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P O L S K A  

I N Ż Y N I E R Ó W  

BUDOWNICTWA 

Rozmowa z Andrzejem Rochem Dobruckim, 
prezesem Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 

Inżynier budownictwa 
zawodem zaufania publicznego 

w strukturach Europejskiej Rady Inżynierów 
Budownictwa (ECCE - European Council of 
Civil Engineers) i uczestniczymy w pracach 
Europejskiej Rady Izb Inżynierów (European 
Council of Engineers Chambers - ECEC). 
Współpracujemy również z izbami i orga
nizacjami budowlanymi krajów Grupy Wy-
szehradzkiej V-4. 

Rok 2018 został ogłoszony Europejskim 
Rokiem Inżynierów Budownictwa przez 
ECCE z inicjatywy m.in. Polskiej Izby In
żynierów Budownictwa. Naszym celem jest 
zwrócenie uwagi na rolę, jaką pełnią inży
nierowie budownictwa w odniesieniu do 
standardów ludzkiego życia oraz podnosze
nie ich prestiżu w społeczeństwach krajów 
europejskich. 

Inżynier budownictwa to zawód zaufa
nia publicznego. Jest to olbrzymi przy
wilej, ale zarazem i odpowiedzialność ... 

- Wykonywany przez nas zawód wiąże się 
z określonymi obowiązkami oraz bardzo 
dużą odpowiedzialnością za projektowane 
i realizowane obiekty budowlane. Wchodząc 
do budynków np. użyteczności publicznej, 
korzystając z dróg, mostów itp., nie zastana
wiamy się, czy się nie zawalą, czy też pod 
ciężarem nie zerwą się razem z nami. To 
inżynierowie obliczyli ich konstrukcyjne 
parametry wytrzymałości, zaprojektowali 
odpowiednie rozwiązania techniczne, czy 
technologiczne z najlepszą swoją wiedzą za
wodową. 

Osoby, które korzystają z efektów naszej 
pracy powierzają nam swoje zdrowie i życie, 
zaufali wykonawcom. Co jest cenniejszego 
od życia człowieka?! 

W 2018 r. odbędzie się Krajowy 
Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Pol
skiej Izby Inżynierów Budownictwa 
oraz podobne zjazdy w 16 okręgowych 
izbach inżynierów budownictwa w kra
ju. Obecnie trwają obwodowe zebrania 
wyborcze. 

- Do końca stycznia 2018 r. poznamy 
wszystkich delegatów w okręgowych izbach, 
którzy wezmą udział w okręgowych zjazdach 
i wybiorą przewodniczących okręgowych 
rad i członków: okręgowej rady, okręgowej 
komisji rewizyjnej, okręgowej komisji kwa
lifikacyjnej, okręgowego sądu dyscyplinar
nego, okręgowego rzecznika odpowiedzial
ności zawodowej oraz delegatów na XVII 
Krajowy Zjazd PUB, na najbliższą, piątą już 
kadencję przypadającą na lata 2018-2022. 

Wybory to szczególne wydarzenie w działal
ności każdej organizacji. Zależy nam na od
powiedzialnych wyborach, żeby osoby, które 
będą pełnić tak ważne funkcje identyfikowa
ły się z samorządem i działały na rzecz jego 
rozwoju. 

Bardzo chciałbym także, aby do okręgowych 
rad oraz Krajowej Rady zostali wybrani lu
dzie młodzi, dotychczas będący w tych orga
nach w zdecydowanej mniejszości. 

W tym roku samorząd zawodowy in
żynierów budownictwa, jeden z naj
młodszych samorządów zawodowych 
w Polsce obchodził 15-lecie powstania. 
Pozwólmy sobie zatem na krótkie pod
sumowanie. 

- To prawda, że jesteśmy jednym z najmłod
szych samorządów w kraju, ale zarazem jed
nym z najliczniejszych. Skupiamy około 116 
tys. osób w 16 okręgowych izbach, funkcjo
nujących na terenie całego kraju. Należy za
znaczyć, że od podstaw budowaliśmy nasze 
struktury organizacyjne, przekonywaliśmy 
oponentów, co do zasadności obowiązkowej 
przynależności do samorządu, przejmując 
jednocześnie od administracji publicznej 
niektóre z zadań. Takie były początki. 

Od administracji publicznej przejęliśmy 
nadawanie uprawnień zawodowych i tytułu 
rzeczoznawcy budowlanego. W czasie swo
jej działalności nadaliśmy już ponad 64 000 
osób uprawnienia w różnych rodzajach i za
kresach specjalności budowlanych. Osoby te-
mogą wykonywać samodzielne funkcje tech
niczne w budownictwie, czyli pełnić funkcję 
projektanta, kierownika budowy lub inspek
tora nadzoru. Poprzez zdobycie uprawnień 
budowlanych zasilili profesjonalną kadrę 
budowlaną. 

Sprawujemy nadzór nad należytym wyko
nywaniem zawodu przez naszych członków, 
nad czym czuwają rzecznicy odpowiedzial
ności zawodowej i sądy dyscyplinarne. 
Są to niezmiernie ważne zadania. Rozwijamy 
także działalność edukacyjną w celu pod
noszenia kwalifikacji zawodowych naszych 
członków. Ma to bezpośrednie przełożenie 
na odpowiedzialne i etyczne wykonywanie 
zawodu. 

Aktywna działalność samorządu na płasz
czyźnie legislacyjnej przyczyniła się także do 
tego, że jesteśmy postrzegani przez ustawo
dawców jako merytoryczny partner do roz
mów. Wprawdzie samorząd zawodowy nie 
ma uprawnień, aby tworzyć czy modyfiko
wać prawo, ale zawsze korzystamy z ustawo
wego uprawnienia do opiniowania projektów 
aktów normatywnych, istotnych dla funkcjo
nowania naszych członków i branży budow
lanej, np. ustawy o architektach, inżynierach 
budownictwa oraz urbanistach czy Kodeksu 
urbanistyczno-budowlanego. Jako praktycy-
-profesjonaliści przedstawiamy nasz punkt 
widzenia, wyjaśniając zależności występu
jące w budownictwie i praktyczne zastoso
wanie przepisów prawnych, służąc zawsze 
swoją wiedzą i doświadczeniem. 

Jak ocenia Pan osiągnięcia samorządu 
zawodowego inżynierów budownictwa 
na arenie międzynarodowej zwłaszcza, 
że rok 2018 ma być Europejskim Ro
kiem Inżynierów Budownictwa? 

- Wysoko. W ciągu tych kilkunastu lat na
szej działalności daliśmy się poznać jako 
równoprawni partnerzy dla izb i stowarzy
szeń budowlanych funkcjonujących na ryn
ku międzynarodowym. Aktywnie działamy 

Jakie cele i działania powinna PUB 
postawić sobie na przyszłość? 

- Samorząd zawodowy inżynierów budow
nictwa powinien, podobnie jak to czyni do
tychczas, dbać o pozycję zawodową swoich 
członków w szerokim tego słowa znaczeniu. 
Należy także zabiegać o transparentne, jed
nolite i uwzględniające specyfikę zawodu 
prawo. Uczestniczyć w konsultacjach legi
slacyjnych i współpracować z odpowiednimi 
organami ustawodawczymi. 

Jedną z podstaw funkcjonowania powinno 
być nadal egzekwowanie od członków samo
rządu profesjonalnego wykonywania zawo
du, zgodnie z etyką i zasadami zapisanymi 
w Kodeksie zasad etyki zawodowej człon
ków PUB. 

Na pewno powinny być też podejmowane 
działania mające na celu obligatoryjne pod
noszenie kwalifikacji zawodowych przez 
członków PUB. 


