowania zawieszone

2

2.2.2.

Postępowania umorzone

217

2.2.3.

Sprawy przekazane do OSD

100

2.2.4.

Sprawy przekazane do innych OROZ

25

2.2.5.

Sprawy załatwione w inny sposób

34

2.2.6.

Sprawy załatwione - razem:

375

2.2.7.

Sprawy nie załatwione na dzień sprawozdania

134

2.3.

Sprawy poza kompetencją OROZ

3.

Sprawy załatwione na dzień sprawozdania

13
4
138

0

22
547

3.1.

Odpowiedzialność dyscyplinarna:

50

3.2.

Odpowiedzialność zawodowa:

497

4.

Sprawy niezałatwione na dzień sprawozdania

170

4.1.

Odpowiedzialność dyscyplinarna:

20

4.2.

Odpowiedzialność zawodowa:

150

5.

Informacje uzupełniające do sprawozdania

5.1.

Odwołania i zażalenia

5.2.

Sprawy przekazane do KROZ

27

5.3.

Sprawy przekazane przez PINB

211

5.4.

Sprawy z terminem przedawnienia do 30 dni

41

29
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KUP

PDL

KUP

POM

MAP

PDL

ŁOD

SLK

SLK

SLK

MAP

MAZ

II instancja

I instancja

II instancja

II instancja

II instancja

II instancja

II instancja

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. II instancja

11. II instancja

12. II instancja

13. II instancja

14. II instancja

15. II instancja

16. II instancja

17. II instancja

18. II instancja

19. II instancja

20. II instancja

21.

I instancja

KUP

II instancja

2.

ŁOD

DOŚ

DOŚ

SLK

SLK

MAP

SLK

DOŚ

II instancja

1.

Woj.

Instancja

Lp.

dyscyplinarna

dyscyplinarna

zawodowa

dyscyplinarna

zawodowa

zawodowa

dyscyplinarna

dyscyplinarna

dyscyplinarna

dyscyplinarna

zawodowa

zawodowa

zawodowa

dyscyplinarna

dyscyplinarna

dyscyplinarna

dyscyplinarna

dyscyplinarna

dyscyplinarna

zawodowa

zawodowa

Odpowiedzialność

16-07-2013

05-07-2013

01-07-2013

27-06-2013

19-06-2013

14-06-2013

27-05-2013

17-05-2013

26-04-2013

08-04-2013

20-03-2013

04-02-2013

29-01-2013

04-03-2013

25-02-2013

25-02-2013

04-02-2013

31-01-2013

18-01-2013

30-01-2013

09-01-2013

Data wpływu
akt sprawy

KROZ/04/13
KROZ/05/13
KROZ/06/13
KROZ/07/13
KROZ/08/13

zażalenie na postanowienie
KROZ
zażalenie na postanowienie
OROZ
zażalenie na postanowienie
OROZ
zażalenie na postanowienie
OROZ
zażalenie na postanowienie
OROZ

KROZ/13/13

zażalenie na postanowienie
OROZ

KROZ/16/13
KROZ/17/13
KROZ/18/13
KROZ/19/13
KROZ/20/13
KROZ/21/13

zażalenie na postanowienie
OROZ
zażalenie na postanowienie
OROZ
zażalenie na postanowienie
OROZ
zażalenie na postanowienie
OROZ
zażalenie na postanowienie
OROZ
wniosek o wszczęcie postępowania przed KROZ

KROZ/15/13

KROZ/14/13

KROZ/12/13

zażalenie na postanowienie
OROZ

zażalenie na postanowienie
OROZ
zażalenie na postanowienie
OROZ

KROZ/11/13

KROZ/10/13

odwołanie od decyzji OROZ

odwołanie od decyzji OROZ

KROZ/09/13

KROZ/03/13

odwołanie od decyzji OROZ

KROZ/02/13

odwołanie od decyzji OROZ

KROZ/01/13

Akta
sprawy

zażalenie na postanowienie
OROZ

stwierdzenie nieważności
decyzji OROZ

Dotyczy

A.Jońca

M. Kaleta

21-08-2013 Postanowienie nr 28/13 pozostawienie wniesionego zażalenia bez rozpoznania
09-12-2013 Postanowienie nr 41/13 przedłużenie postępowania do dnia
31.01.2014 r.

A.Myśliwiec

A.Mikołajczak

08-08-2013 Postanowienie nr 27/13 utrzymanie w mocy zaskarżonego
postanowienia OROZ
10-09-2013 Postanowienie nr 31/13 stwierdzenie nieważności postanowienia OROZ

K.Paczkowski

w toku na dzień
31.12.2013 r.

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

A.Myśliwiec
M. Kaleta

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

Stan sprawy

A.Mikołajczak

02-09-2013 Postanowienie nr 29/13 stwierdzenie nieważności postanowienia OROZ

29-07-2013 Postanowienie nr 24/13 stwiedzenie nieważności postanowienia OROZ

31-07-2013 Postanowienie nr 26/13 utrzymanie w mocy zskarżonego
postanowienia OROZ
11-06-2013 Postanowienie nr 16/13 utrzymanie w mocy zaskarżonego
postanowienia OROZ

K.Paczkowski

W.Szleper

22-05-2013 Postanowienie nr 14/13 utrzymanie w mocy zaskarżonego
postanowienia OROZ
22-05-2013 Postanowienie nr 15/13 utrzymanie w mocy zaskarżonego
postanowienia OROZ
17-06-2013 Postanowienie nr 20/13 uchylenie zaskarżonego postanowienia
w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez OROZ

A. Jońca
W.Szleper

04-04-2013 Decyzja nr 6/13 umorzenie postępowania odwoławczego

W. Szleper

03-04-2013 Decyzja nr 4/13 umorzenie postępowania odwoławczego

03-04-2013 Decyzja nr 5/13 umorzenie postępowania odwoławczego

A.Mikołajczak

W.Szleper

24-04-2013 Postanowienie nr 13/13 utrzymanie w mocy zaskarżonego
postanowienia OROZ
20-03-2013 Postanowienie nr 9/13 utrzymanie w mocy zaskarżonego
postanowienia OROZ

W.Szleper

A.Myśliwiec

20-03-2013 Postanowienie nr 8/13 utrzymanie w mocy zaskarżonego
postanowienia OROZ
03-04-2013 Postanowienie nr 11/13 utrzymanie w mocy zaskarżonego
postanowienia OROZ

W.Szleper

M. Kaleta

A.Myśliwiec

W.Szleper

Krajowy Rzecznik

12-03-2013 Postanowienie nr 7/13 odmowa wszczęcia postępowania

20-03-2013 Postanowienie nr 10/13 utrzymanie w mocy zaskarżonego
postanowienia OROZ

19-03-2013 Decyzja nr 3/13 umorzenie postępowania odwoławczego

13-02-2013 Decyzja nr 2/13 umorzenie postępowania w zakresie stwierdzenia nieważności decyzji OROZ

Data załatwienia

Załącznik nr 2

MAP

KUP

SLK

KUP

KUP

WKP

ZAP

PDL

PDL

PDL

22. II instancja

23. II instancja

24. II instancja

25. II instancja

26. II instancja

27. II instancja

28. II instancja

29. II instancja

30. II instancja

31. II instancja

zawodowa

zawodowa

zawodowa

dyscyplinarna

zawodowa

dyscyplinarna

zawodowa

zawodowa

dyscyplinarna

dyscyplinarna

31-12-2013

31-12-2013

31-12-2013

30-12-2013

04-11-2013

06-11-2013

04-10-2013

23-09-2013

16-09-2013

22-08-2013

KROZ/26/13

zażalenie na postanowienie
OROZ

odwołanie od decyzji OROZ

odwołanie od decyzji OROZ

odwołanie od decyzji OROZ

KROZ/31/13

KROZ/30/13

KROZ/29/13

KROZ/28/13

KROZ/25/13

zażalenie na postanowienie
OROZ

KROZ/27/13

KROZ/24/13

zażalenie na postanowienie
OROZ

zażalenie na postanowienie
OROZ

KROZ/23/13

zażalenie na postanowienie
OROZ

odwołanie od decyzji OROZ

KROZ/22/13

zażalenie na postanowienie
OROZ

A.Mikołajczak

18-11-2013 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z urzędu w
sprawie stwierdzenia nieważności postanowienie OROZ
26-11-2013 Postanowienie nr 39/13 stwierdzenie nieważności postanowienia OROZ

19-12-2013 Decyzja nr 7/13 umorzenie postępowania odwoławczego

A.Myśliwiec

30-10-2013 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z urzędu
w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia OROZ
19-11-2013 Postanowienie nr 37/13 stwierdzenie nieważności postanowienia OROZ

K. Paczkowski

K. Paczkowski

K. Paczkowski

K. Paczkowski

M. Kaleta

A.Mikołajczak

A.Mikołajczak

M. Kaleta

08-11-2013 Postanowienie nr 34/13 uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie do ponownego rozpatrzenia przez OROZ

19-12-2013 Postanowienie nr 42/13 uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez OROZ

w toku na dzień
31.12.2013 r.

w toku na dzień
31.12.2013 r.

w toku na dzień
31.12.2013 r.

w toku na dzień
31.12.2013 r.

ZAKOŃCZONA

w toku na dzień
31.12.2013 r.

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA
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KROZ/SiW/05/13

KROZ/SiW/06/13

KROZ/SiW/07/13

KROZ/SiW/08/13

KROZ/SiW/09/13

KROZ/SiW/10/13

wniosek o wszczęcie postępoKROZ/SiW/11/13
wania dyscyplinarnego

KROZ/SiW/12/13

KROZ/SiW/13/13

KROZ/SiW/14/13

KROZ/SiW/15/13

KROZ/SiW/16/13

KROZ/SiW/17/13

KROZ/SiW/18/13

KROZ/SiW/19/13

KROZ/SiW/20/13

KROZ/SiW/21/13

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

zawodowa
dyscyplinarna

wniosek o wszczęcie postępowania

wniosek o przedłużenie
postępowania

dyscyplinarna

wniosek o przedłużenie
postępowania
zawodowa

dyscyplinarna

wniosek o przedłużenie
postępowania

wniosek o wyłączenie OROZ

zawodowa

zawodowa

wniosek o wyłączenie OROZ

skarga na OROZ

zawodowa

zawodowa

skarga na niedbałe wykonanie
obowiązków

skarga na OROZ

zawodowa

dyscyplinarna

zawodowa

skarga na OROZ

skarga na OROZ

zawodowa

dyscyplinarna

wniosek o przedłużenie
postępowania

skarga na OROZ

zawodowa

zawodowa

zawodowa

skarga na OROZ

skarga na OROZ

skarga na OROZ

dyscyplinarna

wniosek o przedłużenie
postępowania

KROZSiW/04/13

4.

zawodowa

wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego

KROZ/SiW/03/13

3.

zawodowa

wniosek o zmianę postanowienia KROZ Izby Urbanistów

KROZ/SiW/02/13

2.

zawodowa

Odpowiedzialność

skarga na OROZ

KROZ/SiW/01/13

1.

Kogo/czego dotyczy

Sprawa nr

Lp.

17-07-2013

03-07-2013

10-07-2013

17-06-2013

10-06-2013

07-06-2013

24-06-2013

03-07-2013

06-05-2013

30-04-2013

19-04-2013

13-05-2013

11-04-2013

04-04-2013

26-03-2013

04-03-2013

04-01-2013

01-03-2013

04-02-2013

31-01-2013

04-01-2013

Data wpływu
akt sprawy

DOŚ

29-05-2013 Zawiadomienie o odmowwnym załatwieniu skargi

WKP
KUP

17-07-2013 Zawiadomienie o przekazaniu wg właściowości do OROZ WKP
23-07-2013 Postanowienie nr 23/13 o przedłużeniu terminu postępowania do
dnia 14.08.2013

SLK

17-07-2013 Postanowienie nr 22/13 o wyłączeniu OROZ SLK i przekazaniu
sprawy do OROZ DOŚ

MAP

11-06-2013 Postanowienie nr 18/13 o przedłużeniu postępowania wyjaśniającego do dnia 5.08.2013

MAP

MAP

21-06-2013 Postanowienie nr 21/13 o przedłużeniu postępowania wyjaśniającego do dnia 12.08.2013

OPL

11-06-2013 Postanowienie nr 17/13 wyłącza OROZ MAP i przekazuje sprawę
do OROZ PDK

MAP

MAZ

SLK

LUB

KUP

DOŚ

31-07-2013 Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi

21-08-2013 Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi

08-05-2013 Zawiadomienie o przekazaniu sprawy wg właściwości do OROZ

17-06-2013 Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi

25-04-2013 Zawiadomienie o przekazaniu wg właściwości do OROZ

01-07-2013 Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi

18-06-2013 Zawiadomienie o odmowownym załatwieniu skargi

KUP

MAZ

18-04-2013 Zawiadomienie o pozytywnym załatwieniu skargi
18-04-2013 Pismo do OROZ MAZ

05-04-2013 Postanowienie nr 12/13 o przedłużeniu postępowania do dnia 15
maja 2013

KUP

MAP

06-03-2013 Postanowienie nr 5/13 o przedłużeniu postępowania wyjaśniającego do dnia 25.04.2013
03-04-2013 Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi

MAZ

OROZ
POIU

14-02-2013 Zawiadomienie o przekazaniu sprawy wg właściowości do KROZ
Izby Urbanistów
07-02-2013 Zawiadomienie o przekazanu sprawy wg właściwości do OROZ

KUP

Izba

03-04-2013 Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi

Data załatwienia

A.Mikołajczak

W.Szleper

W.Szleper

M. Kaleta

M.Kaleta (podpis
W.Szleper)

M.Kaleta (podpis
W.Szleper)

W.Szleper

M.Kaleta

A.Jońca

A.Myśliwiec

W.Szleper

A.Mikołajczak

W.Szleper

W.Szleper

W.Szleper

A.Jońca

W.Szleper

M.Kaleta

A.Jońca

W.Szleper

W.Szleper

Krajowy Rzecznik

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

Stan sprawy

Załącznik nr 3

KROZ/SiW/22/13

KROZ/SiW/23/13

KROZ/SiW/24/13

KROZ/SiW/25/13

KROZ/SiW/26/13

KROZ/SiW/27/13

KROZ/SiW/28/13

KROZ/SiW/29/13

KROZ/SiW/30/13

KROZ/SiW/31/13

KROZ/SiW/32/13

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

dyscyplinarna

wniosek o przedłużenie
postępowania

zawodowa
dyscyplinarna

wniosek o przedłużenie
postępowania

dyscyplinarna

wniosek o przedłużenie
postępowania

wniosek o wyłączenie OROZ

zawodowa

zawodowa

zawodowa

wniosek o wyłączenie OROZ

skarga na OROZ

skarga na OROZ

zawodowa

dyscyplinarna

skarga na OROZ

zawodowa

skarga na OROZ

dyscyplinarna

wniosek o przedłużenie
postępowania

wniosek o wyłączenie OROZ

25-11-2013

14-11-2013

07-11-2013

28-10-2013

08-07-2013

23-09-2013

23-09-2013

16-09-2013

30-08-2013

23-08-2013

29-07-2013

LBS/ZAP

KUP

MAP/SLK
SLK

15-11-2013 Postanowienie nr 35/13 o przedłużeniu postępowania wyjaśniającego do dnia 13.01.2014
15-11-2013 Postanowienie nr 36/13 o przedłużeniu terminu do dnia
13.01.2014
22-11-2013 Postanowinie nr 38/13 o wyłączeniu OROZ MAP i przekazuje do
OROZ SLK
27-11-2013 Postanowienie nr 40/13 o przedłużeniu postępowania wyjaśniającego do dnia 17.01.2014 r.

MAZ

ZAP

DOŚ

Łod

MAP

LBS

WKP

30-10-2013 Postanowienie nr 33/13 wyłącza OROZ Lubuskiej i przekazuje do
OROZ ZAP

30-09-2013 Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi

18-11-2013 Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi

28-11-2013 Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi

23-09-2013 Postanowienie nr 32/13 o przedłużeniu terminu postępowania
wyjaśniającego do dnia 12.11.2013

04-09-2013 Postanowienie nr 30/13 o przedłużeniu terminu postępowania
wyjaśniającego do dnia 23.10.2013

30-09-2013 Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi

31-07-2013 Postanowienie nr 25/13 o wyłączeniu OROZ WKP i przekazaniu
sprawy do OROZ SWK

W.Szleper

M.Kaleta

A.Mikołajczak

W.Szleper

A.Jońca

K.Paczkowski

W.Szleper

A.Mikołajczak

W.Szleper

A.Mikołajczak

M.Kaleta

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

SPRAWOZDANIE KRAJOWEGO RZECZNIKA
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ
W OKRESIE 01.01-31.12.2013 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE O DZIAŁALNOŚCI KKR
1. Skład osobowy KKR

2. Działalność KKR

Krajowa Komisja Rewizyjna w okresie sprawozdawczym działała w składzie:
przewodniczący
Tadeusz Durak
wiceprzewodnicząca
Ewa Barcicka
sekretarz
Leonard Szczygielski
członkowie:
Urszula Kallik
Janusz Komorowski
Kazimierz Owedyk
Paweł Piotrowiak
Kazimierz Ślusarczyk
Bogdan Wrzeszcz od 28 czerwca 2013 r.

prowadziła w oparciu o Regulamin przyjęty przez
I Krajowy Zjazd Izby, a poprawiony i uzupełniony przez II, III, V, VII, VIII i XII Krajowy Zjazd PIIB
(w 2003, 2004, 2006, 2008, 2009 i 2013 r.)

3. Obsługa administracyjna KKR
prowadzona zgodnie z instrukcją kancelaryjną sprawowana była przez etatowych pracowników Biura PIIB. Korespondencja przychodząca i wychodząca rejestrowana
była systemem elektronicznym przez „DokMistrz”.

4. Informacja o działalności statutowej i regulaminowej KKR
w 2013 r.
4.1. Zestawienie protokołów i terminów posiedzeń KKR w 2013 r.
Data posiedzenia

Protokół

14.01.2013 r.

Nr 35/III/KKR/2013 z posiedzenia KKR

Obecność
7/8

15.01.2013 r.

Nr 36/III/KKR/2013 z posiedzenia KKR z Przewodniczącymi OKR

7/8; 13/16

13.03.2013 r.

Nr 37/III/KKR/2013 z posiedzenia Prezydium KKR

3/3

14.03.2013 r.

Nr 38/III/KKR/2013 z posiedzenia KKR

7/8

16.04.2013 r.

Nr 39/III/KKR/2013 z posiedzenia Prezydium KKR

3/3

17.04.2013 r.

Nr 40/III/KKR/2013 z posiedzenia KKR

8/8

06.05.2013 r.

Nr 41/III/KKR/2013 z posiedzenia Prezydium KKR

3/3

07.05.2013 r.

Nr 42/III/KKR/2013 z posiedzenia KKR

8/8

20.05.2013 r.

Nr 43/III/KKR/2013 z posiedzenia KKR z ZAP OKR

8/8; 6/6

21.05.2013 r.

Nr 44/III/KKR/2013 z posiedzenia KKR

8/8

04.06.2013 r.

Nr 45/III/KKR/2013 z posiedzenia Prezydium KKR

3/3

05.06.2013 r.

Nr 46/III/KKR/2013 z posiedzenia KKR z Przewodniczącymi KKR

7/8; 13/16

19.08.2013 r.

Nr 47/III/KKR/2013 z posiedzenia Prezydium KKR

2/3

20.08.2013 r.

Nr 48/III/KKR/2013 z posiedzenia KKR

7/9

11.10.2013 r.

Nr 49/III/KKR/2013 z posiedzenia KKR

9/9

20.11.2013 r.

Nr 50/III/KKR/2013 z posiedzenia KKR

9/9

04.12.2013 r.

Nr 51/III/KKR/2013 z posiedzenia Prezydium KKR

3/3

05.12.2013 r.

Nr 52/III/KKR/2013 posiedzenia KKR

8/9

20.01.2014 r.

Nr 53/III/KKR/2014 z posiedzenia KKR

8/9

21.01.2014 r.

Nr 54/III/KKR/2014 z posiedzenia KKR z Przewodniczącymi OKR

8/9;14/16

26.02.2014 r.

Nr 55/III/KKR/2014 z posiedzenia KKR

7/9

08.04.2014 r.

Nr 56/III/KKR/2014 z posiedzenia KKR

7/9

05.05.2014 r.

Nr 57/III/KKR/2014 z posiedzenia Prezydium KKR

3/3

06.05.2014 r.

Nr 58/III/KKR/2014 z posiedzenia KKR

7/9

w okresie styczeń – maj 2014 r.
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Tematyka posiedzeń dotyczyła:
■ omówienia wyników i przyjęcia wniosków pokontrolnych zawartych w protokołach zespołów kontrolnych,
■ omówienia stanowisk organów do ustaleń
i wniosków pokontrolnych,
■ przyjęcia sprawozdań KKR z działalności w latach 2012–2013,
■ analizy dokumentów przekazanych z OKR
(uchwał, protokołów, sprawozdań),
■ analizy realizacji budżetu PIIB za lata 2012 i 2013,
■ stanu realizacji wniosków i zaleceń KKR zawartych w protokołach pokontrolnych i sprawozdaniach na XII i XIII Krajowy Zjazd Izby,
■ działalności kontrolnych i wniosków z nich wypływających,
■ bieżącej informacji o działaniach Prezydium,
Krajowej Rady i podejmowanych przez nie
uchwał, a także ważniejszych problemach
Izby,
■ dyskusji nad wieloma sprawami dot. dokumentów, działań, ponoszonych kosztów,
■ oceny stanu realizacji wniosków XI i XII Krajowego Zjazdu,
■ wnioskowania o przyznanie honorowych odznak PIIB,
■ wyjaśnień i odpowiedzi do zgłoszonych spraw,
skarg i uwag dotyczących:
– zbadania postępowania KKK PIIB w sprawie
przeprowadzanego postępowania dotyczącego uprawnień budowlanych,
– ustosunkowanie się do zapytania Małopolskiej OIIB, w sprawie stanowiska OKR dotyczącego pełnienia funkcji w tym organie oraz
przeprowadzenia wyborów uzupełniających,
– postępowania Śląskiej OIIB dotyczącej wydania zaświadczenia o okresie przynależności
do Izby.
a ponadto:
■ w okresie styczeń – kwiecień 2013 r. KKR przeprowadziła planowe kontrole w zakresie statu-

■

■

■

■

towej, finansowej i gospodarczej działalności
organów i Biura Krajowej Izby w 2012 r.,
poddała szczegółowej analizie ustalenia i wnioski wypływające z protokołów
pokontrolnych,
w okresie styczeń – marzec 2014 r. KKR przeprowadziła planowe kontrole w zakresie statutowej, finansowej i gospodarczej działalności
organów i Biura Krajowej Izby w 2013 r.,
poddała szczegółowej analizie ustalenia
i wnioski wypływające z protokołów pokontrolnych,
przyjęła przygotowane sprawozdanie na
XIII Krajowy Zjazd i zawarte w nim zalecenia dla działań PIIB i wnioski kierowane
do Zjazdu.

4.2. Przewodniczący KKR
III kadencji – Tadeusz Durak
■ uczestniczył w 2013 roku w 8 posiedzeniach
Prezydium KR,
■ uczestniczył w 2013 roku w 7 posiedzeniach KR,
■ sprawował nadzór KKR nad działalnością Podkarpackiej OKR oraz Mazowieckiej OKR,
■ uczestniczył we wspólnym posiedzeniu KKR
PIIB i OKR ZAP OIIB,
■ uczestniczył w Konferencji Naukowej w Krynicy,
■ uczestniczył w Konferencji „Awarie Budowlane” w Międzyzdrojach,
■ zorganizował szkolenie dla członków OKR
i KKR w Augustowie,
■ brał udział w dyskusjach w sprawach omawianych na posiedzeniach Prezydium, Krajowej
Rady zgłaszając swoje uwagi,
■ wraz z V-ce przewodniczącą i sekretarzem
prowadził bieżącą korespondencję pomiędzy
organami PIIB, Biurem KI, OKR, OIIB i członkami KKR i OKR przygotowywał terminarze
posiedzeń, nadzorów, program merytoryczny i organizacyjny szkolenia członków OKR
w 2013 roku.
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4.3. Uchwały KKR podjęte w 2013 r.
Uchwała

Data podjęcia

Nr 1/III/KKR/2013

14.01.2013 r.

Nr 2/III/KKR/2013

14.03.2013 r.

Nr 3/III/KKR/2013

14.03.2013 r.

Nr 4/III/KKR/2013

14.03.2013 r.

Nr 5/III/KKR/2013

14.03.2013 r.

Nr 6/III/KKR/2013

14.03.2013 r.

Nr 7/III/KKR/2013

14.03.2013 r.

Treść uchwały
w sprawie instrukcji przeprowadzania przez Okręgowe Komisje Rewizyjne kontroli organów
okręgowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych wynikających z protokołu planowej kontroli
z działalności Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w 2012 roku
w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych wynikających z protokołu planowej kontroli
z działalności Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w 2012 roku
w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych wynikających z protokołu planowej kontroli
w zakresie prawidłowości zarządzania majątkiem KIIB w 2012 roku
w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych wynikających z protokołu planowej kontroli
z działalności Biura Krajowej Izby w 2012 roku
w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB
w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB
w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych wynikających z protokołu planowej kontroli
z działalności Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej w 2012 roku
w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych wynikających z protokołu planowej kontroli
z działalności Krajowej Rady w 2012 roku
w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych wynikających z protokołu planowej kontroli
z realizacji budżetu w 2012 roku

Nr 8/III/KKR/2013

17.04.2013 r.

Nr 9/III/KKR/2013

17.04.2013 r.

Nr 10/III/KKR/2013

17.04.2013 r.

Nr 11/III/KKR/2013

17.04.2013 r.

w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB

Nr 12/III/KKR/2013

17.04.2013 r.

w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB

Nr 13/III/KKR/2013

17.04.2013 r.

w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB

Nr 14/III/KKR/2013

17.04.2013 r.

w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB

Nr 15/III/KKR/2013

17.04.2013 r.

w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB

Nr 16/III/KKR/2013

07.05.2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Krajowej Radzie PIIB za rok 2012

Nr 17/III/KKR/2013

21.05.2013 r.

w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB

Nr 18/III/KKR/2013

21.05.2013 r.

w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB

Nr 19/III/KKR/2013

21.05.2013 r.

w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB

Nr 20/III/KKR/2013

05.06.2013 r.

w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB

Nr 21/III/KKR/2013

05.06.2013 r.

w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB

Nr 22/III/KKR/2013

05.06.2013 r.

w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB

Nr 23/III/KKR/2013

20.08.2013 r.

w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB

Nr 24/III/KKR/2013

20.08.2013 r.

w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB

Nr 25/III/KKR/2013

20.08.2013 r.

w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB

Nr 26/III/KKR/2013

20.11.2013 r.

w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych wynikających z doraźnej kontroli w zakresie realizacji
celów statutowych przez Wydawnictwo PIIB

Nr 27/III/KKR/2013

20.11.2013 r.

w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB

Nr 28/III/KKR/2013

05.12.2013 r.

w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych wynikających z doraźnej kontroli działalności PIIB
w zakresie realizacji ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków Izby

4.3.1. Uchwały podjęte w 2014 roku do dnia 6 maja 2014 r.
Uchwała

Data podjęcia

Treść uchwały

Nr 1/III/KKR/2014

20.01.2014 r.

w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB

Nr 2/III/KKR/2014

20.01.2014 r.

w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB

Nr 3/III/KKR/2014

20.01.2014 r.

w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB

Nr 4/III/KKR/2014

20.01.2014 r.

w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB

Nr 5/III/KKR/2014

20.01.2014 r.

w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB

Nr 6/III/KKR/2014

20.01.2014 r.

Nr 7/III/KKR/2014

26.02.2014 r.

Nr 8/III/KKR/2014

26.02.2014 r.

Nr 9/III/KKR/2014

26.02.2014 r.

Nr 10/III/KKR/2014

26.02.2014 r.

Nr 11/III/KKR/2014

08.04.2014 r.

Nr 12/III/KKR/2014

08.04.2014 r.

Nr 13/III/KKR/2014

08.04.2014 r.

Nr 14/III/KKR/2014

08.04.2014 r.

w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB
w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych wynikających z protokołu planowej kontroli
w zakresie prawidłowości zarządzania majątkiem Krajowej Rady PIIB w 2013 roku
w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych wynikających z protokołu planowej kontroli
z działalności Biura Krajowej Izby w 2013 roku
w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB
w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB
w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych wynikających z protokołu planowej kontroli
z działalności Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w 2013 roku
w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych wynikających z protokołu planowej kontroli
z działalności Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w 2013 roku
w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych wynikających z protokołu planowej kontroli
z działalności Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej w 2013 roku
w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych wynikających z protokołu planowej kontroli
z działalności Krajowej Rady w 2013 roku
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Uchwała

Data podjęcia

Treść uchwały

Nr 15/III/KKR/2014

08.04.2014 r.

w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych wynikających z protokołu planowej kontroli
z realizacji budżetu w 2013 roku

Nr 16/III/KKR/2014

06.05.2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Nr 17/III/KKR/2014

06.05.2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Krajowej Radzie PIIB za rok 2013

Nr 18/III/KKR/2014

06.05.2014 r.

w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB

Nr 19/III/KKR/2014

06.05.2014 r.

w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB

Nr 20/III/KKR/2014

06.05.2014 r.

w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB

Nr 21/III/KKR/2014

06.05.2014 r.

w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB

Nr 22/III/KKR/2014

06.05.2014 r.

w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB

5. Kontrole przeprowadzone przez Krajową Komisję Rewizyjną PIIB
5.1. Kontrole planowe przeprowadzone przez KKR w roku 2013
Lp.

Wyszczególnienie

Termin

1.

Kontrola działalności KROZ w 2012 r.

28-29.01.2013 r.

2.

Kontrola działalności KSD w 2012 r.

28-29.01.2013 r.

3.

Kontrola zarządzania majątkiem PIIB w 2012 r.

13-14.02.2013 r.

4.

Kontrola Biura KI w 2012 r.

20-21.02.2013 r.

5.

Kontrola działalności KKK w 2012 r.

27-28.02.2013 r.

6.

Kontrola działalności Rady Krajowej w 2012 r.

14-15.03.2013 r.

7.

Kontrola realizacji budżetu w 2012 r.

21-22.03.2013 r.

8.

Kontrole doraźne:

8.1.

−

w zakresie realizacji celów statutowych przez Wydawnictwo PIIB,

11.10 – 20.11.2013 r.

8.2.

−

w zakresie realizacji ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków Izby

20.11 – 05.12.2013 r.

Przyjęła przygotowane sprawozdanie na XII Krajowy Zjazd i zawarte w nim zalecenia dla działań PIIB
i wnioski kierowane do Zjazdu.

5.2. Kontrole planowe przeprowadzone przez KKR w roku 2014 r.
Lp.
1.

Wyszczególnienie

Termin

Kontrola zarządzania majątkiem PIIB w 2013 r.

20-22.01.2014 r.

2.

Kontrola Biura KI w 2013 r.

20-22.01.2014 r.

3.

Kontrola działalności KROZ w 2013 r.

24-25.02.2014 r.

4.

Kontrola działalności KSD w 2013 r.

24-25.02.2014 r.

5.

Kontrola działalności KKK w 2013 r.

24-25.02.2014 r.

6.

Kontrola działalności Rady Krajowej w 2013 r.

03-04.03.2014 r.

7.

Kontrola realizacji budżetu w 2013 r.

24-26.03.2014 r.

Przyjęła przygotowane sprawozdanie na XIII Krajowy Zjazd i zawarte w nim zalecenia dla działań PIIB
i wnioski kierowane do Zjazdu.

6.Koszty działalności KKR w roku 2013 r.
Lp.

Wyszczególnienie

Kwota w zł

1.

Ryczałt Przewodniczącego KKR

2.

Ryczałty za posiedzenia i kontrole w tym: w ramach nadzoru

30 885,00 zł

3.

Koszt szkolenia w Augustowie (z OKR)

23 419,83 zł

4.

Koszty obsługi prawnej (Kancelaria J. Szewczyk)

5.

Obsługa administracyjna i delegacje

37 861,53 zł

738,00 zł
Ujęte w kosztach KI
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7.Szkolenia
7.1. Warszawa – Wykład szkoleniowy w trakcie posiedzenia
z Przewodniczącymi OKR
w dniu 15.01.2013 r.
Ilość uczestników:

OKR – 13 osób,
KKR – 7 osób

Problematyka:
Zakres badania (kontroli) sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

7.2. Augustów – 11-13.10.2013 r.
dla członków KKR i OKR
Ilość uczestników:

OKR - 73 osoby,
KKR - 9 osób

Problematyka:
– zmiany w podatkach obowiązujące od 2013 roku i ich
wpływ na rachunkowość i sytuację finansową firmy,
– realizacja ubezpieczenia OC członków PIIB przez
ubezpieczyciela Ergo Hestia,
– prawna interpretacja pojęć: nadzór, ocena,
kontrola przy wykonywaniu zadań statutowych
przez Okręgowe Komisje Rewizyjne,
– zakres wymaganych kontroli przy wykonywaniu
zadań statutowych przez OKR i KKR,
– nadzór nad działalnością OKR przez KKR,
– zakres kontroli okręgowych organów tj. OKK,
OSD, OROZ przez OKR oraz zakres nadzoru organów Krajowych tj. KKK, KSD, KROZ nad organami okręgowymi,
– omówienie zakresu i formy sprawozdania rocznego z działalności OKR,
– sprawy dotyczące organizacji pracy i prowadzenia dokumentacji przez organy kontrolne.

8. Nadzór nad działalnością Okręgowych Komisji Rewizyjnych
w 2013 r.
Nadzór był sprawowany i realizowany przez członków KKR zgodnie z przyjętym harmonogramem prac
i terminarzem posiedzeń OKR w zakresie wynikającym z potrzeb merytorycznych.

Lp.

Nazwa OKR
Przewodniczący OKR
Nadzór KKR w 2013 r.

1

2
Dolnośląska
Wrocław

1
Anna Ficner
Kazimierz Ślusarczyk

Kujawsko-Pomorska
Bydgoszcz
2
Bruno Bronkau
Janusz Komorowski

Lubelska
Lublin
3
Leszek Boguta
Leonard Szczygielski

Daty posiedzeń
w 2013 r.

Podjęte uchwały
w 2013 r.

Sprawozdanie OKR
za okres

Stan członków
31.12.2010 r.
31.12.2011 r.
31.12.2012 r.
31.12.2013 r.

3

4

5

6

22.01
XII Zjazd 20.04
22.05
19.06
18.09
17.10
12.12

Od Nr 32/III/2013
do Nr 52/III/2013

–

9 940
10 014
10 003
9 953

08.01
12.02
19.03
XII Zjazd 06.04
11.06
10.09
26.11

Od Nr 10/16/13
do Nr 21/27/13

01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.

5 796
5 781
5 777
5 683

29.01
12.03
XII Zjazd 12.04
21.05
24.06
13.08
10.12

Od Nr 1/III/OKR/2013
do Nr 16/III/OKR/2013

01.01.2013 r. – 31.12.2013 r.

5 925
6 032
6 077
6 032
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Lp.

Nazwa OKR
Przewodniczący OKR
Nadzór KKR w 2013 r.

Lubuska
Gorzów Wlkp.
4
Bach Stanisław
Ewa Barcicka

Łódzka
Łódź
5
Krzysztof Stelągowski
Paweł Piotrowiak

Małopolska
Kraków
6
Danuta Opolska
Urszula Kallik

Mazowiecka
Warszawa
7
Konrad Włodarczyk
Tadeusz Durak

Opolska
Opole
8

Małgorzata Kostarczyk-Gąska
Urszula Kallik

Podkarpacka
Rzeszów
9
Janusz Środa
Tadeusz Durak

Podlaska
Białystok
10
Małgorzata Micał
Leonard Szczygielski

Pomorska
Gdańsk
11
Zbigniew Wrzesiński
Janusz Komorowski

Daty posiedzeń
w 2013 r.

14.01
25.02
XII Zjazd 06.04
20.05
22.07
07.09
25.11
16.01
07.03
XII Zjazd 13.04
28.03
09.04
19.06
24.07
11.09
30.10
19.12

Podjęte uchwały
w 2013 r.

Sprawozdanie OKR
za okres

Stan członków
31.12.2010 r.
31.12.2011 r.
31.12.2012 r.
31.12.2013 r.

01.01.2013 r. – 31.12.2013 r.

2 743
2 778
2 763
2 729

01.01.2013 r. – 31.12.2013 r.

6 864
6 915
6 926
6 894

Od Nr 01/II/OKR/2013
do Nr 07/II/OKR/2013
Od Nr 1/VII/OKR/2013
do Nr 18/VII/OKR/2013

Od Nr 1/III/2013/OKR
do Nr 18/III/2013/OKR

29.01
26.02
21.03
XII Zjazd 20.04
16.04
21.05
18.06
09.07
08.08
17.09
15.10
19.11
10.12

Od Nr 1/III/KT/2013
do Nr 12/III/KT/2013

01.01.2013 r. – 31.12.2013 r.

Od Nr 1/KT-ORG/2013
do Nr 2/KT-ORG/2013

01.01.2014 r. – 05.04.2014 r.
(do XIII Zjazdu)

Od Nr 1/III/ORG/2013
do Nr 4/III/ORG/2013

14.04.2010 r. – 05.04.2014 r.

17.01
04.02
14.02
11.03
15.04
XII Zjazd 20.04
17.05
17.06
09.09
27.09
11.10
18.11
16.12

Od Nr 11/KR/III/2013
do Nr 15/KR/III/2013

Sprawozdanie OKR MOIIB
za 2013 r. i podsumowanie
III kadencji 2010–2014 r.

17 186
17 289
17 199
17 079

30.01
20.02
06.03
XII Zjazd 13.04
12.06
25.09
13.11

Od Nr 01/III/2013
do Nr 21/III/2013

01.01.2013 r. – 31.12.2013
01.01.2014 r. – 05.04.2014 r.

2 637
2 674
2 657
2 644

22.02
15.03
XII Zjazd 20.04
26.07
18.10
06.12

Od Nr 1/OKR/13
do Nr 12/OKR/13

01.01.2013 r. – 31.12.2013 r.

5 763
5 898
5 942
6 028

12.03
XII Zjazd 05.04
25.06
24.09
22.10
19.11
10.12

Od Nr 1/KR/2013
do Nr 7/KR/2013

01.01.2013 r. – 31.12.2013 r.

3 573
3 629
3 614
3 600

18.03
XII Zjazd 06.04
23.05
08.07
23.09
09.12

Od Nr 1/KR/2013
do Nr 5/KR/2013

01.01.2013 r. – 31.12.2013 r.

7 362
7 537
7 683
7 669

10 531
10 679
10 886
10 881
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Lp.

Nazwa OKR
Przewodniczący OKR
Nadzór KKR w 2013 r.

Śląska
Katowice
12
Edmund Janic
Kazimierz Ślusarczyk

Świętokrzyska
Kielce
13
Zbigniew Dusza
Kazimierz Ślusarczyk

Warmińsko-Mazurska
Olsztyn
14
Janusz Nowak
Kazimierz Owedyk

Wielkopolska
Poznań
15
Wojciech Białek
Ewa Barcicka

Zachodniopomorska
Szczecin
16
Sylwia Łozowska
Kazimierz Owedyk

17

Krajowa Izba
Warszawa

Daty posiedzeń
w 2013 r.

Podjęte uchwały
w 2013 r.

Sprawozdanie OKR
za okres

Stan członków
31.12.2010 r.
31.12.2011 r.
31.12.2012 r.
31.12.2013 r.

31.01
04.03
15.04
XII Zjazd 20.04
06.06
16.09
07.11
16.12

Od Nr 114/OKR/2013
do Nr 128/OKR/2013

01.01.2013 r. – 31.12.2013 r.

12 697
12 788
12 809
12 821

20.03
XII Zjazd 13.04
19.06
23.09
19.12

Od Nr 1/2013
do Nr 13/2013

2010 r. – 2014 r.

3 706
3 807
3 847
3 815

22.02
XII Zjazd 12.04
07.06
20.09
22.11

Od Nr 1/2013
do Nr 13/2013

2010 r. – 2014 r.
oraz
2013 r. – 2014 r.

4 269
4 278
4 245
4 165

01.01.2013 r. – 31.12.2013 r.

9 472
9 570
9 627
9 632

25.01
22.03
XII Zjazd 09.04
10.05
21.06
20.09
25.10
18.12

Od Nr 15/III/OKR/13
do Nr 20/III/OKR/13
Od Nr 7(21)/III/OKR/13
do Nr 21(35)/III/OKR/13

07.02
11.03
22.03
XII Zjazd 20.04
20.05
28.11

Od Nr 1/OKR/2013
do Nr 24/OKR/2013

–

5 546
5 581
5 608
5 592

–

–

–

114 010
115 250
115 663
115 217

1. W kolumnie 3. daty zaznaczone pogrubioną i podkreśloną czcionką oznaczają udział w posiedzeniu OKR członka KKR.
2. W kolumnie 6. stan członków, którzy opłacili składki na izbę wg danych z OIIB.

Członkowie KKR złożyli sprawozdania z pełnionych
w 2013 r. nadzorów nad działalnością OKR. KKR
nie uchylała jako sprzecznych z prawem uchwał
podjętych przez OKR w 2013 r.
KKR pozytywnie ocenia pracę OKR. Uwagi dotyczące pracy poszczególnych OKR dotyczyły przede
wszystkim:
■ przestrzegania Regulaminu OKR (§4 pkt. 5, §6
pkt.1, §7 pkt.1 i 2),

■ przestrzegania Instrukcji przeprowadzania kontroli.
W celu ujednolicenia i uporządkowania działań
oraz procedur przeprowadzania kontroli KKR
podjęła decyzję o systematycznym organizowaniu szkoleń (przeprowadzonych również w trakcie
wspólnych narad KKR z przewodniczącymi OKR).
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II. OCENA DZIAŁALNOŚCI ORGANÓW ORAZ KRAJOWEGO BIURA
POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
Ocena całokształtu działalności statutowej, finansowej
i gospodarczej Krajowej Izby w okresie sprawozdawczym
w oparciu o ustalenia pokontrolne
II.1. Krajowa Rada
Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa
1. Wykonanie Uchwał XII Krajowego Zjazdu
Sprawozdawczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
W czasie obrad XII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB odbywającego się w dniach 28–29
czerwca 2013 r. podjęto następujące uchwały do
realizacji przez Krajową Radę:
Uchwała dotycząca zasad gospodarki finansowej PIIB
■ Uchwała Nr 17/13 – zmieniająca uchwałę
w sprawie ustalenia zasad gospodarki finansowej PIIB
Uchwała dotycząca budżetu PIIB
■ Uchwała Nr 18/13 – w sprawie uchwalenia budżetu PIIB na rok 2014
Uchwały w sprawie stanowiska PIIB
■ Uchwała Nr 29/13 – w sprawie stanowiska PIIB
w sprawie likwidacji samorządu zawodowego
urbanistów
■ Uchwała Nr 30/13 – w sprawie stanowiska PIIB
do projektu ustawy o ułatwianiu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych
Uchwała w sprawie zakupu siedziby PIIB
■ Uchwała Nr 31/13 – zmieniająca uchwałę
w sprawie zakupu siedziby dla PIIB

Uchwała dotycząca sprawozdania Komisji
Uchwał i Wniosków XII Krajowego Zjazdu PIIB
■ Uchwała Nr 32/13 – w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków XII Krajowego Zjazdu PIIB
2. Działalność Zjazdowej Komisji Uchwał
i Wniosków oraz Komisji Wnioskowej KR
2.1. Na XII Krajowym Zjeździe uchwałą Nr
8/13 została powołana KUiW działająca w czasie trwania zjazdu tj. w dniach 28 – 29.06 2013 r.
w składzie: przewodnicząca – Krystyna Korniak-Figa, sekretarz - Maria Świerczyńska oraz 16 członków z izb okręgowych.
Podczas XII Krajowego Zjazdu PIIB do KUiW wpłynęło łącznie 30 wniosków, w tym:
■ 9 wniosków wpłynęło przed Zjazdem, jako
wnioski z okręgowych zjazdów,
■ 21 wniosków wpłynęło w czasie obrad XII
Krajowego Zjazdu.
Komisja wnioski przeanalizowała i posegregowała
w grupy do załatwienia przez XII Krajowy Zjazd
i organy Izby wg. ich kompetencji. W ten sposób
podzielono wnioski na 4 grupy. Wnioski zostały
przedstawione delegatom zjazdu w formie załączników do sprawozdania KUiW, a następnie poddane pod głosowanie, poprzedzając ich prezentowanie odpowiednimi rekomendacjami Komisji.

Zestawienie wniosków
Grupa
(tabela)

Liczba
wniosków
ogółem

Zgłoszonych
przez okręgowe
zjazdy

Zgłoszonych
na X Krajowym
Zjeździe

Realizacja

I

11

-

11

Wnioski skierowane przez Zjazd do Krajowej Rady

II

12

6

6

Wnioski zakwalifikowane przez KUiW do odrzucenia

III

1

-

1

Wnioski skierowane przez Zjazd do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej

IV

6

3

3

Wnioski skierowane do XII krajowego Zjazdu

Σ

30

9

21

XII Krajowy Zjazd w dniu 29.06.2013 r. podjął uchwałę nr 32/13, w której przyjął sprawozdanie KUiW.
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2.2. Komisja Wnioskowa KR powołana po IX
Zjeździe (Uchwałą Prezydium KR nr 3/P/10 zatwierdzoną uchwałą KR nr 16/R/10 z dnia 1.09.2010 r.
oraz uchwałą nr 24/R/10 z 13.10.2010 r.) w 2013
roku działała w następującym składzie: przewodnicząca – Krystyna Korniak-Figa, wiceprzewodniczący – Piotr Korczak, sekretarz – Jerzy Putkiewicz
oraz członkowie z izb okręgowych.
Komisja do XII Zjazdu odbyła 2 posiedzenia prezydium (28.02.2013, 20.06.2013), 1 posiedzenie
pełnego składu (25.04.2013 r.) oraz po XII Krajowym Zjeździe odbyła 2 posiedzenia: 15.10.2013
i 10.12.2013.
Komisja:
– przesłała odpowiedzi każdemu wnioskodawcy
i właściwym OIIB dotyczące realizacji bądź odrzucenia wniosków z XI Krajowego Zjazdu PIIB,
a także dokonała ich prezentacji na stronie internetowej Izby;
– przyjęła, dokonała rozdziału wniosków z XIItych Okręgowych Zjazdów i przygotowała ich
tabelaryczne zestawienie w podziale na:
■ wnioski skierowane do rozpatrzenia przez XII
Krajowy Zjazd,
■ wnioski skierowane bezpośrednio do KR PIIB,
– skierowała wnioski wg właściwości w celu uzyskania stanowiska co do ich realizacji do: organów PIIB (KP-R, KKK, Skarbnika, KUDZ), Dyrektora
Biura KIIB i Okręgowych Rad OIIB oraz „Inżyniera
budownictwa”,
– w odniesieniu do części wniosków z XII Okręgowych Zjazdów kierowanych do XII Krajowego Zjazdu, przygotowała propozycje ich rozpatrzenia,
– przygotowała propozycje uzasadnień dla części
wniosków z XII Okręgowych Zjazdów z grupy wniosków skierowanych do realizacji przez KR PIIB,
– opracowała w ujęciu tabelarycznym propozycje
klasyfikacji wniosków z XII Okręgowych Zjazdów
do przekazania KUiW,

– przejęła rejestr wniosków przyjętych przez XII
Krajowy Zjazd i zestawiła tabelarycznie wnioski zgłoszone przez delegatów na XII Krajowym
Zjeździe PIIB,
– skierowała wnioski wg właściwości w celu uzyskania stanowisk wraz z uzasadnieniami co do ich realizacji do organów KIIB (KP-R, KKK, KSD, KUDZ),
– monitorowała realizacje wniosków i przyjęła treści odpowiedzi oraz stan ich realizacji,
– przygotowała propozycje i uzasadnienia dotyczące sposobu realizacji części wniosków kierowanych do KR,
– przygotowała materiał obejmujący stan realizacji
wszystkich wniosków po XII Krajowym Zjeździe
do akceptacji Prezydium KR i Krajowej Rady.
Członkowie Krajowej Rady na posiedzeniu
w dniu 11.12.2013 r. jednomyślnie przyjęli
informację o realizacji:
– wniosków zgłoszonych przez delegatów na
XII – tych Okręgowych Zjazdach OIIB,
– wniosków zgłoszonych przez delegatów na
XII Krajowym Zjeździe PIIB,
– 1 wniosku skierowanego bezpośrednio do KW.
Zbiorcze zestawienie wszystkich rozpatrzonych
wniosków wraz z informacją o ich realizacji znajduje się na stronie internetowej PIIB.
Zespół kontrolny stwierdza, że w 2013 r. Komisja Wnioskowa KR działała w sposób właściwy i kompetentny. Koszty działalności Komisji
w 2013 r. zostały ujęte w tabeli określającej koszty
działalności Krajowej Rady w 2013 r.

3. Wykonanie uchwał Krajowej
Rady PIIB w 2013 roku
W 2013 roku odbyło się 8 posiedzeń Prezydium
Krajowej Rady, na których podjęto 5 uchwał, które
zostały zatwierdzone przez Krajową Radę.
Krajowa Rada PIIB odbyła 7 posiedzeń, na których
podjęła 20 uchwał – wszystkie uchwały zostały
zrealizowane.
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Nr i data podjęcia uchwały

Treść uchwały

Stan realizacji

Uchwała nr 1/R/13 23.01.2013 r.

w sprawie zatwierdzenia uchwały Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa uchwała nr 1/P/13 z 09.01.2013 r. w sprawie przekazania rocznych składek:
ECEC – 6641,71 EUR
ECCE – 4951,80 EUR
Stałe Przedstawicielstwo kongresu Budownictwa – 2000 PLN

zrealizowana

Uchwała nr 2/R/13 23.01.2013 r.

w sprawie nadania odznak honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa:
4 złote LUB, 7 srebrnych LUB

zrealizowana

Uchwała nr 3/R/13 23.01.2013 r.

w sprawie powołania zespołu ds. oceny szkodowości i negocjacji z Ergo Hestią SA

zrealizowana

Uchwała nr 4/R/13 20.03.2013 r.

w sprawie nadania odznak honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa:
16 złotych: MAZ – 15, WAM – 1,
34 srebrne: MAZ – 28, WAM – 3, OPL – 3

zrealizowana

Uchwała nr 5/R/13 24.04.2013 r.

w sprawie zwołania XII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa

zrealizowana

Uchwała nr 6/R/13 24.03.2013 r.

w sprawie nadania odznak honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa:
13 złotych: SWK – 6, ŁOD – 7,
12 srebrnych: SWK – 6, ŁOD – 6

zrealizowana

Uchwała nr 7/R/13 29.05.2013 r.

w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Krajową Komisję
Rewizyjną

zrealizowana

Uchwała nr 8/R/13 29.05.2013 r.

w sprawie nadania odznak honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa:
16 złotych: LUB – 3, POM – 7, MAP – 1, DOŚ – 2, MAZ – 1, SWK v 2,
12 srebrnych: LUB – 4, POM – 6, MAP – 1, DOŚ – 1

zrealizowana

Uchwała nr 9/R/13 04.09.2013 r.

w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa
Uchwała nr 2/P/13 z 31.07.2013 r. w sprawie zasad organizacji zebrań w obwodach
wyborczych
Uchwała nr 3/P/13 z 31.07.2013 r. w sprawie ramowych regulaminów obwodowych
zebrań wyborczych
Uchwała nr 4/P/13 z 31.07.2013 r. w sprawie powołania Zespołu Organizacyjnego 60
Walnego Zgromadzenia ECCE

zrealizowana

Uchwała nr 10/R/13 04.09.2013 r.

w sprawie ramowych dokumentów na okręgowe zjazdy sprawozdawczo-wyborcze
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

zrealizowana

Uchwała nr 11/R/13 04.09.2013 r.

w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Wawelskiej 66/74

zrealizowana

Uchwała nr 12/R/13 04.09.2013 r.

w sprawie nadania odznak honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
28 złotych: KUP – 1, LBS – 11, MAP – 4, DOŚ – 4, POM – 2, WKP – 6,
42 srebrne: DOŚ – 9, KUP – 12, LBS – 9, POM – 1, SLK – 1, WKP – 10

zrealizowana

Uchwała nr 13/R/13 23.10.2013 r.

w sprawie terminarza działań przygotowawczych do XIII Krajowego Zjazdu
Sprawozdawczo-wyborczego PIIB

zrealizowana

Uchwała nr 14/R/13 23.10.2013 r.

w sprawie zasady ustalania liczby delegatów na Krajowy Zjazd Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa w latach 2014-2018

zrealizowana

Uchwała nr 15/R/13 23.10.2013 r.

w sprawie zwołania XIII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-wyborczego Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa

zrealizowana

Uchwała nr 16/R/13 23.10.2013 r.

w sprawie przyjęcia preliminarza budżetowego organizacji przez PIIB 60. Walnego
Zgromadzenia ECCE w dniach 16 - 19.10.2014 r. w Warszawie

zrealizowana

Uchwała nr 17/R/13 23.10.2013 r.

w sprawie nadania odznak honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
1 złota: ŁOD – 1,
9 srebrnych: MAZ - 2, MAP - 2, SLK - 4, KUP - 1

zrealizowana

Uchwała nr 18/R/13 11.12.2013 r.

w sprawie zatwierdzenia aktualizacji budżetu PIIB na rok 2013

zrealizowana

Uchwała nr 19/R/13 11.12.2013 r.

w sprawie zatwierdzenia uchwały Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa
Uchwała nr 5/P/13 z 13.11. 2013 r. w sprawie zatwierdzenia wydatków na czasopismo
PIIB „ Inżynier Budownictwa” w roku 2014

zrealizowana

Uchwała nr 20/R/13 11.12.2013 r.

w sprawie nadania odznak honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
8 złotych: ZAP - 7, OPL - 2.
13 srebrnych: ZAP - 9, OPL - 4

zrealizowana

Po zapoznaniu się z treścią protokołów z posiedzeń Krajowej Rady PIIB oraz jej Prezydium stwierdzono, że
działalność Prezydium i Krajowej Rady w 2013 r. była zgodna ze Statutem, Regulaminem KR
oraz obowiązującym prawem.
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4. Zarządzenia Prezesa KR
w 2013 roku
W 2013 roku Prezes KR wydał 40 zarządzeń,
w tym:
■ 18 zarządzeń w sprawie powołania 18 3–osobowych składów orzekających Krajowej Rady
do rozpatrzenia indywidualnych spraw członkowskich (zawieszenia członków, skreślenia
członków z listy, odmowa wpisu na listę).
■ 9 zarządzeń w sprawie powołania 9 zespołów
weryfikacyjnych o uznanie kwalifikacji zawodowych w budownictwie dla cudzoziemców. Zespoły rozpatrzyły 15 spraw sporządzając odpowiednie
protokoły z postępowania weryfikacyjnego.
■ 8 zarządzeń w sprawie powołania 9 zespołów
orzekających w imieniu Krajowej Rady o uznaniu

kwalifikacji zawodowych cudzoziemców. Zespoły
rozpatrzyły 13 spraw wydając stosowne decyzje.
■ Zarządzenie w sprawie ustanowienia 2.05.
dniem wolnym od pracy w zamian za pracę
w dniu 29.06.2013 r.
■ Zarządzenie w sprawie oceny poprawności
prawnej uchwały w sprawie sfinansowania pomocy prawnej dla członka w LUB OIIB.
■ Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w krajowym
Biurze PIIB.
■ Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Ds.
Wyboru Audytora do przeprowadzania badania
sprawozdania finansowego PIIB za rok 2013.
Zarządzenie w sprawie ustanowienia w roku 2013
dnia wolnego od pracy (27.12.2013 r.).

5. Koszty działalności Krajowej Rady w 2013 roku
Lp.

Wyszczególnienie

2012 r.
(koszty w zł)

2013 r.
(koszty w zł)

255 893,47

265 030,70

1.

Ryczałty wypłacone członkom Rady

2.

Ekwiwalenty za posiedzenia Prezydium KR

49 800,00

47 880,00

3.

Narady z Przewodniczącymi OKR

43 029,00

22 381,84

4.

Narada szkoleniowa dla członków KR

41 286,44

19 381,88
120 543,19

5.

Koszty Komisji Współpracy z zagranicą w tym składki na ECCE i ECEC

96 710,27

6.

Koszty udziału w konferencjach krajowych, Dniach Budowlanych, kongresach

96 403,74

58 122,43

7.

Koszty Public Relations

118 342,01

95 694,31

8.

Koszty komisji wnioskowej

3 480,00

4 200,00

9.

Koszty komisji prawno-regulaminowej

3 960,00

4 200,00

10.

Koszty komisji ustawicznego doskonalenia zawodowego

8 640,00

7 080,00

11.

Koszty obsługi prawnej

w kosztach ogólnych KR

w kosztach ogólnych KR

12.

Koszty delegacji

w kosztach ogólnych KR

w kosztach ogólnych KR

717 544,93

642 345,35
- spadek o 10,5%

Razem

KKR stwierdziła spadek kosztów działalności KR o 10,5%.

6. Działalność Komisji i Zespołów powołanych przez Krajową Radę:
a) Komisja Prawno – Regulaminowa PIIB
W 2013 r. Komisja Prawno – Regulaminowa działała w składzie: Zbigniew Kledyński - przewodniczący oraz 16 członków reprezentujących OIIB.
KKR po zapoznaniu się z całym zakresem prac Komisji Prawno – Regulaminowej stwierdza, że komisja działała w roku 2013 w pełnym zakresie przypisanych jej obowiązków w sposób
właściwy i kompetentny.

b) Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa została
powołana uchwałą nr 24 Krajowej Rady PIIB z dnia
13 października 2010 r.
W 2013 r. Komisja działała w składzie: Janusz
Rymsza - przewodniczący oraz 16 członków wydelegowanych z Izb Okręgowych.
KKR stwierdza, że w 2013 r. głównymi zagadnieniami, którymi zajmowała się Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego były tematy
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szkoleń e-learningowych, formy działania oraz
analiza wyników szkoleń członków PIIB. Komisja
działała w sposób właściwy i kompetentny.
c) Komisja Współpracy z Zagranicą
Komisja Współpracy z Zagranicą działała w roku
2013 w składzie:
Przewodniczący: Wojciech Radomski oraz członkowie: Zygmunt Rawicki, Włodzimierz Szymczak.
Współpraca z zagranicznymi organizacjami i instytucjami była realizowana w trzech zasadniczych
obszarach:
Obszar A – współpraca ogólnoeuropejska,
Obszar B – europejska współpraca regionalna,
Obszar C – dwustronna współpraca międzynarodowa.
O formach i zakresie międzynarodowej współpracy
PIIB członkowie Izby byli informowani na łamach
miesięcznika ,,Inżynier Budownictwa”.
KKR stwierdza, że w 2013 r. Komisja działała
w sposób właściwy.
d) Zespół ds. zakupu powierzchni biurowej
Zespół ds. zakupu powierzchni biurowej z przeznaczeniem na siedzibę Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa został powołany Uchwałą nr 9/12
Krajowej Rady PIIB z dnia 23.05.2012 r.
W 2013 r. zespół działał w następującym składzie:
Przewodniczący: Zdzisław Binerowski, wiceprzewodnicząca: Elżbieta Janiszewska – Kuropatwa
oraz członkowie: Mieczysław Grodzki, Andrzej Jaworski, Jerzy Stroński.
Praca Zespołu była dokumentowana odpowiednimi protokołami i notatkami.
KKR stwierdza, że w 2013 r. Zespół ds. zakupu
powierzchni biurowej z przeznaczeniem na
siedzibę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa działał w sposób właściwy.

7. Współpraca Izby z organami
zewnętrznymi
Działalność powyższa oceniana jest przez KKR
pozytywnie. Obszernie jest przedstawiona w sprawozdaniu z działalności Krajowej Rady PIIB.
Współpraca realizowana była poprzez udział
w pracach Komisji Sejmowych i Senackich, roboczych kontaktach z organami administracji
państwowej, w tym z Ministerstwem Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej, przekształconym w Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz
innymi ministerstwami, samorządami zawodowymi, stowarzyszeniami naukowo – technicznymi,
uczelniami i instytucjami naukowo technicznymi.

7.1 Współpraca z komisjami
sejmowymi i senackimi
Podobnie jak w ubiegłych latach występują tu
dwie płaszczyzny współpracy i działania:
■ bezpośredni udział przedstawicieli Izby w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich,
■ pisemne przedkładanie stanowisk Izby marszałkom Sejmu i Senatu w sprawach dotyczących budownictwa oraz komisjom sejmowym
i senackim, a także opinii do projektów aktów
prawnych.
Szczególnie duże zaangażowanie przedstawicieli
PIIB wystąpiło w pracach Komisji Nadzwyczajnej
do spraw związanych z ograniczeniem biurokracji,
która przygotowuje rządowy projekt ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Przedstawiciele izby zgłosili wiele uwag, opinii i wniosków gwarantujących
utrzymanie właściwego, wysokiego poziomu przygotowania do zawodu inżyniera budownictwa.

7.2 Współpraca z organami
administracji państwowej
Współpraca ta jest ważnym obszarem działalności
Izby w stanowieniu prawa z zakresu budownictwa
oraz wykonywania zawodu inżyniera, a dotyczy
głównie kontaktów i współdziałania z Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (obecnie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju), Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Sprawiedliwości, Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego i Urzędem Zamówień Publicznych oraz Komisją Kodyfikacyjną Prawa Budowlanego.
Współpraca Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z organami administracji państwowej dotyczyła:
■ wyeliminowania
błędów
ustawodawczych
na etapie prowadzonych prac legislacyjnych
w związku ze skracaniem praktyki zawodowej
– 3 wystosowane pisma;
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■ uwagi PIIB do przepisów projektów poselskich
Ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania
niektórych zawodów regulowanych (druk 1576),
z prośbą o uwzględnienie ich w trakcie prac nad
ww. projektem – 14 wystosowanych pism;
■ propozycji zmian w ustawie Prawo budowlane –
2 wystosowane pisma;
■ przywrócenie uprawnień budowlanych w ograniczonym zakresie – 3 wystosowane pisma;
■ współpracy w zakresie usług transgranicznych –
1 wystosowane pismo;
■ zgłoszenia uwag do propozycji zmian w ustawie o samorządach zawodowych architektów,
inżynierów budowlanych oraz urbanistów – 1
wystosowane pismo;
■ prawidłowej oceny stanu technicznego zagrożonych obiektów budowlanych – 1 wystosowane pismo;
■ sprzeciw izby w sprawie skrócenia wymiaru
praktyki zawodowej do uzyskania uprawnień
budowlanych – 1 wystosowane pismo;
■ podjęcia działań mających na celu zapewnienie
konkurencji: poprzez określenie w specyfikacji
zamówienia warunków, które są adekwatne do
planowanych robót budowlanych – 1 wystosowane pismo;
■ prac związanych z projektem rozporządzenia
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie – 1 wystosowane pismo;
■ realizacji zadania dotyczącego opiniowania minimalnych wymagań programowych w zakresie
kształcenia zawodowego architektów i inżynierów budownictwa – 1 wystosowane pismo.

7.3 Współpraca ze stowarzyszeniami i samorządami
zawodowymi
Zawiera się ona przede wszystkim we wspólnych
działaniach Izby ze stowarzyszeniami naukowo –
technicznymi i samorządami zawodowymi przy opiniowaniu procedowanych uregulowań prawnych,
wystąpieniach do komisji sejmowych i senackich organów administracji państwowej głównie w obszarze budownictwa oraz współorganizowaniu i uczestnictwie w konferencjach, seminariach, szkoleniach
i innych spotkaniach integrujących środowisko.

W 2013 r. prezes PIIB wystąpił z inicjatywą podjęcia wspólnych działań prowadzących do utworzenia ustawowej platformy porozumienia i uzgodnień między rządem, a samorządem zawodowym
na wzór Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

7.4 Współpraca z uczelniami
i instytutami naukowo-technicznymi
Współpraca ta wiąże się z procesem kształcenia
i przygotowania kadr dla budownictwa, przygotowaniem inżynierów do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie oraz współorganizowaniem szkoleń, seminariów i konferencji w ramach
stałej i systematycznej współpracy z uczelniami wyższymi i instytutami naukowo-technicznymi.
PIIB współpracuje z Komisją Akredytacyjną Uczelni Technicznych, poprzez powołany z jej grona
zespół ekspertów, dla zapewnienia wysokiego
poziomu kształcenia i wykonywania zawodu
inżyniera budownictwa. Dzięki współpracy PIIB
z Komitetem Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN,
uzyskano poparcie Ministerstwa Środowiska dla
propozycji przywrócenia specjalności hydrotechnicznej w budownictwie. PIIB aktywnie uczestniczyła między innymi w 59. Konferencji Naukowej,
która odbyła się w dniach 15–20 września 2013
roku w Krynicy, gdzie zaprezentowano najnowsze osiągnięcia naukowe oraz zorganizowano
wymianę poglądów i doświadczeń między przedstawicielami świata nauki i praktyki budowlanej
a także, w XXVI konferencji „Awarie Budowlane
2013”, która odbyła się w dniach 21-24 maja
2013 r. w Międzyzdrojach.

8. Działalność Public Relations
w 2013 r.
Działalność KR w zakresie zewnętrznej promocji Izby w prasie centralnej i branżowej widoczna
była w roku 2013 na łamach znaczących gazet
m.in. „Rzeczpospolitej”, „Dziennika Gazety Prawnej”, „Gazety Wyborczej”, w 8 artykułach oraz 7
czasopismach branżowych, a także w Internecie.
Dotyczyła sytuacji inżynierów w budownictwie
w świetle procedowanych przepisów. W celu
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zintensyfikowania tej działalności w skali całej Izby
odbyto naradę informacyjno – szkoleniową dla redaktorów okręgowych biuletynów i osób odpowiedzialnych za kontakty z mediami.

9. Działalność szkoleniowa
Krajowej Rady
9.1 W dniach 10–11 maja 2013 r. w Krakowie zorganizowano naradę szkoleniową dla skarbników
okręgowych rad, w której uczestniczyło 18 osób.
Program narady obejmował tematy: „Instrumenty finansowe” oraz „Co nowego w podatkach?” Koszty narady szkoleniowej wyniosły:
17 212,88 zł.
9.2 W dniu 30 października 2013 r. odbyła się
w Warszawie narada informacyjno – szkoleniowa redaktorów naczelnych okręgowych biuletynów i osób odpowiedzialnych za kontakty
z mediami w radach okręgowych. W naradzie
uczestniczyło 28 osób.
Program narady obejmował między innymi tematykę:
■ Działania podjęte przez Polską Izbę Inżynierów
Budownictwa w III kadencji.
■ Działania informacyjno – promocyjne PIIB
w 2013 r. i w I połowie 2014 r. Kontakty z mediami – „Instrukcja obsługi dziennikarza”.
■ Prawo prasowe w praktyce.
■ Zasady poprawnego redagowania biuletynów.
Koszty narady wyniosły: 2 169 zł i nie obejmują
kosztów ogólnych Krajowego Biura PIIB.
9.3 Ogólne koszty szkoleń organizowanych przez
Krajową Radę wynoszą 19 381,88 zł. Koszty nie obejmują kosztów ogólnych biura
i delegacji.
Łączna
liczba egz.
Nr
„IB” zakupionych
przez PIIB
1-12

1 299 550

10. Działalność wydawnicza
10.1 W 2013 r. wydano (zgodnie z planami) 11 numerów miesięcznika „Inżynier Budownictwa”.
Objętość każdego numeru wynosiła 124 strony. Czasopismo wydawane było w nakładzie
120 000 egz.
10.2 We wrześniu 2013 r. ukazała się po raz trzeci
publikacja „Kreatorzy Budownictwa” w nakładzie 2000 egz. i objętości 100 stron.
10.3 W grudniu 2013 r. ukazał się kolejny tytuł
„Katalog inżyniera” w nakładzie 15 000 egz.
i objętości 340 stron.
10.4 Wydawnictwo prowadzi serwis internetowy
dla profesjonalistów: www.kataloginżyniera.pl; www.inżynierbudowncitwa.pl.
Roczna liczba odsłon w serwisie:
■ www.inżynierbudownictwa.pl wynosiła 500.000,
a więc jest większa niż w 2012 r. (430.000),
■ www.kataloginzyniera.pl wynosiła 100.000,
więc jest na tym samym poziomie (100.000).
10.5 Finansowanie, zakup i kolportaż czasopisma
„Inżynier Budownictwa” regulowały nw.
uchwały:
■ Uchwała Nr 18/12 z dnia 07.07.2012 r. podjęta
przez XI Krajowy Zjazd PIIB.
■ Uchwała Nr 13/R/12 Krajowej Rady PIIB z dnia
24.10.2013 r. w sprawie zatwierdzenia wydatków na czasopismo PIIB „Inżynier Budownictwa” w roku 2013.
■ Uchwała Nr 18/R/13 Krajowej Rady z dnia
11.12.2013 r. w sprawie zatwierdzenia aktualizacji budżetu PIIB na rok 2013.
10.6 Koszty zakupu i wysyłki „Inżynier Budownictwa” ponoszone przez PIIB w 2013 r. obrazuje poniższa tabela:

Koszty
wydania
„IB” w zł

Zwrot
kosztów
wydania „IB”
z OIIB w zł

Koszty
wysyłki w zł

Zwrot z OIIB
kosztów
wysyłki
i zwrotek

Zwrot
kosztów
kolportażu
przez Spółkę

Zwrot kosztów
innych wrzutek
(reklam)

Przygotowanie
bazy adresowej
do wysyłki

2 936 567 72

1 131 849,02

2 489 040,31

543 032, 08

1 340 955,00

4 656,25

79 827,00

10.7 Spółka Wydawnicza PIIB Sp. z o.o. wykazuje na koniec 2013 r. wynik dodatni około 40 000 zł
brutto.

11. Ustalenia pokontrolne
11.1 KKR przeprowadziła kontrolę w oparciu o przedłożoną dokumentację oraz
wyjaśnienia pracowników biura.

11.2 Po zapoznaniu się z treścią protokołów
z posiedzeń Krajowej Rady PIIB oraz jej
Prezydium KKR stwierdza, że działalność
Prezydium i Krajowej Rady w 2013 roku
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była zgodna ze Statutem i Regulaminami PIIB.
11.3 Uchwały podjęte w 2013 przez Prezydium KR, zatwierdzone przez Krajową
Radę zostały zrealizowane.
11.4 Uchwały podjęte w 2013 przez Krajową
Radę zostały zrealizowane.
11.5 Krajowa Rada PIIB nie uchylała uchwał
okręgowych rad izb (sprzecznych z prawem lub uchwałami i regulaminami
uchwalonymi przez Zjazd albo Radę).
11.6 Nie zakończył prac powołany Uchwałą
Nr 9/R/2012 z 23 maja 2012 r. zespół ds.
zakupu powierzchni biurowej z przeznaczeniem na siedzibę PIIB. Pomimo
dużego nakładu pracy Zespołu siedziba
nie została zakupiona.
11.7 XII Krajowy Zjazd w dniu 29.06.2013 r.
podjął Uchwałę Nr 32/13 w której przyjął
sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków XII Krajowego Zjazdu PIIB oraz
wskazał organy Izby odpowiedzialne za
realizację zgłoszonych wniosków.
11.8 Komisja Wnioskowa KR przekazała do
realizacji wnioski Zjazdowe do KR, KKK,
OR IIB. Członkowie Krajowej Rady na
posiedzeniu w dniu 11.12.2013 r. jednomyślnie przyjęli informację o realizacji wniosków. Komisja działała w sposób właściwy i kompetentny.
11.9 Komisja Prawno-Regulaminowa działała w 2013 r. w pełnym zakresie przypisanych jej obowiązków, w sposób właściwy i kompetentny.
11.10 KKR pozytywnie ocenia działania Komisji
Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego. Stwierdza, że załatwiono wiele spraw
bieżących, jednak nie opracowano pełnej
koncepcji dokształcania inżynierów.
10.11 KKR ocenia pozytywnie działania Komisji Współpracy z Zagranicą.
11.12 PIIB w 2013 r. kontynuowała współpracę z instytucjami i podmiotami (organami) krajowymi. Zespół kontrolny
KKR ocenia pozytywnie działania Krajowej Rady w tym zakresie.

12.13 W 2013 r. PIIB zakupiła od Spółki Wydawniczej czasopismo „Inżynier Budownictwa” w ilości 1 299 550 egz.
za kwotę 2 936 567,72 – 1 131 849,02
(zwrot z OIIB) = 1 804 718,70 zł.
Koszty wysyłki czasopism do członków
wyniosły ogółem:
2 489 040,31 – 543 032,08 (zwrot z OIIB)
– 1 340 955, 25 (zwrot od Spółki „IB”)
= 605 052,98 zł .
Sumaryczny koszt zakupu i wysyłki „IB” z przygotowaniem bazy adresowej w 2012 r. poniesiony przez
PIIB wyniósł: 2 307 598,68 zł (wzrost
o 14,29%).

II.2. KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA POLSKIEJ IZBY
INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
1. Obsługa administracyjna KKK
a) Obieg korespondencji i dokumentów
w biurze KKK:
■ Obsługa administracyjna prowadzona była
zgodnie z Instrukcją kancelaryjną. Korespondencja przychodząca i wychodząca rejestrowana
jest systemem elektronicznym, według programu „DokMistrz.”
■ W 2013 r. zarejestrowano ogółem 2 064
pisma do KKK, z tego przychodzących 1 092,
wychodzących 972.
■ Rejestracja, dekretacja, segregacja i przechowywanie dokumentów jest ciągłe, przejrzyste i nie
budzi zastrzeżeń.
■ Pomieszczenie, w którym przechowywane są dokumenty KKK jest zabezpieczone i uniemożliwiające dostęp osobom nieupoważnionym.
b) Zabezpieczenie Centralnego Zbioru Pytań
Egzaminacyjnych (CZPE)
KKR stwierdziła, że szczelność CZPE zapewniają
następujące elementy:
1. Komputer do pytań egzaminacyjnych jest odrębny, zabezpieczony specjalnymi programami, zawiera wszystkie elementy CZPE. Przechowywany jest w szafie pancernej do której klucz
posiada jedna upoważniona osoba.
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2. W CZPE w dniu 07.02.2014 r. znajdowało się:
- 2 739 - pytań testowych,
- 3 852 – pytania ustne.
3. Hasło do komputera znają dwie upoważnione
osoby (jedna z biura KR odpowiedzialna za ochronę danych w biurze, druga z KKK wprowadzająca
merytoryczne zmiany w zestawach pytań).
4. Korespondencja pomiędzy pracownikiem biura
KR i upoważnionym pracownikiem KKK jest kodowana.
5. CZPE przechowywany jest na dysku zewnętrznym, zabezpieczonym poza komputerem.
6. Wydawanie pytań egzaminacyjnych jest następujące:
■ pytania ustne wydawane są wraz z programem
generującym zestawy pytań przewodniczącym
OKK podczas wspólnego posiedzenia KKK + OKK,
■ pytania testowe na egzamin pisemny odbierane są osobiście przez przewodniczących OKK,
w siedzibie KKK w formie dokumentu papierowego, na 10 dni przed egzaminem, w oparciu
o złożone wcześniej zapotrzebowanie.
7. Po przekazaniu pytań do OKK za szczelność
systemu i przechowywania odpowiada przewodniczący OKK.
Należy ponadto zaznaczyć, że dopuszcza się do
publikacji w internecie do 20% pytań (ok. 500 pytań) dla ułatwienia przygotowania się kandydatów
do egzaminu na uprawnienia.
c) Obsługa biurowa i prawna KKK w roku
2013
W 2013 r. w obsłudze biurowej KKK zatrudnionych było 9 osób w tym:
Główny specjalista – kierownik sekcji w wymiarze
1 etatu, zatrudniony na czas nieokreślony oraz 8
osób, od ½ do 1,0 etatu. Zatrudnienie łączne wynosiło 8 i 3/12 etatu.
Ponadto obsługę prawną zapewniono poprzez:
a) radcę prawnego zatrudnionego na umowę zlecenie,
b) kancelarię radcy prawnego Krzysztofa Zająca –
według oddzielnej umowy z PIIB.
2. Posiedzenia KKK w 2013 r.
W 2013 roku odbyło się 6 posiedzeń KKK, w tym
4 z udziałem Przewodniczących OKK oraz 7 posiedzeń Prezydium KKK.

Tematyka posiedzeń KKK i jej Prezydium:
■ uprawnienia budowlane,
■ uznawanie kwalifikacji zawodowych cudzoziemców i obywateli polskich, którzy uzyskali kwalifikacje poza granicami kraju,
■ rzeczoznawstwo budowlane,
■ standardy kształcenia na kierunkach studiów
objętych specjalnościami uprawnień budowlanych na uniwersytetach, państwowych wyższych szkołach zawodowych oraz uczelniach
niepublicznych,
■ realizacja wniosków XII Krajowego i Okręgowych Zjazdów Sprawozdawczych PIIB.
3. Szkolenia
W dniach 5 – 7 września 2013 r. w Serocku odbyły się warsztaty informacyjno – szkoleniowe dla
członków OKK i KKK oraz pracowników biur komisji kwalifikacyjnych o tematyce związanej merytorycznie z pracami KKK i OKK, w których uczestniczyło 80 osób, z tego 58 osób z OKK.
4. Nadzór nad OKK
Nadzór KKK nad OKK odbywał się między innymi
poprzez udział przewodniczących OKK w posiedzeniach KKK oraz na wspólnych szkoleniach:
1. Wspólne posiedzenie KKK i przewodniczących
OKK w dniu 06.03.2013 r. w Wiśle Jawornik
(obecnych 12/16 przewodniczących OKK).
2. Wspólne posiedzenie KKK i przewodniczących
OKK w dniu 11.04.2013 r. w Warszawie (obecnych 12/16 przewodniczących OKK).
3. Wspólne posiedzenie KKK i przewodniczących
OKK w dniu 06.09.2013 r. w Serocku (obecnych 12/16 przewodniczących OKK).
4. Wspólne posiedzenie KKK i przewodniczących
OKK w dniu 24.10.2013 r. w Warszawie (obecnych 12/16 przewodniczących OKK).
5. Działalność merytorycznych zespołów Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.
Siedem zespołów merytorycznych powołanych
w 2011 r. kontynuowało pracę również w 2013 roku.
Zespoły te zajmowały się następującymi sprawami:
1. Zespół nr 1 ds. badania standardów kształcenia w zakresie budownictwa na wyższych
uczelniach.
2. Zespół nr 2 ds. kontaktów ze środowiskiem zewnętrznym (posłowie, prasa, stowarzyszenia).
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3. Zespół nr 3 ds. aktualizacji pytań egzaminacyjnych.
4. Zespół nr 4 ds. rozpatrywania odwołań oraz
wyjaśniania treści uprawnień.
5. Zespół nr 5 ds. opiniowania wniosków o uznanie kwalifikacji cudzoziemców.
6. Zespół nr 6 ds. rzeczoznawstwa budowlanego.
7. Zespół nr 7 ds. monitoringu zmian w przepisach prawnych z dziedziny budownictwa.
Zakres prac zespołów merytorycznych określony w decyzji o ich powołaniu był w pełni
realizowany w 2013 roku.
Szczególną uwagę w działalności merytorycznej KKK należy zwrócić na aktywny, bezpośredni
udział przewodniczącego, członków KKK i pracowników biura w obradach Sejmowej Komisji
Nadzwyczajnej ds. ograniczenia biurokracji oraz
przygotowania opinii, materiałów i uwag PIIB do
poszczególnych zapisów proponowanych zmian
do ustawy.
6. Skargi do WSA i NSA
W roku 2013 Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpatrywał:
26 skarg wniesionych na rozstrzygnięcia KKK,
w tym 19 wniesionych w 2013 roku
■ oddalonych – 13 spraw,
■ uchylone
– 4 sprawy,
■ w toku
– 9 spraw.
Sprawy te dotyczyły:
- rzeczoznawstwa
– 3 sprawy,
- postanowień
– 4 sprawy,
- decyzji
– 18 spraw,
- pozostałe
– 1 sprawa.
W roku 2013 WSA zakończył 17 spraw.
W rozpatrywanych sprawach WSA zajął następujące stanowisko:
– w 13 sprawach utrzymał w mocy rozstrzygnięcia
KKK, oddalając złożone skargi,
– w 4 sprawach uchylił rozstrzygnięcia KKK i skierował do ponownego rozpatrzenia.
W roku 2013 Naczelny Sąd Administracyjny
rozpatrywał: 12 skarg, w tym 8 z 2012 r.
NSA rozstrzygnął 6 spraw, a pozostałe 6 oczekuje
na rozstrzygnięcie. Wśród spraw rozstrzygniętych:
3 oddalono i 3 uchylono.

7. Wyniki egzaminów na uprawnienia budowlane przeprowadzonych dla inżynierów
polskich, na uznawanie kwalifikacji, dla cudzoziemców oraz nadawanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego w PIIB w roku 2013.
a) Uprawnienia dla inżynierów polskich
Z bazy CZPE w 2013 r. przygotowano:
■ w sesji wiosennej (XXI) dla 16 OKK 113 rodzajów zestawów testowych w odniesieniu do
9 specjalności różnych zakresów uprawnień budowlanych,
■ w sesji jesiennej (XXII) dla 16 OKK 97 rodzajów zestawów testowych w odniesieniu do
9 specjalności różnych zakresów uprawnień budowlanych.
Łącznie sporządzono 1 141 arkuszy egzaminacyjnych z testami.
W poszczególnych okręgach zdało egzamin na
uprawnienia budowlane w 9 specjalnościach:
OPL – 109 osób, LBS – 88 osób, PDL – 172 osoby,
KUP – 160 osób, WAM – 150 osób, SWK – 224
osoby, ŁOD – 203 osoby, ZAP – 253 osoby, PDK
– 298 osób, LUB – 319 osób, DOŚ – 364 osoby,
POM – 374 osoby, WKP – 405 osób, MAP – 499
osób, SLK – 509 osób i MAZ – 617 osób.
Podsumowując należy stwierdzić, że egzaminu testowego nie zdało 425 osób (7,9%), a egzaminu
ustnego nie zdało 797 osób (14,4%). Nie dopuszczono do egzaminu 332 osoby (6,0%).
b) Uznawanie kwalifikacji cudzoziemców
Uznawanie kwalifikacji zawodowych cudzoziemców i obywateli polskich, którzy uzyskali kwalifikacje poza granicami kraju należy do kompetencji
Krajowej Rady PIIB.
W roku 2013 do Krajowej Rady PIIB wpłynęło 13
nowych wniosków z 4 państw o uznanie ww.
kwalifikacji zawodowych.
Łącznie z wnioskami pozostałymi z ubiegłych lat
rozpatrzono 12 wniosków (uznając kwalifikacje 6
osób, a 6 skierowano na staż).
Do weryfikacji ww. wniosków oraz przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej prezes Krajowej
Rady powoływał w 2013 r. w drodze Zarządzenia zespoły weryfikujące, w składzie 3-osobowym,
wywodzące się z pośród członków KKK PIIB oraz
3-osobowe zespoły orzekające spośród członków
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Krajowej Rady. Ww. prace związane z uznawaniem kwalifikacji zawodowych odbywały się zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami.
Nie wnosi się również zastrzeżeń do wypłaconych
wynagrodzeń dla członków zespołów weryfikacyjnych z KKK powołanych w drodze Zarządzenia
przez Prezesa PIIB.
c) Nadawanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego
Wnioski o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego składane są do KKK za pośrednictwem OKK.
Wnioski opiniowane są przez Zespoły Kwalifikacyjne w OKK.

Na szczeblu KKK przewodniczący KKK powołał 86 składów orzekających, które wydały 60 decyzji o nadaniu
lub odmowie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego (26 decyzji więcej niż w roku 2012).
8. Wynik rozpatrzenia wniosków skierowanych do KKK przez XII Krajowy Zjazd PIIB
XII Krajowy Zjazd skierował 1 wniosek, a Okręgowe
Zjazdy 5 wniosków do rozpatrzenia przez KKK.
KKK przeanalizowała zgłoszone wnioski i sformułowała szczegółowe stanowiska w odniesieniu do
poszczególnych wniosków, które zostały przekazane do Komisji Wnioskowej.

9. Obsługa prawna KKK
Zestawienie czynności prawnych wykonanych dla KKK w 2013 r.
Kancelaria radcy prawnego K. Zająca
Wyszczególnienie
2012

2013

-

1

Zastępstwo procesowe przed WSA

14

18

Analiza akt sprawy i przygotowanie skargi kasacyjnej

7

1

Analiza uzasadnienia wyroku WSA

5

13

Zastępstwo procesowe przed NSA

3

6

Analiza uzasadnienia wyroku NSA

2

4

Opinie w sprawie zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w razie kilkukrotnego niestawienia się
wnioskodawcy na egzamin, stwierdzenie nieważności decyzji

1

3

Sprawdzenie projektów decyzji lub postanowienia

89

75

Sprawdzenie projektów pism

5

1

Zapoznanie się z treścią postanowienia (pisma)

2

1

Zapoznanie się z treścią skarg kasacyjnych

2

3

- decyzji

9

8

- pisma

2

2

- odpowiedzi na skargę

8

22

- postanowienia

7

4

- opinii

2

3

- zawiadomienia

1

1

- przygotowanie i wysyłka wniosku o sporządzenie uzasadnienia do wyroku

3

4

- przygotowanie i wysyłka wniosku o zmianę terminu rozprawy (pisma procesowe)

1

7

- przygotowanie i wysyłka uzupełnienia akt do WSA

1

1

- przygotowanie uchwał

-

2

Udział w posiedzeniach Prezydium i KKK, konsultacje w biurze KKK

Analiza akt sprawy i przygotowanie projektów:
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10. Koszty działalności KKK w 2013 r.
Kwota w zł
Lp.

Wyszczególnienie
Rodzaje wpływów (przychodów)

2012

2013

38 600

45 400

1.

postępowanie o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego

21 600

32 400

2.

z tytułu postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych cudzoziemców

17 000

13 000

249 965,99

260 007,52

Rodzaje wydatków (kosztów)
1.

Ekwiwalent Przewodniczącego KKK

36 556,21

37 861,53

2.

Ekwiwalent Sekretarza KKK

36 556,21

37 861,53

3.

Ryczałty za posiedzenia Prezydium i KKK oraz praca zespołów specjalistycznych
– ds. rzeczoznawstwa budowlanego, ds. uznawania kwalifikacji zawodowych cudzoziemców,
orzekających

42 155,00

32 245,00

4.

Szkolenie w Jachrance

14 642,17

28 777,73

5.

Konsultacje prawne w siedzibie KKK (um. zlecenie mec. Dobrowolski)

48 000,00

48 000,00

6.

Udział w konferencjach

41 226,40

61 549,20

7.

Opracowanie pytań do egzaminu na uprawnienia budowlane

14 750,00

525,00

8.

Sprawdzenie aktualności pytań wg. księgowości

16 080,00

13 187,53

9.

Obsługa prawna

Ujęte w kosztach KI

10.

Koszty biura + delegacje

Ujęte w kosztach KI

11. Ustalenia pokontrolne:
11.1 Kontrola działalności KKK przeprowadzona została przez KKR w oparciu
o przedłożoną dokumentację.
11.2 Na koniec 2013 r. do obsługi administracyjnej KKK zatrudnionych było 9 osób
na 8 i 3/12 etatów, a obsługę prawną
wykonywała kancelaria radcy prawnego
K. Zająca i na umowę - zlecenie dodatkowo radca prawny.
11.3 W czasie prowadzonej kontroli KKR współpracowała z pracownikami biura KR, odpowiedzialnymi za obsługę administracyjną
KKK w kwestiach uzupełnień, wyjaśnień,
korygowania nieścisłości do otrzymanych
materiałów. Obsługa administracyjna udzielała kompetentnych wyjaśnień.
11.4 Wnioski skierowane do KKK przez XII
Krajowy Zjazd PIIB i Zjazdy Okręgowe
zostały rozpatrzone. KKK przekazała informacje o sposobie ich załatwienia do
Komisji Wnioskowej.
11.5 Wypłaty ryczałtów, ekwiwalentów oraz
za pracę godzinową na rzecz Izby, dokonywane były zgodnie z zasadami
obowiązującymi w PIIB, na podstawie
imiennych list akceptowanych przez
Przewodniczącego KKK.

11.6 Dokumentacja w KKK prowadzona jest
prawidłowo, a sprawy załatwiane są
zgodnie z przepisami i obowiązującymi procedurami. Zgodnie z zaleceniem
KKR z 2012 roku zaprowadzono rejestr
godzin pracy na rzecz KKK członków zespołów oraz wypłacanych wynagrodzeń
w oparciu o niżej wymienione dokumenty źródłowe:
– zarządzenia prezesa KR PIIB (powołujące zespoły orzekające),
– zarządzenia przewodniczącego KKK PIIB
(powołujące zespoły weryfikacyjne),
– protokoły z posiedzeń zespołów weryfikujących,
– protokoły z posiedzeń zespołów orzekających.
11.7 KKR potwierdza duże zaangażowanie
przewodniczącego, członków KKK i pracowników biura we wspieraniu prezesa
PIIB w sprawie przygotowania stanowiska PIIB w stosunku do zmian prawa
budowlanego w ustawie o ograniczeniu
biurokracji.
11.8. KKR stwierdza, że wzrosła ilość osób
nie zdających egzaminu ustnego.
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II.3. KRAJOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
Na podstawie przedłożonych do kontroli zestawień prowadzonych spraw oraz zgłoszonych skarg
i wniosków KKR nie stwierdziła nieprawidłowości
w postępowaniach prowadzonych przez KROZ.
W roku 2013 Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej odbył 5 posiedzeń, w tym: 2 posiedzenia wyjazdowe w ramach organizowanych
szkoleń z udziałem KSD, OSD oraz OROZ-koordynatorów i trzy spotkania w sprawach bieżących.
Do Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w 2013 r. wpłynęły zgodnie z rejestrem
ogółem 63 sprawy, pozostało do rozpatrzenia:
z 2012 r. – 7 spraw i z 2011 r. – 1 sprawa.
Łącznie w 2013 roku – 71 spraw.
W tym:
31 spraw zakwalifikowano do postępowania
wyjaśniającego, w tym:
■ 14 z tytułu odpowiedzialności zawodowej,
■ 17 z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej.
6 spraw pozostało z lat poprzednich – zakwalifikowano do postępowania wyjaśniającego,
w tym:
■ 1 z tytułu odpowiedzialności zawodowej z roku
2012 r.,
■ 4 z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej
z roku 2012 r.,
■ 1 z tytułu odpowiedzialności zawodowej z roku
2011 r.
32 sprawy zakwalifikowano jako skargi i wnioski, w tym:
■ 20 z tytułu odpowiedzialności zawodowej,
■ 12 z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej.
2 sprawy pozostały z 2012 r. – zakwalifikowane jako skargi i wnioski, w tym:
■ 2 z tytułu odpowiedzialności zawodowej.
W odniesieniu do 2013 r. liczba spraw, jakie wpłynęły do KROZ w zakresie postępowania wyjaśniającego była taka sama jak w roku 2012 oraz o 3
mniejsza w zakresie skarg i wniosków, niż w roku
2012.
Obsługa prawna KROZ w 2013 r. prowadzona była
przez kancelarię radcy prawnego Jolanty Szewczyk.

Wyszczególnienie usług prawnych

Liczba usług prawnych

Opinie prawne

28

Projekt odpowiedzi na pismo, projekt pisma

10

Projekt decyzji

3

Projekt zawiadomienia, wezwania

12

Projekt postanowienia

23
Razem

76

W stosunku do roku 2012, kiedy wykonano 115
usług prawnych, nastąpił spadek ich ilości o 39
sztuk.
Koszty działalności Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w 2013 r.
Sumaryczna kwota wydatków finansowych ponoszonych z budżetu Izby na rzecz wybieranych
Krajowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
wyniosła (bez kosztu szkoleń): 60 937,06 zł.
Lp.

Wyszczególnienie

Koszty (zł)

1.

Ryczałt KROZ – koordynatora

37 861,53 zł

2.

Ekwiwalenty za posiedzenia w tym
rozpatrywanie spraw

23 075,53 zł

3.

Szkolenia w Fojutowie i w Warszawie
wspólne z KSD

29 075,53 zł

4.

Delegacje

Ujęte w kosztach KI

5.

Obsługa prawna i administracyjna

Ujęte w kosztach KI

Uwaga: *) Koszt szkolenia wspólnie z KSD

Ustalenia pokontrolne:
1. W czasie kontroli KKR zapoznała się ze
sprawozdaniem z działalności Krajowego
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
w 2013 roku.
2. KKR przeprowadziła kontrolę w oparciu
o przedłożone jej do wglądu protokoły
z posiedzeń, wykaz spraw KROZ w 2013
r. z wynikami ich rozpatrzenia, szkolenia,
dyżury i nadzór nad OROZ, wykaz wykonanych usług prawnych, dokumentację
finansową.
3. W czasie prowadzonej kontroli KKR współpracowała z osobą odpowiedzialną za obsługę administracyjną KROZ w kwestiach
wyjaśnień, uzupełnień, korygowania nieścisłości w odniesieniu do otrzymanych
materiałów.
4. KKR stwierdza, że działalność merytoryczna Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w 2013 r. prowadzona była
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zgodnie z Regulaminem KROZ przy zachowaniu trybu postępowania KROZ w postępowaniu w sprawach dyscyplinarnych
i odpowiedzialności zawodowej w budownictwie oraz obowiązującym prawem.

II.4. KRAJOWY SĄD DYSCYPLINARNY POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
Na podstawie przedłożonych do kontroli zestawień prowadzonych spraw oraz zgłoszonych skarg
i wniosków KKR nie stwierdziła nieprawidłowości
w postępowaniach prowadzonych przez KSD.
W 2013 roku Krajowy Sąd Dyscyplinarny Polskiej
Izby Inżynierów Budownictwa odbył 4 posiedzenia (w tym: 3 KSD i 1 z przewodniczącymi OSD).
Wzorem lat ubiegłych w 2013 roku zostały przeprowadzone, w ramach nadzoru, kontrole OSD:
Opolskiej OIIB, Kujawsko-Pomorskiej OIIB, Śląskiej
OIIB oraz Warmińsko-Mazurskiej OIIB. Na podstawie protokołów z nadzoru nie stwierdzono nieprawidłowości w działalności kontrolowanych OSD.
KSD uczestniczył w 2 szkoleniach organizowanych wspólnie z KROZ: w dniach 13–15 czerwca
2013 r. w Warszawie w Centrum KonferencyjnoSzkoleniowym.
Tematyka szkolenia: „Warsztaty na bazie dotychczasowych spraw wpływających do sądów
dyscyplinarnych i rzeczników odpowiedzialności
zawodowej” oraz w dniu 28 listopada 2013 r.
w Warszawie w siedzibie PIIB odbyło się spotkanie, które miało na celu omówienie występujących
w prowadzonych postępowaniach problematycznych zagadnień prawnych i wypracowanie jednolitej linii postępowania.
Wykłady na szkoleniach prowadzili mec. Jolanta
Szewczyk i mec. Krzysztof Zając. W szkoleniach
udział wzięli również pracownicy biur KIIB oraz
OIIB obsługujących organy SD i ROZ.
Do KSD w roku 2013 wpłynęło jako do organu II
instancji – 25 spraw, w tym: z tytułu odpowiedzialności zawodowej – 19 spraw oraz z tytułu
odpowiedzialności dyscyplinarnej – 6 spraw.
Do KSD w roku 2013 wpłynęła jako do organu
I instancji 1 sprawa z tytułu odpowiedzialności
dyscyplinarnej.

Z poprzedniego okresu sprawozdawczego KSD do
rozpatrzenia w 2013 roku pozostało 15 spraw,
w tym: 1 sprawa z 2010 r., 1 sprawa z 2011 r. i 13
spraw z 2012 r.
W roku 2013 Przewodniczący KSD powołał:
1 skład orzekający (3-osobowy) do rozpatrzenia
wniosku o przedłużenie okresu postępowania wyjaśniającego, 1 skład orzekający (3-osobowy) do
stwierdzenia nieważności decyzji OSD, 2 składy
orzekające (3-osobowe) do rozpatrzenia sprawy
w I instancji (sprawa została zawieszona, a następnie rozpatrzona przez drugi skład), 29 składów orzekających (5-osobowych).
Ogółem odbyły się 33 posiedzenia składów orzekających KSD (w 8 terminach).
W 2013 roku do KSD wpłynęły 4 skargi i wnioski,
które dotyczyły następujących OIIB: Lubuskiej, Opolskiej, Łódzkiej i Zachodniopomorskiej. KSD w tych
sprawach wydał następujące (ostateczne) rozstrzygnięcia: postanowienie KSD – 1 sprawa, pismo Przewodniczącego KSD – 2 sprawy. Pozostała do rozstrzygnięcia 1 sprawa, która wpłynęła w grudniu 2013 r.
W 2013 roku Krajowy Sąd Dyscyplinarny wydał
w postępowaniach I i II instancji 32 rozstrzygnięcia (24 uprawomocnione – 17 spraw z 2013 roku
i 7 spraw z 2012 roku), z których 22 dotyczyły
spraw z 2013 roku, a 10 rozstrzygnięć dotyczyło
ośmiu spraw z 2012 roku (dla 1 sprawy wydano
dwie decyzje, a dla drugiej sprawy wydano dwa
postanowienia, z czego jedno postanowienie zostało uchylone przez Sąd Apelacyjny, a drugie postanowienie jest prawomocne).
Obsługę prawną KSD w 2012 r. zapewniała kancelaria radcy prawnego Krzysztofa Zająca.
Wyszczególnienie usług prawnych

Liczba usług prawnych

Analiza akt sprawy i przygotowanie opinii

48

Analiza akt sprawy i przygotowanie projektu
decyzji

20

Analiza akt sprawy i przygotowanie projektu
postanowienia

13

Analiza akt sprawy i przygotowanie
odpowiedzi na skargi i zażalenia

3

Analiza akt sprawy i przygotowanie projektu
pisma

25

Inne prace wykonane na rzecz KSD

4
Razem

113

W stosunku do roku 2012, kiedy wykonano 104
usługi prawne, nastąpił wzrost ich ilości o 9 usług.
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Koszty działalności KSD w 2013 r.
Sumaryczna kwota (według poniższej tabeli)
wydatków finansowych ponoszonych z budżetu
Izby na rzecz wybieranych członków Krajowego
Sądu Dyscyplinarnego w okresie od 01.01.2013 r.
do 31.12.2013 r. wyniosła (bez kosztów szkoleń):
70 271,53 zł.
Lp.

Wyszczególnienie

1.

Ryczałt Przewodniczącego KSD

2.

Ekwiwalenty za posiedzenia Prezydium,
KSD, Zespołów Orzekających

3.

Szkolenia w Warszawie wspólne z KRzOZ

4.

Delegacje

5. Obsługa prawna i administracyjna
Uwaga: *) koszt szkolenia wspólnie z KRzOZ

Koszty (zł)
37 861,53 zł
32 410,00 zł
25 382,95 zł *)
Ujęte w kosztach KI
Ujęte w kosztach KI

Ustalenia pokontrolne:
1. W czasie kontroli KKR zapoznała się ze
sprawozdaniem z działalności Krajowego
Sądu Dyscyplinarnego w 2013 roku.
2. KKR przeprowadziła kontrolę w oparciu
o przedłożone jej do wglądu protokoły z posiedzeń, wykaz spraw KSD w 2013 r. z wynikami ich rozpatrzenia, szkolenia i nadzór
nad OSD, wykaz wykonanych usług prawnych oraz dokumentację finansową.
3. W czasie prowadzonej kontroli KKR współpracowała z osobą odpowiedzialną za obsługę administracyjną KSD w kwestiach
wyjaśnień, uzupełnień, korygowania nieścisłości w odniesieniu do otrzymanych
materiałów.
4. Wnioski pokontrolne KKR z kontroli w 2012 r. zostały wykonane. Ujęto to
w dokumencie wydanym przez Przewodniczącego KSD pt. „Ramowy zakres nadzoru w Okręgowych Sądach Dyscyplinarnych”.
5. KKR stwierdza, że działalność merytoryczna KSD w 2013 r. prowadzona była zgodnie z Regulaminem KSD przy zachowaniu
trybu postępowania Sądu Dyscyplinarnego w postępowaniu w sprawach dyscyplinarnych i odpowiedzialności zawodowej
w budownictwie oraz zgodnie z obowiązującym prawem.

II.5. BIURO KRAJOWEJ RADY
Na koniec 2013 r. biuro Krajowej Rady PIIB zatrudniało 30 osób na etacie, łącznie na 25,55 pełnych
etatach, tj. około 0,5 etatu mniej niż w 2012 roku.
Akta osobowe pracowników odpowiadają wymogom przepisów Kodeksu Pracy. Wszyscy pracownicy posiadają zakresy czynności, również nowo
przyjęci.
Przestrzeganie tajemnicy dostępu do danych
i ich rozpowszechnianiu sprawowane jest zgodnie z decyzjami nr 1-3 dyrektora biura wydanymi
22.03.2004 r. Zbiór danych osobowych o nazwie
„Lista członków PIIB: znajduje się w rejestrze
ochrony danych osobowych”.
Biuro Krajowej Rady PIIB prowadzi komputerową
rejestrację (system „Dok-Mistrz”) dokumentów
przychodzących i wychodzących oraz otwartych
(niezałatwionych) według działów organizacyjnych. W 2013 roku zarejestrowano ogółem 11
306 pism, z tego przychodzących: 8 540, wychodzących: 2 766.
1. Ewidencja zakupu i rozdział materiałów
biurowych w 2013 r.
Ewidencja zakupu materiałów biurowych przekazana w trakcie kontroli zgodnie z przyjętym w Biurze
Krajowej Rady PIIB wykazem ich kategorii prowadzona była w roku 2013 w układzie miesięcznym.
Kontrola tych zestawień wykazała, że przedmiotem
zakupów były materiały biurowe i eksploatacyjne do
sprzętu komputerowego oraz artykuły sanitarne.
Łącznie zakupy wg ewidencji w roku 2013 wyniosły: 58 766,90 zł tj. o 37,6% więcej niż w roku
2012, które wynosiły: 42 716,48 zł. W zakupach
artykułów i materiałów biurowych najwyższą wartość stanowiła galanteria papiernicza, materiały
eksploatacyjne, oprawy, archiwizacja dokumentów, akcesoria komputerowe. Powodem wzrostu
był uzasadniony nieznaczny wzrost kosztu zakupu materiałów biurowych oraz oprogramowania
i usług serwisowych.
Ewidencja rozdziału materiałów biurowych prowadzona jest na bieżąco i zawiera podpisy osób
je pobierających.
2. Umowy cywilno-prawne
Zgodnie z Rejestrem prowadzonym w Biurze Krajowej Rady PIIB zawarto w 2013 r.:
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– 24 umowy zlecenia na łączną kwotę:
34 170,00 zł.
– 18 umów o dzieło na łączną kwotę:
53 394,00 zł.
– 36 umów z podmiotami gospodarczymi
oraz 16 aneksów.
W 2013 roku liczba obowiązujących umów z podmiotami gospodarczymi wynosiła:
– zawartymi w 2013 roku –
36 umów,
– zawartymi w latach ubiegłych –
65 umów
Łącznie
101 umów

Łączny koszt zobowiązań w 2013 roku wynikający
z realizacji ww. umów wynosi: 7 379 651,73 zł.
Na podstawie wyrywkowej kontroli zawartych
umów cywilno-prawnych stwierdzono, że umowy
są parafowane i podpisywane przez osoby upoważnione. W umowach ujmowane są niezbędne
elementy zawarte we wzorcu umowy parafowanej
przez Prezesa Krajowej Rady PIIB.

3. Koszty obsługi prawnej PIIB w roku 2013 r. realizowane w oparciu o umowy cywilno-prawne
wynosiły:
Lp.

Podmiot

Kwota łączna w zł

1

Kancelaria radcy prawnego K. Zając W-wa

301 817,40

2.

Kancelaria radcy prawnego J. Szewczyk W-wa

124 599,00

3.

Usługi prawne (pozostałe)

57 456,90
Razem

Koszty obsługi prawnej w stosunku do roku 2012
zmalały o kwotę: 24 166,00 zł tj. o 5%.
Ponadto w Biurze Izby pracuje na etacie radca prawny, którego wynagrodzenie wyniosło
w 2013 r.: 53 850,00 zł. (jak w 2012 roku).
4. Kontrola prawidłowości przeprowadzonych postępowań przetargowych
Przeprowadzono wyrywkową kontrolę postępowania przetargowego dotyczącego organizacji
XII Zjazdu PIIB w 2013 r. Sprawdzono zgodność
postępowania przetargowego z Uchwałą 38/R/09
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 16.12.2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu dokonywania zakupów,
zlecenia dostaw i świadczenia usług na rzecz PIIB.
Otrzymano trzy oferty. Komisja Przetargowa wybrała ofertę najkorzystniejszą Hotelu Novotel Okęcie na kwotę: 216 525,00 zł netto.
5. Działalność szkoleniowa
W 2013 roku koszty udziału pracowników w szkoleniach wyniosły: 1 823,54 zł.
6. Działalność finansowo – gospodarcza
W 2013 r. gospodarowanie funduszami i zarządzanie majątkiem PIIB prowadzone było w oparciu o budżet uchwalony na XII Krajowym Zjeździe

483 873,30

Izby Uchwała Nr 14/12 z dn. 06.07.2012 r. Zmiany budżetu dokonano Uchwałą Nr 18/R/12 z dn.
11.12.2013 r.
■ Dokumentacja księgowa prowadzona jest nadal
przez własną sekcję finansowo – księgową systemem komputerowym w oparciu o program
„Symfonia” autorstwa MATRIX PL SA.
■ Operacje gospodarcze i finansowe są udokumentowane dowodami księgowymi: posiadają
dekretację pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym.
■ Raporty kasowe prowadzone są na bieżąco –
rozliczane miesięcznie.
■ Zakupy materiałów są księgowane bezpośrednio
w koszty (nie ma magazynu materiałowego).
■ Amortyzacja środków trwałych dokonywana jest
metodą liniową w równych ratach miesięcznych.
Stawki amortyzacyjne odzwierciedlają okres
ekonomicznej użyteczności.
■ Amortyzacja bilansowa środków trwałych prowadzona jest na bieżąco.
■ Dokumentacja administracyjno – księgowa, rejestrowana prowadzona jest na bieżąco.
■ Ryczałty za posiedzenia organów izby wypłacone są na podstawie list obecności.
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7. Koszty utrzymania Biura Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa
w 2012 r.
Materiały biurowe

- obniżka
+ wzrost

w 2013 r.

42 716,38

47 208,71

+ 4 492,33

Pozostałe koszty, druki, prasa, książki

144 771,02

121 967,04

- 22 803,98

Usługi pocztowe, telekom., bankowe i inne

253 457,05

213 862,05

- 39 595,00

Wyposażenie biura (środki trwałe, wartości niematerialne
i prawa admin. oprogramowania, serwis urządzeń)

197 743,90

230 781,30

+ 33 037,10

Czynsze, utrzymanie biura, wynajem sal

618 240,87

617 740,21

- 500,60

1 990 636,28
(1 577 382,33)

1 981 317,80
(1 577 859,33)

- 9 319,48
(+477,00)

Koszty wynagradzania pracowników etatowych za dodatkową
pracę na umowę-zlecenie

4 800,00

0

- 4.800,00

Koszty delegacji i transp. (pracowników biura)

1 765,68

1 809,08

+43,40

733,19

1 823,54

+ 1.090,35

3 254 864,37

3 216 509,73

- 38 354,64

Koszty wynagradzania pracowników etatowych
(w tym wynagrodzenia bezpośrednie brutto)

Koszty szkoleń pracowników biura
Razem

8. Ustalenia pokontrolne:
8.1. Praca Biura PIIB w 2013 r. była prawidłowa.
Dokumentacja w zakresie:
■ stosunku pracy,
■ umów cywilno-prawnych, z podmiotami prawnymi,
■ administracyjnej obsługi organów Izby,
■ księgowości (operacje gospodarczo-finansowe, dokumenty kasowe),
■ ewidencji majątku,
■ rejestru korespondencji, archiwizacji
dokumentacji,
■ ochrony danych osobowych, dokumentacji księgowej,
prowadzona jest przez Biuro zgodnie
z obowiązującym prawem.
8.2. W czasie kontroli osoby odpowiedzialne
za obsługę administracyjną i finansowo –
księgową na bieżąco udzielały wyjaśnień
i odpowiedzi.
8.3. KKR stwierdziła, że zatrudnienie w 2013 r.
pracowników zatrudnionych na etacie
w Biurze Krajowej Rady PIIB było o około 0,5 etatu niższe, niż w 2012 roku.
8.4. KKR stwierdza, że koszty utrzymania
Biura KR PIIB w stosunku do roku 2012
są niższe o kwotę: 38 354,64 zł tj. o 2%.
Poziom kosztów we wszystkich pozycjach
uległ zmniejszeniu za wyjątkiem wyposażenia Biura i zakupu materiałów biurowych – wzrost o 37 529,43 zł (wymiana

części sprzętu komputerowego i zakup
kserokopiarki).
8.5. KKR stwierdza, że koszty obsługi prawnej
wynoszą 483 873,30 zł i są niższe w stosunku do 2012 roku o kwotę: 24 166,00 zł
co stanowi 5% (bez kosztów wynagrodzenia ¾ etatu radcy prawnego).

II.6. ZARZĄDZANIE
MAJĄTKIEM
Inwentaryzacja roczna składników majątkowych
w Krajowym Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa została przeprowadzona na podstawie Zarządzenia Nr 34/13 Prezesa Krajowej Rady PIIB z dnia
10.10.2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy i zapasów magazynowych w Krajowym
Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Rozliczenie końcowe inwentaryzacji rzeczowych
składników majątkowych – środków trwałych oraz
środków nisko cennych zostało zatwierdzone „Decyzją Poinwentaryzacyjną” Prezesa Krajowej Rady
PIIB z dnia 4 grudnia 2013 roku. W wyniku inwentaryzacji nie stwierdzono różnic wartościowych
i ilościowych w zakresie zarówno środków trwałych
jak i nisko cennych.
W Krajowym Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa od 1 stycznia 2008 roku stosuje się Zasady
prowadzenia rachunkowości przyjęte Uchwałą Rady
Krajowej Nr 26/R/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
W 2013 roku według prowadzonej ewidencji:
■ Według ewidencji środków trwałych ich wartość
na koniec roku 2013, wyniosła po umorzeniu:
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338 914,21 zł (w 2012 roku porównywalna
wartość wynosiła: 385 144,79 zł).
■ Według ewidencji wyposażenia nisko cennego
w roku 2013 jego wartość na koniec roku wyniosła
po umorzeniu: 3 025,80 złotych (w 2012 roku
porównywalna wartość wynosiła: 1 267,16 zł).
■ Wartość ewidencyjna wartości niematerialnych
i prawnych na koniec roku 2013, wyniosła
po umorzeniu: 350,99 zł (w 2012 roku porównywalna wartość wynosiła: 3 856,41 zł).
Oprogramowanie użytkowane w KIIB posiada
wymagane atesty i gwarancje z numerami ewidencyjnymi.
W roku 2013 skreślono z ewidencji część wyposażenia, co jest udokumentowane drukiem LIKWIDACJA i protokołami likwidacyjno-kasacyjnymi.
Likwidacji uległy 32 sztuki środków trwałych. Powyższe pozycje zostały zdjęte z ewidencji wpisem
do ewidencji /likwidacja/. Według ewidencji księgowej, wartość początkowa środków zlikwidowanych w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
wyniosła: 81 741,90 zł.
Przeprowadzona obowiązkowo na ostatni dzień
roku obrotowego (31.12.2013 r.) inwentaryzacja
zapasów książek (wydawnictw) wykazała:
■ Inwentaryzacja dot. publikacji „Uprawnienia budowlane”.
Komisja inwentaryzacyjna protokółem nr 10 stwierdziła na dzień 31.12.2013 r.: liczba egzemplarzy
na stanie PIIB na dzień 28.12.2013 r. – 115.
■ Inwentaryzacja dot. publikacji „Budowle
inżynieryjne krajów wyszehradzkiej czwórki – tom I”.
Komisja inwentaryzacyjna protokółem nr 2
stwierdziła na dzień 31.12.2013 r.:
– liczba egzemplarzy zakupionych przez PIIB
– 1 500,
– liczba egzemplarzy sprzedanych w 2012 roku
– 1 100,
– liczba egzemplarzy przekazanych nieodpłatnie
przedstawicielom organizacji współpracujących z PIIB w 2012 roku – 20,
– liczba egzemplarzy sprzedanych i przekazanych nieodpłatnie w 2013 roku – 334,
– na stanie PIIB na dzień 31.12.2013 r. – 46 egzemplarzy.

■ Inwentaryzacja dot. publikacji „Zabytki techniki krajów wyszehradzkiej czwórki – tom V”.
Komisja inwentaryzacyjna protokółem nr 3
stwierdziła na dzień 31.12.2013 r.:
– liczba egzemplarzy zakupionych przez PIIB
– 1 500;
– liczba egzemplarzy sprzedanych i przekazanych nieodpłatnie przedstawicielom organizacji
współpracującym z PIIB w 2011 roku – 1 090,
– liczba egzemplarzy sprzedanych w 2012 roku
– 70,
– liczba egzemplarzy przekazanych nieodpłatnie
przedstawicielom organizacji współpracujących z PIIB w 2012 roku – 310,
– liczba egzemplarzy sprzedanych i przekazanych nieodpłatnie w 2013 roku – 3,
– na stanie PIIB – 27 egzemplarzy.
■ Inwentaryzacja dot. publikacji „Zabytki techniki krajów wyszehradzkiej czwórki – tom IV”.
Komisja inwentaryzacyjna protokółem nr 4
stwierdziła na dzień 31.12.2013 r.:
– liczba egzemplarzy zakupionych przez PIIB
– 1 500,
– liczba egzemplarzy sprzedanych i przekazanych nieodpłatnie przedstawicielom organizacji współpracującym z PIIB w 2010 roku
– 1 119,
– liczba egzemplarzy sprzedanych i przekazanych nieodpłatnie przedstawicielom organizacji współpracującym z PIIB w 2011 roku
– 259,
– liczba egzemplarzy przekazanych nieodpłatnie
przedstawicielom organizacji współpracującym z PIIB w 2012 roku – 21,
– liczba egzemplarzy sprzedanych i przekazanych nieodpłatnie w 2013 roku – 25,
– na stanie PIIB – 76 egzemplarzy.
Przeprowadzona obowiązkowo, na ostatni dzień
roku obrotowego, inwentaryzacja aktywów finansowych wykazała:
■ W protokole z kontroli kasy przeprowadzonej
w dniu 31.12.2013 r. w obecności osoby prowadzącej kasę stwierdzono:
gotówka: 1 722,84 złotych oraz 50,00 USD.
■ Stan kont bankowych (wg potwierdzonych sald)
na dzień 31.12.2013 r.
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Rachunki:
Bank BGK
Bank Millennium

66 102,23 zł.
15 140 936,94 zł.

Ustalenia pokontrolne:
1. W trakcie wyrywkowej kontroli wyposażenia pracowników biura Krajowej Rady PIIB
nie stwierdzono uchybień.
2. Stwierdza się, że kompleksowa ewidencja środków trwałych Krajowej Rady PIIB,

stan istniejący i bieżąca rejestracja w roku
2013, prowadzona i zapisana jest w programie finansowo – księgowym SYMFONIA, nie budzi zastrzeżeń członków KKR.
3. Zlikwidowane środki trwałe w roku 2013
r. na podstawie oceny rzeczoznawców nie
nadawały się do dalszej sprzedaży, więc
przekazano je do utylizacji.

II.7. REALIZACJA BUDŻETU
Budżet PIIB na 2013 r. i jego korekta w roku obrotowym
Poz.
1
1.1
1.2
1.3
1.4

Wyszczególnienie
Wpływy-przychody
Składki na PIIB
Odsetki otrzymane
Rzeczoznawcy i cudzoziemcy
Obsługa ubezpieczenia Allianz

Razem

Uchwała Nr 18/12
XI Krajowego Zjazdu PIIB
z 7.07.2012 r.

Korekta budżetu w ciągu 2013 r.
Uchwała Nr 18/R/13
z 11.12.2013 r.

% zmiana

8 244 000,00
650 000,00
60 000,00
600 000,00

8 244 000,00
650 000,00
60 000,00
600 000,00

100,00
100,00
100,00
100,00

9 554 000,00

9 554 000,00

100,00

2.

Wydatki-koszty

2.1

Czynsze i utrzymanie biura, wynajęcie sal

780 000,00

780 000,00

100,00

2.2

Wyposażenie biura, administracja oprogramowania,
serwis urządzeń

340 000,00

280 000,00

82,35

2.3

Usługi pocztowe, telekom. bankowe i inne

250 000,00

250 000,00

100,00

2.4

Materiały biurowe, prasa, książki, druk mat.

2.5

Płace

2.6

Nagrody roczne personelu

2.7

Świadczenia urlopowe

2.8

Ekwiwalenty Prezydium Izby

477 300,00

477 300,00

100,00

2.9

Ryczałty

242 700,00

242 700,00

100,00

2.10

Umowy, zlecenia, ekspertyzy

240 000,00

190 000,00

79,17

2.11

Delegacje i koszty transportu

600 000,00

600 000,00

100,00

2.12

Koszty zakupu „IB” ponoszone przez KR

1 830 000,00

1 830 000,00

100,00

2.13

Koszty kolportażu i masowej korespondencji

1 000 000,00

980 000,00

98,00

2.14

Koszty Zjazdów Krajowych

280 000,00

280 000,00

100,00

2.15

Koszty szkoleń i konferencji

350 000,00

400 000,00

114,28

2.16

Koszty obsługi prawnej i ekspertyz

500 000,00

520 000,00

104,00

2.17

Koszty promocji, materiały prasowe

100 000,00

1 000 00,00

100,00

2.18

Koszty współpracy z zagranicą

100 000,00

130 000,00

130,00

2.19

Nagrody fundowane przez PIIB

40 000,00

40 000,00

100,00

2.20

Rezerwa

123 000,00

-

2.21

Koszty elektronicznego dostępu do norm

Razem

250 000,00

250 000,00

100,00

1 864 800,00

1 864 800,00

100,00

155 400,00

155 400,00

100,00

30 800,00

30 800,00

100,00

0

153 000,00

9 554 000,00

9 554 000,00

nowa pozycja
100,00
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W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r. po
stronie aktywów i pasywów zamknął się sumą
19 629 717,58 zł.

Rachunek zysków i strat za rok obrotowy wykazał
wynik finansowy dodatni (zysk netto) w wysokości: 1 161 021, 75 zł.

STAN REALIZACJI BUDŻETU 2013 r.
Struktura przychodów
Lp.

1.

2.

Wpływy-przychody
Przychody podstawowe z działalności statutowej
■ składki członkowskie zapłacone w 2012 r. na poczet
2013 r.
■ składki członkowskie zapłacone w 2013 r.
(w tym na poczet 2014 r. – 2 742 369,00)
■ przychody z tytułu postępowania kwalifikacyjnego
■ wpłaty z tytułu postępowania kwalifikacyjnego na
rzeczoznawcę budowlanego
■ wpłaty z tytułu postępowania w sprawie uznawania
kwalifikacji zawodowych cudzoziemców UE

3.

Przychody z pozostałej działalności
■ zwrot kosztów kolportażu „IB” i wysyłki insertów
■ zwrot kosztów wydania „IB”
■ sprzedaż książki + „Budowle inżynieryjne”
■ zwrot kosztów szkoleń, konferencji, noclegów
■ zwrot kosztów druku opłat
■ inne przychody
■ obsługa ubezpieczenia (8 % odpłatności składek OC)

4.

Pozostałe przychody operacyjne (zwrot niesłusznie
naliczonych opłat bankowych, zwrot opłat sądowych)

5.

Przychody finansowe
■ odsetki od lokat bankowych i bieżącego rachunku
■ otrzymane odsetki od udzielonej pożyczki
■ otrzymane odsetki od lokat i dłużnych papierów
wartościowych
■ naliczone odsetki dłużnych papierów wartościowych
Razem 1 – 5

6.

Plan
2013

Wykonanie
2013

8 244 000,00

8 535 864,91
2 833 460,00

Wykonanie
2012

Wzrost/spadek
2012/2013

103,54

6 907 144,00

wzrost 23,58%

75,67

38 600,00
21 600,00

wzrost 17,62%

5 702 404,91
60 000,00

600 000,00

45 400,00
32 400,00
13 000,00

17 000,00

3 855 585,25
1 968 556,43
1 131 849,02
2 286,00
84 950,44
28 012,73
47 510,47
592 420,16

3 846 129,05
1 875 129,60
1 137 876,30
63 797,00
95 418,76
28 312,00
60 205,94
585 389,45

10 619,78
650 000,00

550 095,69
363 322,40
18 599,45
94 056,01
74 117,83

9 554 000,00 12 997 565,63

Ubezpieczenie OC
■ środki przelane z rachunku bankowego
do ubezpieczyciela (Allianz+ Hestia)
■ środki z tytułu OC do przelania do ubezpieczyciela
z tytułu ubezpieczenia członków w 2013 r.
Razem 6

%
wykonania
planu 2013

-

wzrost 0,24%

wzrost 1,20%

4 295,94

wzrost 147,20%

84,63

895 403,80

spadek 38,57%

136,04

11 691 572,79

wzrost 11,17%

9 102 844,40

9 841 845,25

4 392 165,31

4 860 509,18

13 495 009,71

14 702 354,43

spadek 8,21%

Procentowy udział w strukturze przychodów w roku 2013 w odniesieniu do 2003, 2004, 2005, 2006,
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 r. kształtował się następująco:
2003
%

2004
%

2005
%

2006
%

2007
%

2008
%

2009
%

2010
%

2011
%

2012
%

2013
%

1. działalność statutowa

85

87,2

86,5

66,80

63,60

60,64

2. działalność gospodarcza

9,5

7,1

6,8

28,39

31,80

32,91

60,85

60,96

60,48

59,41

66,02

33,02

33,38

33,76

32,90

3. działalność operacyjna
i przychody finansowe

29,66

5,5

5,7

6,7

4,81

460

6,45

6,13

5,66

6,19

7,69

4,31
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Struktura kosztów
Lp.

Wydatki - koszty

Plan 2013

Wykonanie
2013

%
wykonania
planu 2013

Wykonanie
2012

Wzrost/
spadek
2012/2013

2.1

Koszty działalności podstawowej
Czynsze i utrzymanie biura, wynajęcie sal
w tym:
■
czynsz, wynajem sali konferencyjnej
■
sprzątanie biura
■
media (energia, co, woda)
■
usługi gastronomiczne
■
dzierżawa dystrybutora

780 000,00

720 901,10

92,42

711 064,50

wzrost 1,38%

2.2

Wyposażenie biura, administracja oprogramowania,
serwis urządzeń, w tym:
■
zakup środków trwałych, oprogramowania
i wyposażenia o niskiej wartości
■
serwis, naprawa, konserwacja sprzętu
■
usługi montażowe
■
ubezpieczenie wyposażenia i sprzętu
■
utrzymanie oprogramowania, dzierżawa serwera
Budinfo

280 000,00

232 055,56

82,88

197 743,9

wzrost 17,35 %

2.3

Usługi pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe i inne
w tym:
■
usługi i opłaty pocztowe
■
prowizje i opłaty bankowe, sądowe, skarbowe
■
usługi i opłaty abonamentowe telekomunikacyjne
i internetowe
■
dzierżawa serwera dostęp do portalu
■
administr. BIP
■
monitoring prasy, RTV, internetu
■
zastępstwo procesowe

250 000,00

215 862,05

86,34

253 528,00

spadek 14,86 %

2.4

Materiały biurowe, prasa, książki itp.
w tym:
■
prenumerata czasopism specjalistycznych
■
zakup materiałów biurowych
i akcesoriów komputerowych
■
zakup wyd. albumowych, książek, kalendarzy
■
kopiowanie, druk, oprawa materiałów

250 000,00

179 992,35

72,00

187 487,40

spadek 4,03%

2.5

Płace

1 864 800,00

1 809 230,67

2.6

Nagroda roczna personelu

155 400,00

153 687,45

2.7

Świadczenia urlopowe odpis na ZFŚS w 2013 r.

2.8

30 800,00

29 437,66

Ekwiwalenty Prezydium Rady

477 300,00

454 338,36

2.9

Ryczałty

242 700,00

182 275,00

2.10

Umowy zlecenia i ekspertyzy
■
wykonanie projektów norm
■
weryfikacja pytań dla KKK
■
wykłady e-learningowe

190 000,00

101 302,53

2 961 000,00

2 730 271,67

92,21

2 688 340,40

wzrost 1,56%

600 000,00

558 442,36

93,07

652 244,47

spadek 14,38%

1 830 000,00

1 804 718,72

98,62

845 190,19

wzrost 113,53%

2.13 Koszty kolportażu i masowej korespondencji, w tym:
■
wysyłka „IB”,
■
przygotowanie bazy adresowej
■
zwrot za wysyłkę insertów
■
zwrot kolportażu przez Spółkę

980 000,00

600 310,88

61,26

817 512,50

spadek 26,57%

2.14 Koszty zjazdu krajowego, w tym:
■
obsługa Zjazdu (usługi hotelowe,
gastronomiczne, informatyczne, graficzne)

280 000,00

279 570,47

99,85

398 933,59

spadek 29,92%

Razem poz. 2.5 – 2.10
2.11 Delegacje i koszty transportu
w tym:
■
delegacje służbowe krajowe
■
przejazdy taxi
■
wynajem miejsc parkingowych, karty
parkingowe, ryczałt samochodowy
2.12 Koszty zakupu „IB” ponoszone przez PIIB, w tym:
■
wydanie „IB” i zwrot kosztów wydania
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Lp.

Wydatki - koszty

Plan 2013

%
wykonania
planu 2013

Wykonanie
2013

Wzrost/
spadek
2012/2013

Wykonanie
2012

2.15 Koszty szkoleń i konferencji, w tym:
■
udział w konferencjach członków Izby
■
szkolenia pracowników Biura
■
szkolenia, narady organów Izby
■
materiały konferencyjne
■
opracowanie wykładów e-learningowych
■
szkolenia e-learningowe

400 000,00

389 329,36

97,33

354 058,38

wzrost 9,96 %

2.16 Koszty obsługi prawnej i ekspertyz, w tym:
■
usługi prawne
■
przygotowanie projektów decyzji i postanowień
KKK

520 000,00

493 687,80

94,94

517 780,76

spadek 4,65%

2.17 Koszty promocji, materiały prasowe, w tym:
■
obsługa public relations
■
materiały reklamowe

100 000,00

95 694,31

95,70

118 342,01

spadek 19,14%

2.18 Koszty współpracy z zagranicą, w tym:
■
składka ECEC, ECCE
■
delegacje służbowe zagraniczne
■
tłumaczenia dokumentów, pism
■
zaliczka na organizację walnego Zgromadzenia ECEC

130 000,00

120 543,19

92,73

96 710,27

wzrost
24,64%

40 000,00

24 618,78

61,55

24 927,84

spadek 1,24%

Nagrody fundowane przez PIIB , w tym:
puchary (Bieg Budowlańców)
2.19 ■
■
legitymacje, odznaki, dyplomy
2.20 Rezerwa
2.21 Koszty elektronicznego dostępu do norm
■
dostęp do portalu internetowego PNB
■
zakup dodatkowych norm PKN
Razem (2.1 – 2.21)

3

0,00

0,00

153 000,00

152 117,12

99,43

129 924,9

wzrost 17,08%

8 598 115,72

90,00

7 993 789,11

wzrost 0,07%

9 554 000,00

3 193 320,56
592 420,16
1 131 849,02
543 032,08

Koszty nie preliminowane, w tym m.in.:
■
obsługa ubezpieczyciela
■
wydanie „IB”(po stronie OIIB)
■
wysyłka „IB” (po stronie OIIB)
Razem

Procentowy udział w strukturze: 2004 2005
kosztów w latach:

2006

3 233 949,34
585 389,45
1 137 896,30
522 145,30
koszty
operacyjne

11 791 436,28

2007

2008

2009

2010

11 227 738,45

2011

2012

2013

■ działalności podstawowej
preliminowanej

75,8% 80,4% 69,4% 66,9% 67,81% 68,24% 68,27% 70,03% 71,20% 72,92

■ niepreliminowanej

24,2% 19,6% 30,6% 33,1% 32,19% 31,76% 31,73% 29,97% 28,80% 27,08

Struktura
kosztów
preliminowanych

Udział
%
2003

Udział
%
2004

Udział
%
2005

Udział
%
2006

Udział
%
2007

Udział
%
2008

Udział
%
2009

Udział
%
2010

Udział
%
2011

Udział
%
2012

Udział
%
2013

Czynsze i
utrzymanie biura

3,8

7,2

6,3

7,4

8,1

7,33

7,71

8,87

9,39

8,89

8,38

Wyposażenie biura,
utrzymanie

5,5

3,5

2,9

3,6

4,8

5,24

5,55

5,24

4,83

2,47

2,70

Usługi pocztowe,
telefon, internet

6,7

5,8

4,9

4,6

4,4

4,68

3,22

3,25

3,28

3,17

2,51

Mat. biurowe,
prasa, książki

6,0

3,6

2,8

3,1

2,8

3,76

2,37

3,78

3,14

2,34

2,09

Płace i ryczałty

19,2

26,0

22,6

26,6

28,65

33,17

32,95

33,59

33,77

33,63

31,75

Delegacje i koszty
transportu

3,7

5,8

5,0

6,9

6,3

6,36

5,15

5,19

6,65

8,16

6,49

Biuletyn IB

37,6

36,7

40,0

34,0

25,4

12,27

11,63

11,26

11,18

10,57

20,99

Kolportaż i masowa
korespondencja

-

-

-

-

-

7,43

10,79

9,37

9,57

10,23

6,98

Zjazd Izby

4,5

3,6

3,6

4,2

5,8

3,87

3,24

3,16

3,45

4,99

3,25

Szkolenia
konferencje

1,9

2,2

2,3

1,4

2,4

5,54

5,34

4,73

3,77

4,43

4,53

Obsługa prawna

5,7

5,6

7,4

7,2

8,4

7,57

6,16

7,35

6,33

6,48

5,74

-

-

2,2

1,0

2,8

-

-

-

-

-

-

Promocja i współpraca
z zagranicą
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Struktura
kosztów
preliminowanych

Udział
%
2003

Udział
%
2004

Udział
%
2005

Udział
%
2006

Udział
%
2007

Udział
%
2008

Udział
%
2009

Udział
%
2010

Udział
%
2011

Udział
%
2012

Udział
%
2013

Promocja, materiały
prasowe

-

-

-

-

-

1,58

1,07

1,25

1,16

1,48

1,11

Współpraca
z zagranicą

-

-

-

-

-

0,80

1,25

1,56

1,15

1,21

1,40

-

-

-

-

-

0,43

0,02

0,05

0,79

0,31

0,29

Nagrody fundowane
przez PIIB
Rezerwa

5,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Koszty działalności
LBS OIIB

-

-

-

-

-

-

3,55

1,34

1,55

-

-

Koszty elektronicznego dostępu
do norm

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,16

1,77

■ udział ubezpieczyciela w kosztach operacyjnych ogółem: w 2004 r. – 10,4%, w 2005 r. – 6,1%,

w 2006 r. – 6,2%, w 2007 r. – 4,3%, w 2008 r. – 4,5%, w 2009 r. – 3,87%, w 2010 r. – 4,51%,
w 2011 r. – 4,41%, w 2012 r. – 5,21%, w 2013 r. - 5,02 %.

Wskaźniki charakteryzujące wynik finansowy oraz sytuację
majątkową i finansową Krajowej Izby za 11 lat (2003, 2004,
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 r.)
Lp.

Wyszczególnienie

Wskaźniki
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1.

Płynność wskaźnik
płynności I
aktywa obrotowe ogółem* zobowiązania
krótkoterminowe

11 237

6295,98

2,06

2,49

2,59

2,08

2,24

2,59

2,04

2,35

3,13

2.

Płynność wskaźnik
płynności II
aktywa obrotowe ogółem
- zapasy zobowiązania
krótkoterminowe*

11 237

6295,98

2,06

2,49

2,58

2,07

2,24

2,59

2,04

2,35

3,53

3.

Płynność wskaźnik
płynności III
inwestycje krótkoterminowe zobowiązania krótkoterminowe*

11 119

6171,35

1,97

2,26

2,42

1,92

2,15

2,50

1,99

2,29

3,40

4.

Pokrycie aktywów
trwałych kapitałem
własnym i rezerwami
długoterminowymi
kapitał (fundusz) własny +
rezerwy aktywa trwałe

19,60

11,35

14,57

7,3

7,79

2,00

2,32

15,36

2,18

2,46

24,48

5.

Wskaźnik ogólnego
zadłużenia
zobowiązania ogółem
aktywa ogółem

0,68

0,66

0,65

0,57

0,55

0,53

0,51

0,52

0,51

0,48

0,434

* bez z tyt. dostaw i usług powyżej 12 miesięcy
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Wnioski z analizy ekonomiczno-finansowej
Według struktury przychodów i kosztów:
■ przychody netto z działalności operacyjnej
w stosunku do 2012 r. wzrosły o 1 644 977,11
(o 15,24 %);
■ koszty działalności operacyjnej w odniesieniu do roku ubiegłego wzrosły o 563 697,83
(o 5,02 % );
■ amortyzacja – wzrost o 8 083,39 zł (o 8,74%);
■ zużycie materiałów i energii – spadek
o 43 565,80 zł (o 19,90%);
■ usługi obce – wzrost o 668 871,14 zł (o 9,94 %)
w 2012 r. wzrost o 47 289,91 zł (o 0,71%);
■ podatki i opłaty – wzrost o 1 431,61 zł
(o 4,75%);
■ wynagrodzenia – spadek o 6 794,58 zł
(o 0,275 %);
■ ubezpieczenia i świadczenia pracownicze
– spadek o 4 464,08 zł (o 1,13%);
■ pozostałe koszty rodzajowe i inne – wzrost
o 451,85 zł (o 0,04%);
■ struktura majątku w dalszym ciągu zdominowana jest przez aktywa obrotowe, co stanowi
korzystną sytuację dla PIIB. Udział aktywów
obrotowych w majątku zwiększył się z 79%
w 2012 r. do 97,7% w roku 2013 i odpowiednio w sumie bilansowej zmalał udział aktywów
trwałych. Główną przyczyną tych zmian było
przekształcenie inwestycji długoterminowych
w krótkoterminowe;
■ w strukturze aktywów, inwestycje krótkoterminowe obejmują przede wszystkim środki pieniężne na rachunkach bankowych oraz ulokowane w obligacjach skarbowych;
■ na 31.12.2013 r. środki pieniężne na rachunkach bankowych stanowiły kwotę 18 392
841,42 zł, z czego ulokowane środki na lokatach terminowych stanowiły kwotę 14 940
282,19 zł (wraz z odsetkami – 60 282,19 zł);
■ w 3-letnich obligacjach skarbowych w terminie
wykupu 02.11.2014 r. (o wartości zakupu 3
046 195,40 zł). Obligacje te zakupiono w drodze zamiany trzyletnich obligacji skarbowych,
których termin wykupu przypadał w dniu
2.11.2011 r;

■ środki trwałe w strukturze majątku ogółem

stanowiły 1,74%, aktywa obrotowe – inwestycje krótkoterminowe 94,00%, długoterminowe
aktywa finansowe 0,44% majątku.
– Krajowa Izba lokując wolne środki pieniężne
na lokatach i rachunku bankowym uzyskała przychód z tytułu odsetek w kwocie 363
322,40 zł (w 2012 r. – 630 981,05 zł).
– Środki pieniężne pochodzą z wypracowanego
zysku oraz z dokonanych wpłat członków Izby
na poczet 2014 roku w kwocie 7 134 534,31 zł,
w tym:
• ubezpieczenie OC – 4 392 165,31 zł,
• składki członkowskie Izby na poczet roku
2014 –2 742 369,00 zł.
Wpłacone środki pieniężne przez członków Izby
na OC będą odprowadzone na rachunek bankowy
ubezpieczyciela.
■ w pasywach bilansu kapitał własny stanowi
56,54% pasywów z tego kapitał podstawowy
50,63%, a zysk netto 5,91%;
■ zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniach stanowią 43,46% pasywów, przy czym zobowiązania krótkoterminowe 29,48% (OC–22,37%) pasywów, natomiast rozliczenia międzyokresowe
13,97% (wpłaty członków na poczet 2014).
Wynik finansowy netto w 2013 r. (1 161
021,75 zł) stanowi 271,3% wartości osiągniętego w 2012 r. (427 941,18 zł).
Wszystkie wskaźniki płynności świadczą o posiadanej płynności finansowej KI, a więc wszystkie
zobowiązania mogą być uregulowane środkami
pieniężnymi.
W 2013 r. wskaźniki płynności kształtowały się następująco:
■ wskaźnik płynności I - 3,31 – pokrycie bieżących zobowiązań,
■ wskaźnik płynności II - 3,53 – szybkiej spłaty
zobowiązań,
■ wskaźnik płynności III - 3,40 – wysokiej płynności finansowej.
Na 31.12.2013 r. pozostały nieuregulowane należności w kwocie 345 174,26 zł.
Zobowiązania krótkoterminowe na 31.12.2013 r.
stanowiły kwotę 5 787 969,04 zł, w tym:
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1. Z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy:
– kancelaria radcy prawnego:
– K. Zając
24 649,20
– ENTIM Wojciech Stańczuk
26 121,60
– Poczta Polska SA
264 329,34
– hotel Mercure Grand
13 008,60
– pozostałe bieżące rozrachunki
z dostawcami
30 785,23
2. Z tytułu podatków i ZUS - podatek dochodowy
od osób fizycznych
32 115,00
– podatek dochodowy

od osób prawnych
6 624,00
– świadczenia pracownicze ZUS
94 684,84
– VAT
51 899,40
– PFRON
2 387,00
3. Pozostałe zobowiązania
– z OIIB
44 564,17
– mylne wpłaty
792 879,91
– OC do przekazania
ubezpieczycielowi
4 392 165,31
– pozostałe
2 176,19
– fundusze specjalne: ZFŚS
9 579,25

Ubezpieczenie OC członków Izby i wypłacone odszkodowania
Rok

Ubezpieczyciel

2003

TUiR Warta SA

2004

TUiR Warta SA

Liczba szkód wypłaconych
/szkód zgłoszonych

Wypłacone
odszkodowania w zł

12/64

47 581,16

37/125

277 595,37

TU Allianz SA

Składka OC przelana do
ubezpieczyciela

*Przychody netto z tyt.
obsługi ubezpieczyciela

8 271 900,00

444 992,05

1 868 080,00

122 497,05

7 513 635,00

361 272,57

2005

TU Allianz SA

28/146

561 597,72

9 409 300,00

462 752,45

2006

TU Allianz SA

42/191

1 780 984,53

10 688 400,02

525 659,02

TUiR Warta SA

0/8

0

2007

TU Allianz SA

50/218

1 754 560,48

31/z 2005-2006

1 217 774,60

8 560 455,04

392 012,76

8 026 413,33

361 857,98

8 771 180,00

395 422,05

8 923 853,00

402 304,85

10 586 688,06

473 388,48

9 841 845,25

585 389,45

-

-

2008

TU Allianz SA
TUiR Warta SA

2009

TU Allianz SA

52/190

1 685 537,43

47/z2005, 2006, 2007

1 671 099,98

0/1

-

100/293

2 961 314,36

24/z lat 2005-2007

801 020,38

TUiR Warta SA

1/1

4 970,98

TUiR Allianz SA

78/248

3 345 366,61

104/104 sprzed roku 2010

1 242 206,83

2011

TUiR Warta SA
TUiR Allianz
STU Ergo Hestia

0/3
65/252
2/100
38/38 sprzed roku 2011

1 706 320,25 12 366,97
472 478,31

2012

TUiR Warta S.A.
TUiR Allianz
STU Ergo Hestia

0/0
53/194
55/282

0
1 551 793,83
1 350 843,48

STU Ergo Hestia

36/36 sprzed roku 2012

705 983,32

TUiRWartaS.A.
TUiR Allianz

1/2
36/136
(w toku likwidacji 44)
47/338
(w toku likwidacji 150)
11/11 sprzed roku 2013
12/12 sprzed roku 2013

27 088,54
1 805 990,15

4 920 799,75

9 102 844,40

592 420,16

962/2993

28 072 196,86

101 564 594,10

5 119 968,87

2010

2013

STU Ergo Hestia
TUiR Allianz S.A.
STU Ergo Hestia

Łącznie 2013
Łącznie
* 8% odpłatności przelanych składek OC z TUiR Warta SA
6%, 5,5% odpłatności przelanych składek OC z TU Allianz Polska SA.
5,5%, 8% odpłatności przelanych składek STU Ergo Hestia

1 903 799,93
479 786,39
704 132,74
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Ustalenia pokontrolne:
1. KKR nie opiniowała zamierzeń finansowych oraz gospodarczych PIIB na 2013 r.
2. Dodatni wynik finansowy za 2013 rok wynosi: 1 161 021,75 zł.
3. Dodatni wynik finansowy został osiągnięty między innymi na skutek wzrostu wysokości składki oraz prowadzenia oszczędnej polityki finansowej (spadku kosztów
kolportażu i masowej korespondencji, delegacji, kosztów transportu, usług pocztowych, kosztów obsługi prawnej i kosztów promocji).
4. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01–
31.12.2013 r., zostało sporządzone we
wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w ustawie zasadami
(polityką) rachunkowości, na podstawie
prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. W sprawozdaniu ujęto rzetelnie
i jasno wszystkie informacje istotne dla
oceny sytuacji majątkowej i finansowej
PIIB na koniec 2013 r.
5. Wszystkie części sprawozdania finansowego opatrzone są tą samą datą sporządzenia i podpisane przez Prezesa Rady
Krajowej PIIB, Skarbnika PIIB oraz Głównego Księgowego.
6. Nastąpił niewielki wzrost wskaźników
płynności finansowej, przy czym ich poziom oceniać należy jako wysoki w aspekcie występującej „nadpłynności”.
7. Biorąc pod uwagę stan majątkowo – finansowy na dzień 31.12.2013 r. nie występuje zagrożenie dla kontynuowania
działalności jednostki w dającym się przewidzieć okresie.
8. KKR stwierdza:
a) wzrost kosztów w stosunku do 2012 r.
(wg. „wykonania budżetu”) m.in. w następujących pozycjach:
■ poz. 2.1 Koszty działalności podstawowej – czynsze i utrzymanie biura,
wynajęcie sal 720 901,10 – 711 064,50
= 9 836,6 zł (1,38%)
■ poz. 2.2 Wyposażenie biura, administra-

cja oprogramowania, serwis urządzeń
232 055,56 –197 743,90 = 34 311,66 zł
(17,35%)
■ poz. 2.5-2.10 Płace, ryczałty, ekwiwalent
2 730.271,67 –2 688.340,40 = 41 931,27
zł (1,56%)
■ poz. 2.12 Koszty zakupu „Inżyniera
Budownictwa” ponoszone przez PIIB
1 804 718,72 – 845 190,19 = 959 528,53
zł (113,53%)
■ poz. 2.15 Koszty szkoleń i konferencji
389 329,36 – 354 058,38 = 35 270,98 zł
(9,96%)
■ poz. 2.18 Koszty współpracy z zagranicą
120 543,19 – 96 710,27 = 23 832,92 zł
(24,64%)
■ poz. 2.21 Koszty elektronicznego dostępu do norm 152 117,12 – 129 924,90 =
22 192,22 zł (17,08%)
b) spadek kosztów w stosunku do 2012 r.
(wg. „wykonania budżetu”) m.in. w następujących pozycjach:
■ poz. 2.3 Usługi pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe i inne 253 528,00 –
215 862,05 = 37 665,95 zł (14,86%)
■ poz. 2.4 Materiały biurowe, prasa, książki
itp.187 487,40 –179 922,35 = 7 565,05 zł
(4,03%)
■ poz. 2.11 Delegacje i koszty transportu
652 244,47 – 558 442,36 = 93 802,11 zł
(14,38%)
■ poz. 2.13 Koszty kolportażu i masowej
korespondencji 817 512,50 – 600 310,88
= 217 201,62 zł (26,57%)
■ poz. 2.14 Koszty Zjazdu Krajowego
398 933,59 – 279 570,47 = 119 363,12 zł
(29,92%)
■ poz. 2.16 Koszty obsługi prawnej i ekspertyz 517 780,76 – 493 687,80 = 24 092,96
zł (4,65%)
■ poz. 2.17 Koszty promocji, materiały prasowe 118 342,01 – 95 694,31= 22.647,70 zł
(19,14%)
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III. PODSUMOWANIE
1. WNIOSKI KKR
1.1. Działalność Prezydium i Krajowej Rady
w 2013 roku była zgodna ze Statutem,
Regulaminami KR i obowiązującym prawem.
1.2. Należy kontynuować współpracę PIIB
z parlamentarzystami i instytucjami stanowiącymi prawo.
1.3. KKR stwierdza, że Krajowa Komisja Kwalifikacyjna w 2013 r. prowadziła działalność merytoryczną w pełnym zakresie
jaki jest określony w Ustawie, Statucie
i regulaminie KKK oraz w swojej działalności przestrzegała obowiązujących regulaminów.
1.4. KKR stwierdza, że działalność merytoryczna Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w 2013 r. prowadzona
była zgodnie z Regulaminem KROZ przy
zachowaniu trybu postępowania KROZ
w sprawach dyscyplinarnych i odpowiedzialności zawodowej w budownictwie
oraz obowiązującym prawem.
1.5. Obsługa administracyjno-finansowa organów PIIB prowadzona była przez Krajowe Biuro PIIB prawidłowo.
1.6. KKR stwierdza, że działalność merytoryczna KSD w 2013 r. prowadzona była
zgodnie z Regulaminem KSD przy zachowaniu trybu postępowania Sądu Dyscyplinarnego w sprawach dyscyplinarnych
i odpowiedzialności zawodowej w budownictwie oraz zgodnie z obowiązującym prawem.
1.7. KKR nie wnosi uwag do działalności Krajowego Biura Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa w 2013 r.
1.8. KKR stwierdza, że dokumentacja dotycząca zatrudnienia pracowników jest
kompletna.
1.9. KKR stwierdza, że Umowy cywilno
– prawne i z podmiotami prawnymi są
zawierane prawidłowo, umowy o dzieło
zgodnie z obowiązującym regulaminem
i prawem.

1.10. KKR stwierdza, że księgowość i ewidencja majątku jest prowadzona rzetelnie
i prawidłowo.
1.11. KKR stwierdza, że obieg dokumentów
i ich archiwizacja są zgodne z instrukcją kancelaryjną.
1.12. Program elektronicznego systemu
ewidencji środków trwałych, wyposażenia niskocennego oraz wartości niematerialnych i prawnych pozwala na
sprawne przeprowadzanie kontroli posiadanego przez Krajową Izbę majątku
trwałego w każdym roku.
1.13. Na podstawie wykazu zakupów stwierdza się, że nadal utrzymuje się tendencja ich zmniejszania. W 2013 r. dokonane zostały tylko zakupy niezbędne.
1.14. Polityka finansowo-gospodarcza w 2013 r.
realizowana była przez Krajową Radę
zgodnie z budżetem po korekcie w grudniu 2013 r.
1.15. Na koniec 2013 r. uzyskano dodatni
wynik finansowy netto w wysokości: 1
161 021,75 zł (2004 r. – 787 279,25 zł,
2006 r. – 792 012,92 zł, 2007 r. – 716
401,76 zł, 2008 r. – 1 496 882,06 zł,
2009 r. – 849 982,39 zł, 2010 r. – 521
094,90 zł, 2011 r. – 718 473,18 zł, 2012 r.
- 427 941,18 zł) co stanowi 271,30%
wyniku z roku 2012.

2. ZALECENIA KKR
2.1. Znając zasady i realia funkcjonowania
współczesnego rynku medialnego, KKR
zaleca zwiększenie planowanych środków na działalność informacyjną i promocyjną działalności PIIB w mediach.
2.2. W związku z istniejącą korzystną sytuacją finansową PIIB, KKR widzi konieczność przyspieszenia działań związanych
z zakupem własnej siedziby.
2.3. KKR dostrzega problem jakości odbywanych praktyk zawodowych, niezbędnych
do uzyskania uprawnień, a także sposobu ich dokumentowania.
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3. WNIOSKI KOŃCOWE KKR
3.1. Krajowa Komisja Rewizyjna zgodnie z §3
ust.1. Punkt 4 Regulaminu występuje
z wnioskiem do XIII Krajowego Zjazdu
PIIB o udzielenie absolutorium Krajowej
Radzie Izby za okres sprawozdawczy od
01.01. do 31.12.2013 r.

3.2. Krajowa Komisja Rewizyjna wnosi do
XIII Krajowego Zjazdu PIIB o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Krajowej
Rady PIIB za okres 2013 roku i podjęcie
uchwały podziału wyniku finansowego.

SPRAWOZDANIE
z działalności Krajowej Komisji Rewizyjnej
w kadencji 2010 – 2014
I. Skład osobowy Krajowej
Komisji Rewizyjnej
1. Na IX Krajowym Zjeździe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa:
■ Uchwałą Nr 17/10 z dnia 18 czerwca 2010
r.– został wybrany Przewodniczący KKR Tadeusz Durak.
■ Uchwałą Nr 24/10 z dnia 19 czerwca 2010 r.
został wybrany skład KKR w osobach:
1) Barcicka Ewa,
2) Kallik Urszula,
3) Kokociński Grzegorz,
4) Komorowski Janusz,
5) Owedyk Kazimierz,
6) Piotrowiak Paweł,
7) Szczygielski Leonard,
8) Ślusarczyk Kazimierz.
2. Na pierwszym posiedzeniu w dniu 01.07.2010 r.
Komisja ukonstytuowała się wybierając ze swojego składu:
Wiceprzewodniczącą – Ewę Barcicką
oraz Sekretarza – Urszulę Kallik
(Uchwała nr 1/III/KKR/10 KKR z dnia 01.07.2010 r.)
3. W trakcie kadencji nastąpiły zmiany w składzie
osobowym i pełnionych funkcjach KKR:
■ W związku ze złożoną rezygnacją odwołano
z funkcji Sekretarza – Uchwałą KKR Nr 39/III/
KKR/2012 z dnia 29.08.2012 r. – Urszulę Kallik.
■ Na funkcję Sekretarza powołano – Leonarda Szczygielskiego – Uchwałą KKR Nr 40/III/
KKR/2012 z dnia 29.08.2012 r.

■ We wrześniu 2012 roku zmarł Grzegorz Ko-

kociński.
■ Członkiem KKR wybrany Uchwałą Nr 16/13
XII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa z dnia 28 czerwca 2013 r. został Bogdan Wrzeszcz.

II. Plany Pracy KKR
i ich realizacja w kadencji
2010-2014
1. Na posiedzeniu w dniu 26 sierpnia 2010 r. KKR
przyjęła „Ramowy program działania KKR
PIIB w kadencji 2010-2014” (załącznik nr 2
do Protokołu nr 3/III/KKR/10).
Program ten obejmował:
1. Przeprowadzanie kontroli działalności statutowej i finansowej wszystkich organów krajowych PIIB /KKK i KSD, KROZ/ – każdego roku.
2. Ocena projektu budżetu i kontrola realizacji budżetu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
3. Kontrolowanie zgodności działań podejmowanych uchwał i innych decyzji Krajowej Rady
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa ze Statutem Izby i uchwałami Krajowego Zjazdu oraz
kontrolowanie efektywności działania Krajowej
Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
4. Przeprowadzenie kontroli w zakresie prawidłowego i racjonalnego zarządzania majątkiem.
5. Kontrola działalności Biura PIIB oraz prowadzonej dokumentacji finansowo-księgowej.
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6. Ocena realizacji Ramowego Programu Działania Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa określonego w Uchwale Zjazdu (Uchwała Nr 30/10
z dnia 19.06.2010 r.), oraz wnioskach zgłoszonych i przyjętych na IX Krajowym Zjeździe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
7. Ocena działalności Spółki „IB”.
8. Opiniowanie zamierzeń gospodarczych oraz
finansowych na wniosek Prezydium Krajowej
Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
9. Sprawowanie nadzoru nad działalnością Okręgowych Komisji Rewizyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprzez udział Członków
Krajowej Komisji Rewizyjnej w posiedzeniach
Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz kontrolowanie uchwał i protokołów z posiedzeń oraz
protokołów z kontroli Okręgowych Komisji Rewizyjnych .
10. Uchylanie uchwał Okręgowych Komisji Rewizyjnych sprzecznych z prawem.
11. Sporządzenie wniosku w sprawie udzielenia
absolutorium Krajowej Radzie PIIB.
12. Występowanie z wnioskami o przyznanie
członkom organów Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa Odznak Honorowych Polskiej
Izby Inżynierów Budownictwa.
13. Opracowanie rocznych sprawozdań z działalności Krajowej Komisji Rewizyjnej.
14. Organizowanie posiedzeń Krajowej Komisji
Rewizyjnej i Przewodniczących Okręgowych
Komisji Rewizyjnych III kadencji (podstawowe
informacje dotyczące zadań Okręgowej Komisji Rewizyjnej i współpracy z Krajową Komisją
Rewizyjną).
15. Organizacja szkoleń dla Przewodniczących
i członków Okręgowych Komisji Rewizyjnych
i Krajowej Komisji Rewizyjnej.
2. Krajowa Komisja Rewizyjna realizowała Ramowy Program Działania w oparciu o roczne Plany
Pracy które były przyjmowane na posiedzeniach
KKR. W rocznych planach pracy został ujęty cały
zakres działalności Komisji określony w Ramowym
Programie Działania KKR.
1. Plan Pracy KKR na 2011 r. został przyjęty na
posiedzeniu w dniu 20.01.2011 r.

2. Plan Pracy KKR na 2012 r został przyjęty na posiedzeniu KKR w dniu 16.01.2012 r.
3. Plan działania KKR na 2013 r. został przyjęty na
posiedzeniu KKR w dniu 14.01.2013 r.
4. Plan działania KKR na 2014 r. został przyjęty na
posiedzeniu KKR w dniu 20.01.2014 r.
3. Realizując przyjęty program działania i coroczne plany pracy KKR przeprowadzała coroczne planowe kontrole dotyczące:
■ zarządzania majątkiem PIIB,
■ biura KI,
■ działania KSD, KROZ, KKK, KR i realizacji
uchwał,
■ realizacji budżetu,
oraz kontrole doraźne:
■ w 2011 roku – kontrola wydatków na rzecz
wybieranych członków władz w okresie
01.01 – 30.09.2011 r.,
■ w 2013 roku – kontrola w zakresie realizacji
celów statutowych przez Wydawnictwo PIIB,
– kontrola w zakresie realizacji ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej członków Izby.
Kontrole obejmowały cały zakres działalności Krajowej Rady, realizację Ramowego Programu Działania KR oraz realizacji wniosków przyjętych przez
kolejne Zjazdy.
4. Ocena
KKR nie opiniowała zamierzeń gospodarczych
oraz finansowych Krajowej Rady.
KKR w wyniku kontroli stwierdza, że działalność
Prezydium i Krajowej Rady, KKK, KROZ oraz KSD
była zgodna ze Statutem, Regulaminami i obowiązującym prawem, a polityka finansowo-gospodarcza realizowana była przez Krajową Radę
zgodnie z budżetami corocznie korygowanymi
pod koniec roku.
KKR corocznie występowała do krajowych zjazdów o udzielenie absolutorium Krajowej Radzie
za kolejne okresy sprawozdawcze oraz przyjęcie
sprawozdań finansowych.
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III. Dane statystyczne o działalności Krajowej Komisji Rewizyjnej
Poniżej tabelarycznie przedstawiono najważniejsze działania KKR
Lp.
1.
2.
3.

Rodzaj informacji

2010
(po IX zjeździe)

2011

2012

2013

2014 do zjazdu

Razem

5

9

8

9 + 1 wyjazdowe
w ZAPOIIB

4

36

2

5

3

6

1

17

2

1

2

2

2

9

Ilość odbytych posiedzeń KKR
Ilość odbytych posiedzeń
Prezydium KKR
Posiedzenia KKR z
przewodniczącymi OKR

4.

Przeprowadzone kontrole

-

8

7

9

7

31

5.

Podjęte uchwały przez KKR

7

50

47

28

22

154

IV. Nadzór KKR
nad działalnością OKR
Nadzór był sprawowany i realizowany przez członków KKR zgodnie z przyjętym harmonogramem
prac i terminarzem posiedzeń OKR w zakresie wynikającym z potrzeb merytorycznych.
Nazwa OKR
Przewodniczący OKR

2010
po IX Zjeździe

2011

Członkowie KKR składali sprawozdania z pełnionych nadzorów nad działalnością OKR.
KKR nie uchylała jako sprzecznych z prawem
uchwał podjętych przez OKR.
KKR pozytywnie oceniła pracę OKR w kadencji
2010 – 2014.

2012

2013

2014

Ilość posiedzeń / Ilość kontroli / Nadzór członka KKR

Nadzór KKR
Dolnośląska
Wrocław
Anna Ficner
Kazimierz Ślusarczyk

3/4/1

11/7/1

8/4/-

7/4/-

3/4/1

Kujawsko-Pomorska
Bydgoszcz
Bruno Bronkau
Janusz Komorowski

6/4/4

10/6/9

9/3/7

7/6/6

2/2/4

Lubelska
Lublin
Leszek Boguta
Leonard Szczygielski

3/0/-

8/4/2

7/4/-

7/7/1

2/2/-

Lubuska
Gorzów Wlkp.
Bach Stanisław
Ewa Barcicka

5/0/-

5/2/1

6/-/1

7/10/1

2/7/1

Łódzka
Łódź
Krzysztof Stelągowski
Paweł Piotrowiak

8/0/1

9/7/3

9/6/3

10/9/1

3/9/-

Małopolska
Kraków
Andrzej Turowicz/
od 2012 Danuta Opolska
Urszula Kallik

6/4/-

12/12/5

9/5/7

13/12/-

3/2/1

Mazowiecka
Warszawa
Konrad Włodarczyk
Tadeusz Durak

7/2/2

14/2/5

14/2/3

13/5/1

4/7/2

Opolska
Opole
Małgorzata KostarczykGąska
Urszula Kallik

5/7/1

7/5/4

8/8/7

7/9/4

4/6/-

Podkarpacka
Rzeszów
Janusz Środa
Tadeusz Durak

3/3/1

6/5/2

6/6/2

6/11/3

2/3/1

Podlaska
Białystok
Małgorzata Micał
Leonard Szczygielski

4/1/1

6/6/2

6/7/2

7/10/-

2/4/1
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Nazwa OKR
Przewodniczący OKR

2010
po IX Zjeździe

2011

2012

2013

2014

Ilość posiedzeń / Ilość kontroli / Nadzór członka KKR

Nadzór KKR
Pomorska
Gdańsk
Zbigniew Wrzesiński
Janusz Komorowski

2/5/2

5/8/5

5/8/4

6/7/3

2/0/2

Śląska
Katowice
Edmund Janic
Kazimierz Ślusarczyk

7/5/1

6/12/1

9/11/2

8/8/2

3/6/1

Świętokrzyska
Kielce
Zbigniew Dusza
Kazimierz Ślusarczyk

5/3/1

6/1/1

6/5/1

5/7/3

1/3/-

Warmińsko-Mazurska
Olsztyn
Janusz Nowak
Kazimierz Owedyk

3/0/-

5/3/-

7/4/1

5/10/2

0/1/-

Wielkopolska
Poznań
Wojciech Białek
Ewa Barcicka

5/8/-

6/6/-

7/6/-

8/8/-

1/3/-

Zachodnio-pomorska
Szczecin
Sylwia Łozowska
Kazimierz Owedyk

5/1/-

6/9/1

7/6/-

6/5/2

0/0/-

V. Szkolenia członków OKR
i KKR
Szkolenia organizowane były przez KKR dla członków OKR w trakcie wspólnych posiedzeń w Warszawie oraz wyjazdowych dla wszystkich członków
KKR i OKR.
Na szkoleniach uczestnicy otrzymywali materiały
szkoleniowe zawierające szczegółowe wytyczne
dotyczące działań Komisji Rewizyjnych, zalecenia
dotyczące wzorów dokumentów itp.
Poniżej przedstawiono zestawienie przeprowadzonych szkoleń.
1. W roku 2010
1.1. Otwock (27–28 listopad 2010 r.)
Zagadnienia prawne:
1. Odpowiedzialność prawna i ewentualnie dyscyplinarna członków KKR i OKR za wykonywanie
zadań członków KKR i OKR – określonych ustawą i statutem.
2. Zakres kontroli organów Izby w świetle obowiązujących przepisów. Regulamin KKR - § 3 pkt
1, Ustawa art. 55 ust 1 pkt 1 art. 23 pkt 1, na
co zwracać szczególną uwagę w czasie kontroli
działalności organów Izby.
Zagadnienia finansowo-ekonomiczne:
1. Zalety wprowadzania „Ujednoliconych Zasad
(Polityki) w zakresie rachunkowości PIIB” – dla

funkcjonowania OIIB PIIB oraz wykonywania
obowiązków KKR i OKR w zakresie kontroli i odpowiedzialności.
2. Sposoby i wytyczne prowadzenia kontroli gospodarki finansowej Izby, w tym bilansu (na co
szczególnie należy zwrócić uwagę).
3. Kontrola sposobu zarządzania majątkiem Izby
i wynikające z tego zagrożenia: Rola Komisji Rewizyjnej na etapie przygotowania, realizacji i rozliczania otrzymanych środków pomocowych.
2. W roku 2011
2.1. Mąchocice (14–16 październik 2011 r.)
Zagadnienia prawne:
1. Struktura organów Izby. Podstawowe kompetencje organów ze szczególnym uwzględnieniem funkcji nadzorczo-kontrolnych.
2. Kompetencje i uprawnienia Komisji Rewizyjnych
i formy ich realizacji (posiedzenia, kontrole planowane, podejmowanie uchwał (jakie) kogo
i co kontrolować).
3. Procedura przeprowadzania kontroli:
■ powołanie zespołu z określeniem zakresu
kontroli,
■ analiza dokumentacji z zakresu działalności
organu lub Izby objętej kontrolą,
■ ustalenie wniosków,
■ sporządzenie protokołu (wzór),
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■ zatwierdzenie protokołu na posiedzeniu Ko-

misji Rewizyjnej.
4. Działalność gospodarcza Izby – procedury
prawne:
■ podstawy prawne prowadzenia działalności
gospodarczej,
■ ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej przez Izbę,
■ formy i zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Izbę.
5. Szczegółowe omówienie formy i treści (tematyki) uchwał jakie powinna podejmować Komisja
Rewizyjna (komu są przesyłane uchwały).
6. Czy sprawozdanie Komisji Rewizyjnej musi być
w materiałach zjazdowych?
Zagadnienia finansowo-ekonomiczne:
1. Interpretacja i kontrola sprawdzania finansowego Izby (jak czytać bilans oraz rachunek zysków i strat). Na jakie wskaźniki zwracać uwagę
aby prawidłowo ocenić sytuację ekonomiczno-finansową Izby.
2. Rozliczenie ryczałtów, diet, ekwiwalentów, wyjazdów służbowych (podstawowy prawne oraz
obowiązująca dokumentacja księgowo – finansowa).
3. Ocena i kontrola realizacji budżetu izby (na co zwracać uwagę). Wzorcowy budżet umożliwiający systematyczne śledzenie prawidłowej realizacji.
4. Jakie uchwały w zakresie finansów powinny być
podejmowane przez Komisję Rewizyjną.
Zagadnienia ogólne dotyczące współpracy
KKR z OKR:
1. Prowadzenie prawidłowej dokumentacji.
2. Skuteczne pełnienie funkcji nadzorczej KKR nad
OKR.
3. Plan pracy KR – roczny, kadencyjny (zalecana
tematyka posiedzeń statutowych i kontroli planowych).
Wykaz materiałów szkoleniowych:
■ Polityka w zakresie rachunkowości.
■ Wiedza praktyczna o organizacji i przeprowadzaniu kontroli przez Okręgowe Komisje Rewizyjne i Krajowe Komisje Rewizyjne Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
w świetle obowiązujących przepisów.
■ Notatka prawna „Działalność gospodar-

cza prowadzona przez samorząd”.
■ Notatka prawna w sprawie obowiązku
Okręgowych Komisji Rewizyjnych przesyłania uchwał Krajowej Komisji Rewizyjnej.
■ Opinia prawna „Zakres i dostęp do danych osobowych przy przeprowadzeniu
kontroli przez OKR i KKR PIIB”.
■ Notatka prawna w sprawie instrukcji
przeprowadzania przez Krajową i Okręgowe Komisje Rewizyjne kontroli Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
3. W roku 2012
3.1. Warszawa 17.01.2012 r. (w takcie posiedzenia KKR z przewodniczącymi OKR)
Zagadnienia prawne:
1. Odpowiedzialność członków Komisji Rewizyjnych w świetle wykonywanych funkcji.
3.2. Muszyna – Złockie (05–07 październik 2012 r.)
Zagadnienia prawne:
1. Instrukcja przeprowadzania przez KKR i OKR
kontroli organów krajowych i okręgowych PIIB
- jako narzędzie prawidłowego wykonywania
zadań statutowych przez organy kontrolne.
2. Odpowiedzialność karna i dyscyplinarna członków OKR I KKR.
3. Zakres kontroli organów krajowych i okręgowych PIIB dokładne określenie jakie elementy
działalności organów powinny podlegać kontroli a czego nie można kontrolować.
4. Obowiązki kontrolne i odpowiedzialność OKR
w Okręgowych Izbach, które podjęły działalność gospodarczą.
Zagadnienia finansowo-ekonomiczne:
1. Kontrola i analiza sprawozdania finansowego
własnej Okręgowej Izby.
2. Analiza i kontrola budżetu własnej Okręgowej Izby.
3. Szczegółowe omówienie prawidłowego prowadzenia dokumentacji i rozliczenia finansowego
działalności gospodarczej.
Wykaz materiałów szkoleniowych:
■ Projekt uchwały w sprawie instrukcji przeprowadzania przez Krajową i Okręgowe
Komisje Rewizyjne kontroli organów krajowych i okręgowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
■ Materiały dotyczące:
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– Odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej członków OKR i KKR.
– Zakresu kontroli organów krajowych
i okręgowych PIIB i dokładne określenie jakie elementy działalności organów
powinny podlegać kontroli, a co nie
można kontrolować.
– Opinii prawnej w sprawie możliwości
prowadzenia przez Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
– Sprawozdania finansowego i budżetu.
– Udokumentowania kontroli.
4. W roku 2013
4.1. Warszawa 15.01.2013 r. (w takcie posiedzenia KKR z przewodniczącymi OKR)
Zagadnienia finansowo-ekonomiczne:
1. Zakres badania (kontroli) sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.
4.2. Augustów (11-13 październik 2013 r.)
Zagadnienia finansowo-ekonomiczne:
Temat: Zmiany w podatkach obowiązujące
od 2013 roku i ich wpływ na rachunkowość
i sytuację finansową firmy
1. Zmiany w zakresie podatku dochodowego od
osób prawnych oraz osób fizycznych.
2. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne - zmiany w 2013 r.
3. Koszty szkoleń i reprezentacji - najnowsze informacje.
Zagadnienia ubezpieczenia OC członków Izby:
Temat: Realizacja ubezpieczenia OC członków PIIB przez ubezpieczyciela Ergo Hestia.
Zagadnienia prawne:
1. Prawna interpretacja pojęć: nadzór, ocena,
kontrola przy wykonywaniu zadań statutowych
przez Okręgowe Komisje Rewizyjne.
2. Zakres wymaganych kontroli przy wykonywaniu
zadań statutowych przez OKR i KKR.
3. Nadzór nad działalnością OKR przez KKR –
przedmiot i formy nadzoru.
4. Zakres kontroli okręgowych organów tj. OKK,
OSD, OROZ przez OKR oraz zakres nadzoru organów Krajowych tj. KKK, KSD, KROZ nad organami okręgowymi.

Zagadnienia ogólne dotyczące współpracy
KKR z OKR:
1. Omówienie zakresu i forma sprawozdania
rocznego z działalności OKR.
2. Sprawy dotyczące organizacji pracy i prowadzenia dokumentacji przez organy kontrolne.
Wykaz materiałów szkoleniowych:
■ Przychody i koszty w rachunkowości
oraz w świetle zmian wprowadzonych
do podatku dochodowego.
■ Podróże służbowe krajowe i zagraniczne (procedura postępowania).
■ Prawna interpretacja pojęć: nadzór, ocena, kontrola przy wykonywaniu zadań
statutowych przez okręgowe komisje
rewizyjne.
■ Zakres wymaganych kontroli przy wykonywaniu zadań statutowych przez okręgowe komisje Rewizyjne.
■ Nadzór nad działalnością okręgowych komisji rewizyjnych przez krajową komisję
Rewizyjną.
■ Zakres kontroli Okręgowej Komisji Rewizyjnej nad:
– Okręgową Komisją Kwalifikacyjną,
– Okręgowym Sądem Dyscyplinarny,
– Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej.
■ Zakres nadzoru organów krajowych nad
organami okręgowymi.

VI. Podsumowanie działalności
Podsumowując działalność w kadencji 2010-2014
KKR stwierdza, że zrealizowała pełny zakres zadań
określonych w Ramowym Planie Pracy, obejmującym wszystkie obowiązki nałożone na KKR w ustawie, Statucie i Regulaminie.
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