Obradowało Prezydium Krajowej Rady PIIB
piątek, 24 stycznia 2020

22 stycznia 2020 r. obradowało Prezydium Krajowej Rady PIIB. W czasie posiedzenia
zapoznano się m.in. z przebiegiem i wynikami XXXIV sesji egzaminacyjnej na uprawnienia
budowlane, z pracami legislacyjnymi dotyczącymi projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz niektórych innych ustaw i udziałem PIIB w targach „Budma 2020”.

Pierwsze w 2020 r. obrady Prezydium Krajowej Rady PIIB prowadził Prezes PIIB – prof.
Zbigniew Kledyński. W posiedzeniu uczestniczyli także przewodniczący okręgowych izb
inżynierów budownictwa i pani Iza Strojna z Ministerstwa Rozwoju.

Biorący udział w obradach zapoznali się z wynikami XXXIV sesji egzaminacyjnej na
uprawnienia budowlane, które zaprezentował Krzysztof Latoszek, przewodniczący Krajowej
Komisji Kwalifikacyjnej. Do testu XXXIV sesji egzaminacyjnej zostało dopuszczonych 4226
kandydatów, w grupie tej były także osoby zdające w trybie poprawkowym. Do ustnej części
egzaminu przystąpiły natomiast 3863 osoby, z czego 20% stanowiły osoby zdające w trybie
poprawkowym. W wyniku przeprowadzonego egzaminu 3028 osób uzyskało uprawnienia
budowlane, a ogólna zdawalność wyniosła 82,9%. Jak podkreślił przewodniczący KKK w roku
2019 nadano 6272 uprawnienia budowlane. Najwięcej, bowiem – 2979 w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej, następnie instalacyjnej sanitarnej – 1166 i instalacyjnej elektrycznej
– 824. W latach 2003-2019 przyznano 72 997 decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych. W
czasie tej sesji po raz pierwszy korzystano z systemu SESZAT, czyli Systemu Informatycznego
Wspierającego Obsługę Sesji Egzaminacyjnej, dzięki któremu wszystkie testy egzaminacyjne
pobierane były w trybie on-line z systemu i drukowane bezpośrednio przez okręgowe komisje
kwalifikacyjne.
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Uczestnicy posiedzenia zapoznali się także z informacją dotyczącą zaangażowania PIIB w
Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury „Budma 2020” zaplanowane od 4 do 7
lutego. Od 3 lutego rozpocznie się natomiast Forum Build4Future dedykowane branży
budowlanej. W debatach m.in. o nowych technologiach i trendach w branży budowlanej,
zmianach prawnych i podatkowych w sektorze budowlanym w 2020 r., perspektywach rozwoju
rynku, udział wezmą przedstawiciele administracji publicznej, samorządów zawodowych,
przedsiębiorców. Polską Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentować będzie na Forum
Build4Future prof. Zbigniew Kledyński, prezes PIIB, który będzie także uczestniczył w pierwszej
debacie otwierającej forum oraz Łukasz Gorgolewski z Wielkopolskiej OIIB mający wziąć udział
w debacie poświęconej wyzwaniom branży budowlanej.

W drugi dzień trwania Budmy (5 lutego) zaplanowano Dzień Inżyniera Budownictwa
organizowany przez Wielkopolską OIIB pod patronatem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Wydarzenie będzie miało miejsce w Sali Zielonej w pawilonie 3 i rozpoczęcie zaplanowano o
godz. 10.00. Uczestnicy inżynierskiego spotkania będą mogli zapoznać się z referatami
poświęconymi m.in. tendencjom w budownictwie wielkopłytowym, kierunkom prefabrykacji na
świecie, prefabrykacji wielkoprzemysłowej oraz wielkiej płycie w Polsce w świetle raportu ITB.

W czasie obrad Prezydium KR PIIB zapoznano się także z danymi statystycznymi dotyczącymi
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Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Dyrektor Krajowego Biura PIIB Adam Kuśmierczyk,
przedstawił oraz omówił prezentację dotyczącą funkcjonowania samorządu zawodowego
inżynierów budownictwa w 2019 r. oraz korzystania przez członków PIIB z usług dostępnych na
krajowym portalu w minionym roku. Na koniec 2019 r. do samorządu zawodowego inżynierów
budownictwa należało ponad 118 tys. osób. Ponad 61% członków samorządu ma
wykształcenie wyższe. Kobiety stanowią 12% wszystkich należących do izby osób. Zwrócił
także szczególną uwagę na korzystanie przez członków samorządu z usług dostępnych na
portalu PIIB w 2019 r., jak np. z Serwisu Budowlanego czy z elektronicznej biblioteki norm PKN.

W dalszej części zapoznano się z projektem strategii PIIB w zakresie wdrażania BIM, który
omówił Tomasz Piotrowski, przewodniczący Zespół ds. BIM i zastępca sekretarza KR PIIB.
Nadrzędnym celem strategii jest realizacja podstawowego zadania statutowego, jakim jest
reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych członków w procesie wdrażania BIM w
Polsce.

Na temat procesu legislacyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz
niektórych innych ustaw mówił Z. Kledyński, prezes PIIB. Wspomniał, że 15 stycznia
obradowała sejmowa Komisja Infrastruktury, która w czasie posiedzenia wybrała Podkomisję
nadzwyczajną do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo
budowlane oraz niektórych innych ustaw. Wybrana podkomisja rozpoczęła pracę tego samego
dnia od godz. 18.00. W jej obradach wzięli udział przedstawiciele PIIB. Prezes PIIB
zaprezentował ogólne stanowisko Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie rządowego
projektu ustawy (druk nr 121). Podkomisja kontynuowała swoje obrady 16 stycznia, w czasie
których przedstawiciele PIIB zgłaszali szczegółowe poprawki do poszczególnych zapisów.
Zgodnie z założeniami 22 stycznia odbyło się II czytanie projektu ustawy na posiedzeniu Sejmu
RP, po którym skierowano ponownie do Komisji Infrastruktury w celu przedstawienia
sprawozdania.

3/4

Obradowało Prezydium Krajowej Rady PIIB
piątek, 24 stycznia 2020

Podczas posiedzenia Prezydium KR PIIB przyjęto także uchwałę w sprawie przekazania
rocznych składek dotyczących przynależności PIIB do organizacji zagranicznych (Europejska
Rada Izb Inżynierskich – ECEC i Europejska Rada Inżynierów Budownictwa – ECCE).
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