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SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY

1. Wprowadzenie
1.1. Dokonania i pozycja PIIB
Dynamika roku 2014 oraz doniosłość wydarzeń,
ważnych dla naszego środowiska, sprawiły, że był
to czas intensywnej pracy dla naszego samorządu
zawodowego oraz podejmowania inicjatyw, mających duży wpływ na całe polskie budownictwo oraz
na sytuację zawodową inżynierów budownictwa.
Najważniejszym wydarzeniem dla naszego samorządu był czerwcowy XIII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PIIB, podczas którego nie tylko
oceniono dotychczasową działalność, ale także dokonano wyboru nowych władz oraz przyjęto program działania na kadencję 2014–2018. Dlatego
też przygotowane sprawozdanie obejmuje działalność władz III kadencji (pierwsze półrocze 2014 r.)
i IV kadencji (drugie półrocze 2014 r.).
Z satysfakcją należy zaznaczyć, że pomimo niektórych zmian personalnych samorząd działał
sprawnie i bez zakłóceń.
Rok 2014 przebiegał także pod znakiem prac
legislacyjnych nad aktami prawnymi, które miały
bezpośrednie przełożenie na funkcjonowanie samorządu zawodowego inżynierów budownictwa
i wykonywanie zawodu przez członków Izby.
Po dwóch latach prac, w maju 2014 r., sfinalizowane zostały prace nad rządowym projektem
ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania
niektórych zawodów regulowanych. Przepisy wskazanej ustawy dokonały istotnych zmian w ustawie
o samorządach zawodowych oraz ustawie – Prawo
budowlane, które są podstawą naszego działania.
Konsekwencją zmian w ustawie – Prawo budowlane była konieczność dostosowania przepisów
rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie. Ze względu na rozległy charakter zmian wydano nowe rozporządzenie, które weszło w życie we wrześniu 2014 r., tuż
przed jesienną sesją egzaminacyjną.
Dzięki merytorycznej współpracy naszego samorządu zawodowego z Komisją Nadzwyczajną do
spraw Związanych z Ograniczaniem Biurokracji,
przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwa Sprawiedliwości, PIIB miała

znaczny wpływ na ostateczny kształt przyjętych regulacji, co pozwoliło znacznie ograniczyć negatywne skutki deregulacji dla członków naszej Izby.
Należy podkreślić, że w dużej mierze uwzględnione zostały propozycje naszego samorządu w zakresie nowych rozwiązań, polegających m.in. na przywróceniu możliwości zdobywania uprawnień bez
ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi
przez inżynierów (absolwentów studiów I stopnia)
oraz wykonawstwa w ograniczonym zakresie przez
techników.
Istotnym osiągnięciem Izby jest utrzymanie
wszystkich dotychczasowych specjalności nadawanych uprawnień budowlanych oraz wyodrębnienie
ze specjalności konstrukcyjno-budowlanej specjalności hydrotechnicznej.
PIIB aktywnie uczestniczyła także w pracach nad
projektem kodeksu urbanistyczno-budowlanego,
zgłaszając merytoryczne uwagi i zastrzeżenia do
proponowanych zapisów, przedkładając także konkretne rozwiązania prawne.
Z satysfakcją możemy stwierdzić, że w tym przypadku również dzięki wysiłkowi przedstawicieli Izby
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
zostały uwzględnione w treści projektu kodeksu, mimo że od początku prac nad tą ustawą nie
planowano tych zagadnień objąć przepisami tego
ważnego aktu prawnego.
Prace nad projektem kodeksu są dalej prowadzone, dlatego też Izba nadal czuwa nad proponowanymi regulacjami prawnymi.
Z myślą o członkach naszego samorządu i w trosce o należyte wykonywanie przez nich zawodu
podejmowane były działania mające na względzie
podnoszenie kwalifikacji oraz przyczynianie się do
podnoszenia standardów świadczenia usług społeczeństwu.
W tym celu systematycznie rozbudowywany był
bezpłatny dostęp do elektronicznej bazy norm PKN
oraz oferta szkoleń e-learningowch. W 2014 r. portal PIIB został także powiększony o kolejną ofertę
informacyjno-edukacyjną, obejmującą następne
bezpłatne usługi:
 Serwis Budowlany,
 e-Sekocenbud,
 Serwis BHP oraz Prawo ochrony środowiska.
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Nasi członkowie w 2014 r., dzięki negocjacjom prowadzonym z ubezpieczycielem, płacili składkę ubezpieczenia OC w wysokości 70 zł rocznie, czyli niższą
niż w 2013 r., która wynosiła 79 zł. Również dzięki
tym negocjacjom w 2015 r. ochroną ubezpieczeniową zostały także objęte m.in. szkody wyrządzone
w związku z wykonywaniem projektów wykonawczych i techniczno-budowlanych oraz wynikające
z wykonywania funkcji rzeczoznawcy budowlanego. Ponadto każdy z członków PIIB, bez ponoszenia dodatkowych opłat, jest objęty dodatkowymi
ubezpieczeniami, tj. ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym oraz ubezpieczeniem ryzyka ponoszenia kosztów ochrony prawnej
członków PIIB. Suma gwarancyjna w przypadku OC
w życiu prywatnym wynosi 1 000 000 zł na jeden
i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.
Rok 2014 był także korzystnym rokiem dla PIIB
pod względem działalności na arenie międzynarodowej oraz dla budowania prestiżu polskiego inżyniera budownictwa w świecie. Szczególnie dotyczy
to współpracy z Europejską Radą Inżynierów Budownictwa (European Council of Civil Engineers),
której 60. Zgromadzenie Ogólne odbyło się w Warszawie, a PIIB była współorganizatorem i członek
władz PIIB mgr inż. Włodzimierz Szymczak został
prezydentem ECCE. Po raz pierwszy polski inżynier
objął tak ważne stanowisko.
Wszystkie działania podejmowane przez PIIB
w 2014 r. miały przede wszystkim na celu dbanie
o członków naszego samorządu oraz umacnianie
prestiżu profesji inżyniera budownictwa w kraju i na świecie. Na koniec roku 2014 PIIB liczyła
115 260 członków.

1.1.1. N
 adawanie uprawnień
budowlanych, uznawanie
kwalifikacji zawodowych
cudzoziemców oraz
nadawanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego
W wyniku przeprowadzonych dwóch sesji egzaminacyjnych na uprawnienia budowlane (XXIII
i XXIV) w roku 2014 egzamin zdały 4433 osoby,
które mogą pełnić samodzielne funkcje techniczne

w budownictwie. Potwierdza to otwartość naszego
samorządu, który zapewnia pełen dostęp młodym
inżynierom do wykonywania zawodu. Łącznie od
roku 2003 egzaminy na uprawnienia budowlane
organizowane przez okręgowe komisje kwalifikacyjnej zdały 46 993 osoby, z czego ponad 92% zostało członkami Izby.
Tytuł rzeczoznawcy budowlanego nadano 72
osobom posiadającym uprawnienia budowlane,
w tym 59 tytułów w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Od 10 sierpnia 2014 r. PIIB prowadzi
listę rzeczoznawców budowlanych po przekazaniu
przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego danych zawartych w CRRB, zgodnie z ustawą
o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych
zawodów regulowanych.
W 2014 r. wydano 12 decyzji uznających kwalifikacje zawodowe obywateli Unii Europejskiej do
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych. Osoby, które wystąpiły o uznanie kwalifikacji, reprezentowały różne państwa, byli wśród nich również Polacy, którzy swoje kwalifikacje zawodowe uzyskali
poza granicami Polski.

1.1.2. O
 piniowanie minimalnych
wymagań programowych
w zakresie kształcenia
zawodowego inżynierów
budownictwa
Realizacja ustawowych zadań PIIB w 2014 r.
obejmowała m.in. stałe uczestnictwo w zespołach
opiniotwórczych i gremiach dyskusyjnych uczelni
technicznych, poświęconych problematyce efektów kształcenia i wykonywania zawodu inżyniera
budownictwa. Zwrócono szczególną uwagę na
zdefiniowanie szczegółowych efektów kształcenia
w zakresie przedmiotów kierunkowych i specjalnościowych. PIIB dokonała analizy programów kształcenia na kierunku budownictwo i sformułowała dla
specjalności konstrukcyjno-budowlanej oczekiwane, przedmiotowe efekty kształcenia.
Podjęto także prace odnoszące się do możliwości
zawierania przez Krajową Radę PIIB umów z uczelniami, na podstawie których absolwenci będą mogli
ubiegać się o częściowe zwolnienie z egzaminu na

XIV Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 2015

6

SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY

uprawnienia budowlane oraz częściowe zaliczenie
praktyki zawodowej. Możliwość taką daje nowelizacja ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (art.
168b) oraz ustawa o samorządach zawodowych
architektów oraz inżynierów budownictwa (art. 33
ust. 4a).
W pracach grona ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej, reprezentujących kierunek budownictwo, uczestniczył prof. zw. dr hab. inż. Kazimierz
Szulborski, wiceprzewodniczący Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej PIIB, który także brał udział w pracach Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych
jako ekspert w dziedzinie budownictwa.

1.1.3. Współdziałanie z organami administracji państwowej
PIIB, realizując ustawowe zadania przejęte od administracji państwowej, kontynuowała w 2014 r.
współpracę z:
 Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju,
 Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 Ministerstwem Gospodarki,
 Ministerstwem Finansów,
 Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego,
 Urzędem Zamówień Publicznych.
Z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju PIIB
współdziałała w zakresie opiniowania procedowanych aktów prawnych oraz uzgadniania konkretnych zapisów zarówno w odniesieniu do aktów
procedowanych przez ministerstwo, jak i przekazywanych do dalszego procedowania przez Sejm RP.
Propozycje Izby określonych zmian legislacyjnych
dotyczyły m.in. projektu:
 ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania
niektórych zawodów regulowanych,
 ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane,
 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Z inicjatywy PIIB zorganizowano spotkanie organizacji społecznych uprawnionych do konsultacji przepisów projektu rozporządzenia w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Wspólne stanowisko, popierające uwagi PIIB,

przekazano Januszowi Żbikowi, podsekretarzowi
stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju
(8 lipca 2014 r.). Prezes PIIB Andrzej R. Dobrucki
przesłał uwagi dotyczące powyższego rozporządzenia do wiceprezes Rady Ministrów RP Elżbiety
Bieńkowskiej.
Z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju PIIB
współpracowała także w zakresie przepisów legislacyjnych dotyczących projektu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, która została
uchwalona 25 lipca 2014 r.
PIIB przedstawiła również Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju, na jego prośbę, uwagi i sugestie
odnośnie do Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020.
Uchwały podjęte przez KR PIIB były przekazywane
do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. W posiedzeniach Krajowej Rady i Prezydium Krajowej Rady
PIIB udział brali przedstawiciele tego resortu.
PIIB kontynuowała również współpracę z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, m.in.
w zakresie:
 regulacji prawnej dotyczącej zawodów regulowanych w Unii Europejskiej,
 zmian systemu informacji na rynku wewnętrznym związanych z wydawaniem Europejskich
Legitymacji Zawodowych,
 orzekania o dopuszczeniu do świadczenia
usług transgranicznych.
PIIB współpracowała także z Ministerstwem
Gospodarki. Wiceprezes Rady Ministrów, minister
gospodarki Janusz Piechociński, objął honorowym
patronatem 60. Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa, które odbyło
się w Warszawie (17–18 października 2014 r.). PIIB
była współorganizatorem. Minister Gospodarki
nagrodził wyróżniających się inżynierów budownictwa – członków PIIB – „Dyplomami z okazji 25-lecia polskiej transformacji”, w uznaniu za aktywne propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości
oraz zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej gospodarki.
Stałą współpracę Izba prowadziła z Głównym
Urzędem Nadzoru Budowlanego, m.in. PIIB wystosowała do głównego inspektora nadzoru budowlanego Roberta Dziwińskiego pismo z prośbą
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o podjęcie interwencji, mającej na celu zaprzestania
kwestionowania przez niektóre organy administracji architektoniczno-budowlanej uprawnień posiadanych przez członków PIIB w zakresie „adaptacji
projektów powtarzalnych”. Było to niezgodne ze
stanowiskiem GUNB i przyczyniało się do odbierania praw nabytych oraz nierównego traktowania
osób posiadających uprawnienia w tym zakresie.
Przedstawiciele PIIB na bieżąco uczestniczyli także w pracach organów administracji rządowej:
 Andrzej R. Dobrucki – prezes Krajowej Rady
PIIB uczestniczył w pracach zespołu do spraw
opracowania projektu krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków
o niemal zerowym zużyciu energii oraz optymalizacji zasad ich finansowania, działającego
przy Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.
 Joanna Smarż z Krajowego Biura PIIB brała
udział 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 z Krajowego Biura PIIB uczestniczył w pracach Rady Wyrobów Budowlanych
działającej przy GUNB.
 Janusz Szczepański – członek Prezydium Krajowej Rady PIIB, brał udział w pracach Rady
Głównego Inspektora Pracy do spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie.

1.1.4. W
 spółpraca z komisjami
parlamentarnymi
Współpraca PIIB z komisjami sejmowymi i senackimi była realizowana poprzez udział przedstawicieli Izby w posiedzeniach tych komisji oraz
przedkładanie na piśmie Marszałkowi Sejmu RP
i poszczególnym komisjom stanowiska PIIB w sprawach dotyczących budownictwa.
Przedstawiciele PIIB uczestniczyli w posiedzeniach:
 sejmowej Komisji Infrastruktury,
 Komisji Nadzwyczajnej do spraw Związanych
z Ograniczaniem Biurokracji,
 Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki
Regionalnej.

W roku 2014 przedstawiciele PIIB, na czele
z prezesem Andrzejem R. Dobruckim, ze szczególnym zaangażowaniem uczestniczyli w pracach Komisji Nadzwyczajnej do spraw Związanych
z Ograniczaniem Biurokracji, która procedowała
rządowy projekt ustawy o ułatwieniu dostępu
do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Z uwagi na niezwykle istotny wpływ tego
projektu na jakość wykonywania zawodu inżyniera budownictwa i związane z tym bezpieczeństwo budowli, PIIB na kolejnych etapach prac
sejmowych i senackich aktywnie uczestniczyła we
wszystkich posiedzeniach i obradach. Pozwoliło to
na częściowe ograniczenie negatywnych skutków
prawnych i społecznych wprowadzonej już do życia ustawy.
PIIB uczestniczyła także w procedowaniu wielu
aktów prawnych, m.in.:
 projektu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, projektu ustawy o wyrobach budowlanych,
 ustawy – Prawo budowlane,
 projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.
Izba opiniowała również projekt jednolitego tekstu ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa i 1 grudnia
2014 r. zostało podpisane obwieszczenie Marszałka Sejmu RP w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu.
Prezes PIIB uczestniczył w zorganizowanej w Sejmie RP (30 czerwca 2014 r.) przez Kongres Budownictwa konferencji „O ekonomicznych stratach
i społecznych kosztach niekontrolowanej urbanizacji w Polsce”, podczas której dyskutowano m.in.
o problemach rewitalizacji oraz braku edukacji
w tym zakresie. PIIB brała także udział w konsultacjach, które odbyły się w Sejmie RP, w sprawie
budownictwa mieszkaniowego, jego aktualnej
kondycji i przyszłości w kontekście zmian legislacyjnych i gospodarczych.
PIIB uczestniczyła również w konferencji pt. „Samorząd zawodowy w służbie społeczeństwu”,
zorganizowanej w Sejmie RP przez wicemarszałka
Eugeniusza Grzeszczaka oraz Mazowieckie Forum
Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.
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W czasie obrad przedstawiono samorząd zawodowy
inżynierów budownictwa oraz podkreślono szczególną rolę samorządów zawodów zaufania publicznego
w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Prezes PIIB ponowił propozycję utworzenia ustawowej
platformy porozumienia i uzgodnień między rządem
i samorządami zawodowymi 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-technicznymi i samorządami zawodowymi stanowi
ważny elementy działalności Izby. PIIB związana
jest ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi
podpisanym porozumieniem w sprawie współdziałania z 15 czerwca 2012 r. Współpraca ta odbywała się zarówno na poziomie organów krajowych
Izby i stowarzyszeń, jak również na poziomie okręgowych izb inżynierów budownictwa i oddziałów
stowarzyszeń. Realizowana była poprzez wspólne
opiniowanie aktów prawnych, wystąpienia do administracji państwowej, uczestniczenie w spotkaniach merytorycznych i szkoleniowych.
Głównymi obszarami współpracy w 2014 r.
były działania w zakresie tzw. deregulacji i związanego z nią projektu rozporządzenia w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Wspólne stanowisko, w którym wyrażono
poparcie dla zastrzeżeń PIIB względem projektu
tego rozporządzenia, ustalono podczas spotkania 15 lipca 2014 r.
Izba i stowarzyszenia z uwagą śledziły także
prace Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego,
dotyczące kodeksu urbanistyczno-budowlanego,
starając się uzgadniać wspólne stanowiska w kluczowych sprawach i przekazywać je komisji.
PIIB uczestniczyła i wspierała także organizowane
przez stowarzyszenia naukowo-techniczne konferencje, warsztaty i debaty, np. XXIX Warsztaty Pracy
Projektanta Konstrukcji w Szczyrku (26–29 marca
2014 r.), XVII Konferencję Izby Projektowania Bu-

dowlanego pt. „Inwestycje budowlane w latach
2014–2020” (12–13 czerwca 2014 r.). W warszawskim Domu Technika NOT 2 października 2014 r.
odbyły się centralne obchody Dnia Budowlanych,
których PIIB była jednym z organizatorów. Patronat nad obchodami objął Prezydent RP Bronisław
Komorowski.
PIIB w 2014 r. współpracowała także z samorządami zawodowymi skupionymi w Stałej Konferencji
Prezesów Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego oraz z innymi organizacjami zawodowymi,
m.in. takimi jak: Związek Zawodowy „Budowlani”,
Stałe Przedstawicielstwo Kongresu Budownictwa.
W związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego prezesi samorządów zawodów zaufania publicznego w trosce o losy państwa i narodu
w zjednoczonej Europie zwrócili się 7 maja 2014 r.
z apelem do członków wszystkich samorządów zawodów zaufania publicznego o aktywny udział
w tych wyborach. W ten sposób podkreślono
związek zaufania publicznego i odpowiedzialności społecznej, jaka powinna cechować osoby uprawiające zawody regulowane.
Prezes PIIB w trosce o członków samorządu
zawodowego inżynierów budownictwa, którzy
w związku z wejściem w życie ustawy deregulacyjnej zobowiązani zostali do przynależności do Izby
Architektów RP i muszą ponosić dodatkowe opłaty, zwrócił się do prezesa Izby Architektów RP Ryszarda Grudy, aby podjął stosowne działania w celu
uniknięcia zbyt drastycznego finansowego ich obciążenia. Należy zauważyć, że kontakty z samorządem zawodowym architektów były w roku 2014
szczególnie intensywne, co było w dużej mierze
skutkiem rządowych działań legislacyjnych dotyczących ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania
niektórych zawodów regulowanych. Częstokroć nie
były one pozbawione napięć i ścierania się różnych
poglądów oraz interesów.

1.1.6. W
 spółpraca z uczelniami i instytutami nau
kowo-badawczymi
PIIB systematycznie współpracuje z uczelniami technicznymi i instytutami zarówno w zakresie
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doskonalenia programów nauczania, jak i współorganizowania konferencji, warsztatów oraz seminariów.
PIIB aktywnie uczestniczy w pracach związanych
z kształceniem kadr dla budownictwa i współpraca w tym zakresie dotyczy nie tylko uczelni, ale
także organizacji o charakterze naukowym i technicznym, takich jak np.: Komitet Inżynierii Lądowej
i Wodnej Polskiej Akademii Nauk (KILiW PAN), Komitet Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB).
Z Komisją Akredytacyjną Uczelni Technicznych
(KAUT), działającą przy Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, stale współpracuje
w zakresie dbałości o kształcenie kadr dla budownictwa specjalnie powołana komisja ekspertów PIIB.
W 2014 r. wypracowano wspólnie z KAUT zakres
i formułę działania komisji, której powierzono
zadanie wypracowania zasad regulujących możliwość wprowadzenia w życie przepisu ustawy
z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, stwierdzającego, że uczelnia może prowadzić studia we współpracy z organem nadającym uprawnienia do wykonywania zawodu
(art. 168b). Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych
z 2014 r. także stworzyła nowe warunki do
współpracy z uczelniami. Komisja PIIB, której powierzono zadanie wypracowania zasad regulujących ewentualne umowy PIIB z uczelniami, kierowana jest przez prof. dr. hab. inż. Henryka Zobla,
a nadzór z ramienia Krajowej Rady PIIB sprawuje
prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński.
PIIB brała także w 2014 r. udział w obradach
Ogólnopolskiego Zjazdu Dziekanów Uczelni Publicznych Kierunku Budownictwo, który został
zorganizowany przez Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu
Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja
Śniadeckich w Bydgoszczy (26–28 maja 2014 r.).
W zjeździe uczestniczył m.in. Andrzej Roch Dobrucki, prezes PIIB, i prof. Zbigniew Kledyński, wiceprezes PIIB. Dyskutowano m.in. o efektywności
Krajowych Ram Kwalifikacji oraz próbie stworzenia wzorcowego programu kształcenia dla kierunku budownictwo.

PIIB systematycznie i czynnie uczestniczyła także w przygotowywaniu ogólnopolskich konferencji naukowo-technicznych. Izba patronowała
w 2014 r. m.in.: 60. Konferencji Naukowej w Krynicy (14–19 września 2014 r.) oraz XXVII Konferencji Naukowo-Technicznej „Awarie budowlane”
w Międzyzdrojach.

1.1.7. D
 oskonalenie kwalifikacji
zawodowych inżynierów
budownictwa
Podstawowe formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych w 2014 r. to:
 szkolenia, w których wzięło udział 31 882 członków, czyli 27,7% wszystkich członków PIIB;
 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-learningowe, dostępne na stronie internetowej PIIB. Na koniec 2014 r. na stronie internetowej PIIB zamieszczonych było 18 kursów,
z których skorzystało już ponad 14,5 tys. osób;
 dostęp do bezpłatnej elektronicznej biblioteki
norm PKN;
 oferta informacyjno-edukacyjna dostępna na
stronie internetowej PIIB obejmująca możliwość korzystania z usług:
– e-Sekocenbud wydawnictwa Promocja,
– Serwisu Budowlanego i Serwisu BHP oraz
Prawa ochrony środowiska wydawnictwa
Wolters Kluwer.
Każda z zaproponowanych usług jest bezpłatna
i może z niej korzystać każdy członek PIIB.

1.1.8. W
 spółpraca z organizacjami zagranicznymi
Podobnie jak w latach poprzednich współpraca
z zagranicznymi organizacjami i instytucjami była
realizowana w trzech obszarach:
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 współpracy ogólnoeuropejskiej;
 europejskiej współpracy regionalnej;
 dwustronnej współpracy międzynarodowej.
Współpraca ogólnoeuropejska PIIB związana była
głównie z działaniami podejmowanymi w ramach
dwóch europejskich organizacji inżynierskich:
 Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa
(ang. European Council of Civil Engineers
– ECCE),
 Europejskiej Rady Izb Inżynierskich (ang.
European Council of Engineers Chambers
– ECEC).
Szczególne znaczenie w 2014 r. dla PIIB miało 60.
Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa (ECCE), które odbyło się w Warszawie (17–18 października 2014 r.) i którego PIIB
była współorganizatorem. W czasie posiedzenia
mgr inż. Włodzimierz Szymczak, członek władz
PIIB, objął stanowisko prezydenta ECCE. Podczas
obrad PIIB i ECCE zorganizowały także III Międzynarodową Konferencję pt. „Nowoczesne rozwiązania
w budownictwie mostowym”, prezentując dokonania polskich inżynierów.
W okresie sprawozdawczym najbardziej znaczącym wydarzeniem dotyczącym współpracy PIIB
z ECEC było Zgromadzenie Ogólne ECEC, podczas
którego dyskutowano m.in. o:
 kształceniu ustawicznym (Continuing Professional Development) jako niezbędnym elemencie zawodu regulowanego,
 Karcie Zawodowej Inżyniera (Engineers Professional Card EPC),
 minimalnych stawkach na usługi świadczone
przez inżynierów.
Reprezentacja PIIB uczestniczyła także w obchodach Drugiego Europejskiego Dnia Inżyniera
w Brukseli (20 listopada 2014 r.), zorganizowanych
wspólnie przez ECCE, ECEC i FEANI, oraz w I Międzynarodowej Konferencji pt. „BIM dla Polski
– ryzyko i wyzwania” w Londynie (21–23 marca
2014 r.), zorganizowanej przez Stowarzyszenie
Techników Polskich w Wielkiej Brytanii.

PIIB wzięła również udział w dyskusji na temat
zawodów regulowanych, zorganizowanej przez
Komisję Europejską (30 września 2014 r.), która
odbywała się w ramach komitetu ds. ustalenia powodów małego udziału sektora budowlanego we
wzroście PKB w Unii Europejskiej.
W obszarze europejskiej współpracy regionalnej
PIIB systematycznie współdziała z organizacjami
budowlanymi z krajów Grupy Wyszehradzkiej (V-4).
W dn. 9–12 października 2014 r. odbyła się XXI
Konferencja Izb i Związków Inżynierów Budownictwa krajów Grupy Wyszehradzkiej, podczas której
dyskutowano m.in. o zmianach dotyczących zawodów regulowanych. Na koniec obrad podpisano
deklarację, w której się odniesiono m.in. do wdrożenia w krajach Grupy Wyszehradzkiej dyrektywy
2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych,
w celu ograniczenia kryterium najniższej ceny przy
przetargach na prace projektowe.
W obszarze dwustronnej współpracy międzynarodowej PIIB uczestniczyła w Światowej Konferencji
Inżynierskiej zorganizowanej przez American Society of Civil Engineers (ASCE) w Panama City w Panamie (7–11 października 2014 r.). W trakcie konferencji wiceprezes Krajowej Rady PIIB prof. Zbigniew
Kledyński podpisał porozumienie o współpracy
z ASCE.

1.2. Struktura organizacyjna
W 2014 r. w skład Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wchodziło 16 okręgowych izb, których
obszar działalności 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 oraz
lokalizację placówek terenowych przedstawia
tabela.
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Placówki terenowe okręgowych izb
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Nazwa izby
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
Mazowiecka OIIB z siedzibą
w Warszawie
Opolska OIIB z siedzibą
w Opolu
Podkarpacka OIIB z siedzibą
w Rzeszowie
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
Wielkopolska OIIB z siedzibą w
Poznaniu
Zachodniopomorska OIIB
z siedzibą w Szczecinie

Liczba
placówek

Lokalizacja placówek terenowych

5

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

2

placówki terenowe: Żary, Zielona Góra

3

biura terenowe: Zamość, Biała Podlaska, Chełm

6

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

4

punkty informacyjne: Tarnów, Nowy Sącz, Zakopane, Oświęcim

5

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

2

punkty informacyjne: Łomża, Suwałki

1

przedstawicielstwo: Słupsk

4

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

1

punkt informacyjny: Ostrowiec Świętokrzyski

2

oddział terenowy: Elbląg
punkt informacyjny: Ełk (do 31.08.2014 r. oddział terenowy)

5

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

5

biuro terenowe: Koszalin
punkty informacji technicznej: Wałcz, Białogard, Szczecinek, Świdwin

1.3. L
 iczba członków – statystyki
Liczba członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zarejestrowanych w 16 okręgowych izbach,
na dzień 31 grudnia 2014 r., wynosiła: 115 260.
Tabela 1.3.1. Zestawienie liczby członków w okręgach
Lp.
Okręgowa izba inżynierów budownictwa
1
Mazowiecka OIIB
2
Śląska OIIB
3
Małopolska OIIB
4
Dolnośląska OIIB
5
Wielkopolska OIIB
6
Pomorska OIIB
7
Łódzka OIIB
8
Podkarpacka OIIB
9
Lubelska OIIB
10 Kujawsko-Pomorska OIIB
11 Zachodniopomorska OIIB
12 Warmińsko-Mazurska OIIB
13 Świętokrzyska OIIB
14 Podlaska OIIB
15 Lubuska OIIB
16 Opolska OIIB
Ogółem:

Liczba członków
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17 008
12 771
10 895
10 002
9 751
7 762
6 852
6 062
6 039
5 639
5 522
4 100
3 887
3 589
2 739
2 642
115 260
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Tabela 1.3.2. Zestawienie liczby członków – podział branżowy
Branża

Liczba

Udział %

Budownictwo ogólne (BO)
Instalacje sanitarne (IS)
Budownictwo elektryczne (IE)
Budownictwo drogowe (BD)
Budownictwo wodne i melioracyjne (WM)
Budownictwo mostowe (BM)
Budownictwo kolejowe (BK)
Budownictwo telekomunikacyjne (BT)
Budownictwo wyburzeniowe (BW)
Ogółem:

61 557
21 950
16 859
8 400
1 980
1 966
1 595
931
22

53,41%
19,04%
14,63%
7,29%
1,72%
1,71%
1,38%
0,81%
0,02%

115 260

100,00%

Tabela 1.3.3. Zestawienie liczby członków w okręgach – porównanie z rokiem 2013
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Liczba członków

Okręgowa izba inżynierów budownictwa

Rok 2014

Dolnośląska OIIB
Kujawsko-Pomorska OIIB
Lubelska OIIB
Lubuska OIIB
Łódzka OIIB
Małopolska OIIB
Mazowiecka OIIB
Opolska OIIB
Podkarpacka OIIB
Podlaska OIIB
Pomorska OIIB
Śląska OIIB
Świętokrzyska OIIB
Warmińsko-Mazurska OIIB
Wielkopolska OIIB
Zachodniopomorska OIIB
Ogółem:

Różnica

Rok 2013

10 002
5 639
6 039
2 739
6 852
10 895
17 008
2 642
6 062
3 589
7 762
12 771
3 887
4 100
9 751
5 522

10 043
5 683
6 060
2 729
6 934
10 897
17 119
2 670
6 029
3 606
7 717
12 887
3 845
4 177
9 704
5 592

-41
-44
-21
10
-82
-2
-111
-28
33
-17
45
-116
42
-77
47
-70

115 260

115 692

-432

Tabela 1.3.4. Zestawienie liczby członków – podział branżowy (porównanie z rokiem 2013)
Branża

Liczba członków
Rok 2014

Różnica

Rok 2013

Różnica %

Udział %
Rok 2014

Rok 2013

BO

61 557

62 129

-572

-0,92%

53,41%

IS

21 950

21 916

34

0,16%

19,04%

18,94%

IE

16 859

16 872

-13

-0,08%

14,63%

14,58%

BD

8 400

8 260

140

1,69%

7,29%

7,14%

WM

1 980

2 128

-148

-6,95%

1,72%

1,84%

BM

1 966

1 871

95

5,08%

1,71%

1,62%

BK

1 595

1 557

38

2,44%

1,38%

1,35%

BT

931

936

-5

-0,53%

0,81%

0,81%

BW

22

23

-1

-4,35%

0,02%

0,02%

115 260

115 692

-432

-0,37%

Ogółem:

53,70%

13

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

15

Wykres 1.3.9. Podział wg wieku (ilościowy)

Wykres 1.3.10. Podział wg wieku (procentowy) przyjętych członków Izby w roku 2014

Łącznie przyjęto w poczet członków 5422 osoby.
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Wykres 1.3.11. Podział wg wieku (procentowy) skreślonych członków Izby w roku 2014

Łącznie zostało skreślonych 5854 członków.

2. Sprawozdanie Krajowej Rady za rok 2014
2.1. Skład osobowy Krajowej Rady
W roku sprawozdawczym, do XIII Krajowego Zjazdu, 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

17

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

Lubuska OIIB

16

Włodzimierz Draber

Wielkopolska OIIB

17

Danuta Gawęcka

Wielkopolska OIIB

18

Zbigniew Grabowski

honorowy prezes KR PIIB

Mazowiecka 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

Pomorska OIIB

30

Józef Krzyżanowski

31

Tomasz Marcinowski

32

Zygmunt Meyer

przewodniczący Rady OIIB

Zachodniopomorska OIIB

33

Czesław Miedziałowski

przewodniczący Rady OIIB

Podlaska OIIB

34

Zbigniew Mitura

35

Piotr Narloch

36

Aleksander Nowak

Dolnośląska OIIB

37

Mieczysław Ołtarzewski

Zachodniopomorska OIIB

38

Andrzej Pieniążek

przewodniczący Rady OIIB

Świętokrzyska OIIB

39

Adam Podhorecki

przewodniczący Rady OIIB

Kujawsko-Pomorska OIIB

40

Adam Rak

Opolska OIIB

41

Zygmunt Rawicki

Małopolska OIIB

42

Jerzy Stroński

43

Włodzimierz Szymczak

przewodniczący Rady OIIB

Małopolska OIIB
Śląska OIIB

przewodniczący Rady OIIB

przewodniczący Rady OIIB

Pomorska OIIB

Lubuska OIIB
Świętokrzyska OIIB

Lubelska OIIB
przewodniczący Rady OIIB

przewodniczący Rady OIIB

Warmińsko-Mazurska OIIB

Wielkopolska OIIB
Mazowiecka OIIB
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Na XIII Krajowym Zjeździe delegaci wybrali na IV kadencję Krajową Radę w nowym składzie:

Lp.

Imię i nazwisko członka Prezydium Krajowej Rady

Przynależność do OIIB

1

Andrzej Roch Dobrucki

prezes

Mazowiecka OIIB

2

Stefan Czarniecki

wiceprezes

Śląska OIIB

3

Joanna Gieroba

wiceprezes

Lubelska OIIB

4

Zbigniew Kledyński

wiceprezes

Mazowiecka OIIB

5

Danuta Gawęcka

sekretarz

Wielkopolska OIIB

6

Piotr Filipowicz

zastępca sekretarza

Łódzka OIIB

7

Andrzej Jaworski

skarbnik

Mazowiecka OIIB

8

Krystyna Korniak-Figa

zastępca skarbnika

Małopolska OIIB

9

Andrzej Pieniążek

członek prezydium

Świętokrzyska OIIB

10

Janusz Szczepański

członek prezydium

Dolnośląska OIIB

Lp.

Imię i nazwisko członka Krajowej Rady

Przynależność do OIIB

11

Wiktor Abramek

Opolska OIIB

12

Grzegorz Bajorek

Podkarpacka OIIB

13

Jan Bobkiewicz

Zachodniopomorska OIIB

14

Mirosław Boryczko

Małopolska OIIB

15

Franciszek Buszka

przewodniczący Rady OIIB

Śląska OIIB

16

Zbigniew Detyna

przewodniczący Rady OIIB

Podkarpacka OIIB

17

Ryszard Dobrowolski

18

Mariusz Dobrzeniecki

przewodniczący Rady OIIB

Warmińsko-Mazurska OIIB

19

Włodzimierz Draber

przewodniczący Rady OIIB

Wielkopolska OIIB

20

Łukasz Gorgolewski

21

Zbigniew Grabowski

honorowy Prezes KR PIIB

Mazowiecka OIIB

22

Mieczysław Grodzki

przewodniczący Rady OIIB

Mazowiecka OIIB

23

Eugeniusz Hotała

przewodniczący Rady OIIB

Dolnośląska OIIB

24

Wojciech Kamiński

przewodniczący Rady OIIB

Podlaska OIIB

25

Stanisław Karczmarczyk

przewodniczący Rady OIIB

Małopolska OIIB

26

Roman Karwowski

Śląska OIIB

27

Józef Kluska

Śląska OIIB

28

Ryszard Kolasa

Pomorska OIIB

29

Jacek Kołodziej

Kujawsko-Pomorska OIIB

30

Ksawery Krassowski

Łódzka OIIB

Podlaska OIIB

Wielkopolska OIIB
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Lp.

Imię i nazwisko członka Krajowej Rady

Przynależność do OIIB

31

Barbara Malec

przewodnicząca Rady OIIB

Łódzka OIIB

32

Zygmunt Meyer

przewodniczący Rady OIIB

Zachodniopomorska OIIB

33

Aurelia Mirek

Podkarpacka OIIB

34

Mariusz Okuń

Mazowiecka OIIB

35

Tadeusz Olichwer

Dolnośląska OIIB

36

Wojciech Płaza

przewodniczący Rady OIIB

Świętokrzyska OIIB

37

Adam Podhorecki

przewodniczący Rady OIIB

Kujawsko-Pomorska OIIB

38

Adam Rak

przewodniczący Rady OIIB

Opolska OIIB

39

Zygmunt Rawicki

40

Wojciech Szewczyk

41

Włodzimierz Szymczak

Mazowiecka OIIB

42

Zenon Wośkowiak

Wielkopolska OIIB

43

Piotr Wyrwas

Śląska OIIB

Małopolska OIIB
przewodniczący Rady OIIB

Lubelska OIIB

2.2. K
 alendarz posiedzeń Krajowej Rady i Prezydium
Krajowej Rady w 2014 r.

2.3. U
 chwały Krajowej Rady
podjęte w 2014 r.

W 2014 r. odbyło się osiem posiedzeń Prezydium
Krajowej Rady w następujących terminach:
 8 stycznia,
 19 lutego,
 2 kwietnia,
 7 maja,
 11 czerwca,
 6 sierpnia,
 23 września,
 12 listopada
oraz osiem posiedzeń Krajowej Rady w następujących terminach:
 22 stycznia,
 12 marca,
 23 kwietnia,
 28 maja,
 9 lipca,
 10 września,
 22 października,
 10 grudnia.
Protokoły ze wszystkich posiedzeń Krajowej Rady
i Prezydium KR są przechowywane w sekretariacie
PIIB.

1. Uchwała nr 1/R/14 Krajowej Rady Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa z dnia 22 stycznia
2014 r. w sprawie ekwiwalentów.
2. Uchwała nr 2/R/14 Krajowej Rady Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa z dnia 22 stycznia
2014 r. w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa (uchwały nr 1/P/14 w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Krajowego Biura PIIB oraz uchwały nr 2/P/14 w sprawie przekazania rocznych składek).
3. Uchwała nr 3/R/14 Krajowej Rady Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa z dnia 22 stycznia
2014 r. w sprawie nadania odznak honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
4. Uchwała nr 4/R/14 Krajowej Rady Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa z dnia 12 marca
2014 r. w sprawie zatwierdzenia uchwały Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa nr 3/P/14 w sprawie powołania
zespołu ds. ubezpieczeń.
5. Uchwała nr 5/R/14 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 12 marca 2014 r.
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w sprawie nadania odznak honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
6. Uchwała nr 6/R/14 Krajowej Rady Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa z dnia 23 kwietnia
2014 r. w sprawie nadania odznak honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
7. Uchwała nr 7/R/14 Krajowej Rady Polskiej
Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 28 maja
2014 r. w sprawie umowy generalnej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób
wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
8. Uchwała nr 8/R/14 Krajowej Rady Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa z dnia 28 maja 2014 r.
w sprawie nadania odznak honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
9. Uchwała nr 9/R/14 Krajowej Rady Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa z dnia 9 lipca 2014 r.
w sprawie ukonstytuowania się Prezydium Krajowej Rady PIIB.
10. Uchwała nr 10/R/14 Krajowej Rady Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa z dnia 9 lipca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia uchwały Prezydium
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa nr 4/P/14 w sprawie zakupu dostępu do
usługi „Serwis Budowlany” i publikatora informacji o cenach e-Sekocenbud.
11. Uchwała nr 11/R/14 Krajowej Rady Polskiej
Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 10
września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia
uchwał Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa (uchwały nr 7/P/14
w sprawie powołania Komisji Prawno-Regulaminowej Krajowej Rady PIIB, uchwały nr
8/P/14 w sprawie powołania Komisji Wnioskowej Krajowej Rady PIIB, uchwały nr 9/P/14
w sprawie powołania Komisji Ustawicznego
Doskonalenia Zawodowego przy Krajowej
Radzie PIIB, uchwały nr 10/P/14 w sprawie
powołania Komisji Medalu Honorowego Krajowej Rady PIIB, uchwały nr 12/P/14 w sprawie powołania Komisji ds. Wyrobów Budowlanych Krajowej Rady PIIB oraz uchwały
nr 13/P/14 w sprawie powołania zespołu
ds. zakupu powierzchni biurowej z przeznaczeniem na siedzibę PIIB).

12. Uchwała nr 12/R/14 Krajowej Rady Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa z dnia 10 września
2014 r. w sprawie wzoru Medalu Honorowego
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i regulaminu działania Komisji Medalu Honorowego
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
13. Uchwała nr 13/R/14 Krajowej Rady Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa z dnia 10 września
2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za
postępowanie kwalifikacyjne.
14. Uchwała nr 14/R/2014 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 10
września 2014 r. w sprawie powołania Komisji
Współpracy z Zagranicą Krajowej Rady Polskiej
Izby Inżynierów Budownictwa.
15. Uchwała nr 15/R/2014 Krajowej Rady Polskiej
Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 10 wrześ
nia 2014 r. w sprawie powołania Komisji ds.
Statutu PIIB Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
16. Uchwała nr 16/R/14 Krajowej Rady Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa z dnia 10 września
2014 r. w sprawie regulaminu postępowania
kwalifikacyjnego w sprawach nadawania tytułu
rzeczoznawcy budowlanego.
17. Uchwała nr 17/R/14 Krajowej Rady Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa z dnia 10 września
2014 r. w sprawie nadania odznak honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
18. Uchwała nr 18/R/14 Krajowej Rady Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa z dnia 22 października 2014 r. w sprawie zakupu dostępu do usługi
„Serwis Budowlany”.
19. Uchwała nr 19/R/14 Krajowej Rady Polskiej
Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 22 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia
wydatków na czasopismo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa „Inżynier Budownictwa” w roku 2015.
20. Uchwała nr 20/R/14 Krajowej Rady Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa z dnia 22 października 2014 r. w sprawie zwołania XIV Krajowego
Zjazdu Sprawozdawczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
21. Uchwała nr 21/R/14 Krajowej Rady Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa z dnia 22 października
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2014 r. w sprawie terminarza działań przygotowawczych do XIV Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB.
22. Uchwała nr 22/R/14 Krajowej Rady Polskiej
Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 22 października 2014 r. w sprawie nadania odznak
honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
23. Uchwała nr 23/R/14 z dnia 10 grudnia 2014 r.
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zmieniająca uchwałę w sprawie
przyjęcia wytycznych dotyczących postępowania w sprawie świadczenia usług transgranicznych.
24. Uchwała nr 24/R/14 Krajowej Rady Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa z dnia 10 grudnia
2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za
postępowanie kwalifikacyjne.
25. Uchwała nr 25/R/14 Krajowej Rady Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa z dnia 10 grudnia
2014 r. w sprawie zatwierdzenia aktualizacji
budżetu PIIB na rok 2014.

2.4. S
 prawozdanie Komisji
Prawno-Regulaminowej
2.4.1. P
 odstawa prawna
funkcjonowania Komisji
Komisja Prawno-Regulaminowa powstała na podstawie uchwały nr 8/R/03 Krajowej Rady PIIB z dnia
19 marca 2003 r. w sprawie powołania Komisji Statutowo-Regulaminowej oraz uchwały nr 25/R/03
z dnia 10 września 2003 r., przekształcającej Komisję
Statutowo-Regulaminową w Komisję Prawno-Regulaminową. Obecnie Komisja Prawno-Regulaminowa
funkcjonuje, opierając się na zasadach określonych
w uchwale nr 21/R/04 Krajowej Rady PIIB z dnia
15 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany zasad funkcjonowania Komisji Prawno-Regulaminowej.

Okręgowa izba
inżynierów
budownictwa
Dolnośląska
Kujawsko-Pomorska
Lubelska
Lubuska
Łódzka
Małopolska
Mazowiecka
Opolska
Podkarpacka
Podlaska
Pomorska
Śląska
Świętokrzyska
Warmińsko-Mazurska
Wielkopolska
Zachodniopomorska

Imię i nazwisko
członka komisji
Krzysztof Parylak
Wojciech Bromirski
Zbigniew Szcześniak
Sławomir Lewandowski
Piotr Filipowicz
Małgorzata Boryczko
Jerzy Kotowski
Adam Skardowski
Jarosław Śliwa
Waldemar Orłowski
Jarosław Kroplewski
Ewa Dworska
Ryszard Piotrowski
Tomasz Jachowski
Włodzimierz Draber
Stefan Słoniecki

W trakcie wyborczego roku 2014 skład Komisji
Prawno-Regulaminowej uległ zmianie. Nowy skład
został powołany przez Prezydium Krajowej Rady PIIB
uchwałą nr 7/P/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r., a następnie zatwierdzony przez Krajową Radę uchwałą
nr 11/R/14 z dnia 10 września 2014 r. Tworzą go
następujący przedstawiciele okręgowych izb inżynierów budownictwa:
Okręgowa izba
inżynierów
budownictwa
Dolnośląska
Kujawsko-Pomorska
Lubelska
Lubuska
Łódzka
Małopolska
Mazowiecka
Mazowiecka
Opolska
Podkarpacka
Podlaska
Pomorska
Śląska
Świętokrzyska
Warmińsko-Mazurska
Wielkopolska
Zachodniopomorska

Imię i nazwisko
członka komisji
Danuta Paginowska
Wojciech Bromirski
Zbigniew Szcześniak
Mirosław Gruszecki
Bogdan Krawczyk
Małgorzata Boryczko
Tomasz Chojnacki
Zbigniew Kledyński
Mieczysław Molencki
wakat
Andrzej Falkowski
Andrzej Adamski
Ewa Dworska
Tomasz Marcinowski
Maciej Nowak
Przemysław Barczyński
Tadeusz Kanas

2.4.2. Skład osobowy Komisji
W skład Komisji Prawno-Regulaminowej w 2014 r.
wchodzili następujący przedstawiciele okręgowych
izb inżynierów budownictwa:

Pracami Komisji Prawno-Regulaminowej w całym
okresie sprawozdawczym kierował wiceprezes Krajowej Rady PIIB Zbigniew Kledyński.
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2.4.3. T
 erminy posiedzeń
Komisji
Posiedzenia Komisji Prawno-Regulaminowej odbyły się w dniach: 4 kwietnia, 13 czerwca, 16 października i 4 grudnia 2014 r. Między posiedzeniami, drogą 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, w celu 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, którego sprawozdanie dotyczy.

2.4.4. T
 ematyka prac Komisji
W okresie sprawozdawczym 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,
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
kodeksu urbanistyczno-budowlanego sporządzony
przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Budowlanego oraz rozporządzenie w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, w związku
z wejściem w życie tzw. ustawy deregulacyjnej,
która zmieniła zasady weryfikacji kompetencji przy
nadawaniu uprawnień do pełnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie. Ponadto
przedmiotem prac Komisji były między innymi następujące projekty aktów prawnych:
	rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze;
	projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych;

	projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju w sprawie pozbawienia dróg do kategorii dróg krajowych;
	rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy
o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorstw wynikających z realizacji
udzielonych zamówień publicznych;
	rządowy projekt ustawy o charakterystyce energetycznej budynków;
	projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usy
tuowanie;
	projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie;
	projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych
oraz o Krajowym Funduszu Drogowym;
	projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez
młodych ludzi;
	projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie zakresu projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa;
	projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części
audytu remontowego, wzorów kart audytów,
a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
	projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wzorów protokołów
z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji;
	projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku, sposobu sporządzania oraz wzorów świadectw charakterystyki energetycznej;
	projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie sposobu dokonywania
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i szczegółowego zakresu weryfikacji świadectw
charakterystyki energetycznej oraz protokołów
z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji;
	projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych oraz niektórych
innych ustaw;
	projekt założeń do projektu ustawy o rewita
lizacji;
	projekt rozporządzenia Ministra Finansów
w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby uprawnionej do
sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku lub jego części;
	obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy
– Prawo budowlane oraz niektórych innych
ustaw;
	komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy – Prawo budowlane.
Oprócz opiniowania projektów aktów prawnych
w okresie sprawozdawczym Komisja Prawno-Regulaminowa omówiła wiele zagadnień problemowych
i przyjęła wobec nich stosowne ustalenia.
W kwietniu 2014 r. członkowie Komisji Prawno-Regulaminowej omówili projekt zmian do
rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, zaproponowany przez Polską Izbę Gospodarczą Rusztowań.
Końcowe stanowisko wobec propozycji zmian
jest negatywne ze względu na zbyt wiele niedookreślonych pojęć oraz ograniczanie kompetencji kierownika budowy. Omówiono także kwestie
związane z Programem Operacyjnym Wiedza
Edukacja i Rozwój na lata 2014–2020, który był
opracowywany przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w celu rozdysponowania funduszy unijnych.
Członkowie Komisji dyskutowali także o propozycjach zmian do ustawy – Prawo budowlane, zostały też poruszone kwestie związane z kodeksem
urbanistyczno-budowlanym.
W czerwcu 2014 r. Członkowie Komisji Prawno-Regulaminowej rozpatrzyli i zajęli stanowisko wobec wniosków przekazanych przez Komisję Wnioskową PIIB, zgłoszonych przez delegatów na XIII

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. Ze względu na oficjalne
wystąpienie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
o zaopiniowanie tekstu podstawowego kodeksu,
członkowie Komisji podjęli dyskusję na temat zaproponowanych przepisów, wskazując wiele niekonsekwencji i niedoskonałości w strukturze i rozwiązaniach merytorycznych.
W październiku 2014 r. członkowie Komisji
Prawno-Regulaminowej rozpatrzyli i zajęli stanowisko wobec wniosków, które zostały przyjęte
przez delegatów na XIII okręgowych zjazdach
OIIB, oraz wobec wniosków zgłoszonych na XIII
Krajowym Zjeździe PIIB. Po przeprowadzeniu dyskusji rekomendacje Komisji wobec każdego wniosku zostały przekazane do Komisji Wnioskowej KR
PIIB. Członkowie Komisji podjęli także dyskusję na
temat nowego rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
oraz wpływu zmian wynikających z deregulacji
na proces przyznawania uprawnień do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz poziom przygotowania kandydatów do
pełnienia tych funkcji. Komisja rozważała także
możliwość wejścia w życie kodeksu urbanistyczno-budowlanego w kontekście harmonogramu
przyjętego przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa
Budowlanego.
W grudniu 2014 r. członkowie Komisji Prawno-Regulaminowej rozpatrzyli i zajęli stanowisko wobec kolejnych wniosków zjazdowych, przekazanych
przez Komisję Wnioskową PIIB do zaopiniowania.
Po przeprowadzeniu dyskusji rekomendacje Komisji wobec każdego wniosku zostały przekazane do
Komisji Wnioskowej KR PIIB. Członkowie Komisji
podjęli także temat współpracy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z uczelniami, realizowanej
na podstawie nowego art. 168b w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym, czego efektem mogą
być umowy dwustronne na temat zawartości programowej kształcenia i ułatwień w uzyskiwaniu
uprawnień budowlanych.
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2.4.5. O
 kręgowe zespoły
prawno-regulaminowe
Tematyka prac podejmowanych w okresie sprawozdawczym przez działające przy okręgowych
izbach inżynierów budownictwa zespoły prawno-regulaminowe była w przeważającej mierze
skorelowana z tematyką prac Komisji Prawno-Regulaminowej Krajowej Rady PIIB. W szczególności dotyczyła ona zbierania i wyrażania opinii
członków okręgowych izb, uwag i wniosków
zgłaszanych przez członków zespołów w odniesieniu do opiniowanych w Izbie projektów
ustaw i rozporządzeń związanych z procesem
budowlanym. 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 Prawno-Regulaminowej. Były one 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 XIII okręgowych
zjazdach sprawozdawczych oraz XIII 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 PIIB i regulaminy organów Izby. Członkowie Komisji reprezentujący poszczególne okręgowe izby zgłaszali propozycje dotyczące sposobu realizacji konkretnych
wniosków.
Szczegółowe informacje i dane o działalności zespołów prawno-regulaminowych w 2014 r. zostały
ujęte w ich sprawozdaniach na tegoroczne okręgowe zjazdy sprawozdawcze.

2.5. S
 prawozdanie Komisji
ds. Statutu PIIB
2.5.1. P
 odstawa prawna
funkcjonowania Komisji
Komisja do spraw Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa została powołana przez Krajową Radę uchwałą nr 15/R/2014 z dnia 10 września
2014 r. na podstawie § 3 pkt 17 Regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

2.5.2. Skład osobowy Komisji
W skład Komisji ds. Statutu PIIB wchodzą: przewodnicząca Ewa Dworska, członkowie Małgorzata
Boryczko, Tomasz Chojnacki i Zbigniew Szcześniak.
Nadzór nad Komisją ds. Statutu PIIB z ramienia Krajowej Rady PIIB sprawuje Andrzej Pieniążek – członek Prezydium Krajowej Rady PIIB.

2.5.3. Terminy posiedzeń Komisji
W roku 2014 odbyły się trzy posiedzenia Komisji
ds. Statutu, tj. 16 października w Warszawie, 20 listopada w Krakowie oraz 4 grudnia w Warszawie.

2.5.4. Tematyka prac Komisji
Na pierwszym posiedzeniu Komisji ds. Statutu
16 października, po analizie uchwały powołującej,
ustalono zasady i zakres pracy Komisji. Ustalono też,
że Komisja podda analizie Statut PIIB w celu uporządkowania nazewnictwa i pojęć w nim występujących,
a także dostosowania go do znowelizowanej ustawy
o samorządzie zawodowym architektów i inżynierów
budownictwa. Ponadto ustalono, że zostaną wystosowane pisma do przewodniczących rad okręgowych
izb oraz do przewodniczących organów Krajowej Izby
informujące o rozpoczęciu prac Komisji ds. Statutu
oraz zachęcające do składania propozycji zmian do
Statutu PIIB. Komisja uznała za celowe zapoznanie
się z dotychczasowymi wnioskami zgłaszanymi przez
delegatów dotyczącymi zmian w Statucie PIIB. Z powodu konieczności przedłożenia wniosków z prac
Komisji ds. Statutu Krajowej Radzie na ostatnim
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posiedzeniu przed zjazdem sprawozdawczym w roku
2015 Komisja spotka się na posiedzeniu co najmniej
raz w miesiącu, w celu zaś umożliwienia wypowiedzenia się w kwestii Statutu PIIB przedstawicielom
wszystkich okręgowych izb inżynierów budownictwa
posiedzenia odbędą się w izbach, których siedziby
dają możliwość przybycia na posiedzenie przedstawicielom sąsiednich okręgów.
Kolejne posiedzenie Komisji ds. Statutu odbyło
się 20 listopada 2014 r. w Krakowie w siedzibie
Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W posiedzeniu oprócz członków Komisji
uczestniczyli przewodniczący Komisji Rewizyjnej
i Kwalifikacyjnej MOIIB oraz członkowie zespołu
prawno-regulaminowego MOIIB. Na posiedzeniu
poruszono temat kadencyjności w odniesieniu do
osób pełniących funkcje w radach okręgowych
oraz Krajowej Radzie, wnioskowano konieczność
uporządkowania zapisów w statucie na temat
rzecznika odpowiedzialności zawodowej koordynatora oraz zaproponowano określenie bardziej
czytelnego schematu organizacyjnego dotyczącego
kompetencji członków prezydium i rad okręgowych
w zakresie przyjmowania sprawozdań okręgowych
komisji rewizyjnych.
Posiedzenie Komisji 4 grudnia 2014 r. odbyło się
w Warszawie w siedzibie Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa. Podsumowano na nim wnioski i propozycje do Statutu PIIB oraz ustalono harmonogram

OIIB

Do XIII Krajowego Zjazdu PIIB
(powołana uchwałą Prezydium KR PIIB nr 3/P/10
zatwierdzoną uchwałą KR PIIB nr 16/R/10)

MAP Krystyna Korniak-Figa – przewodnicząca
POM Piotr Korczak – wiceprzewodniczący
MAZ Jerzy Putkiewicz – sekretarz
Członkowie:
DOŚ Janusz Szczepański
KUP Grażyna Staroń
LUB Tadeusz Cichosz
LBS Emilia Kucharczyk
ŁOD Zdzisław Soszkowski
OPL Mieczysław Molencki
PDK Grzegorz Dubik
PDL Karol Marek Jurkowski
SLK Maria Świerczyńska
SWK Stanisław Zieliński
WAM Elżbieta Bukowska
WKP Janina Ferenc
ZAP Tadeusz Kanas
Krzysztof Wudziński od 17.04.2014 r.

spotkań Komisji ds. Statutu z przedstawicielami izb
okręgowych.
Komisja ds. Statutu PIIB po spotkaniach z przedstawicielami okręgowych izb inżynierów budownictwa oraz zebraniu do końca kwietnia 2015 r. wniosków w sprawie zmian do Statutu PIIB rozpocznie
ich analizę celem przedłożenia zbiorczego opracowania Krajowej Radzie PIIB.

2.6. Sprawozdanie Komisji
Wnioskowej
Komisja Wnioskowa jest organem pomocniczym
Krajowej Rady PIIB, koordynującym w okresie między
krajowymi zjazdami realizację wniosków zjazdowych
przez właściwe organy Krajowej Izby lub inne podmioty, w szczególności w zakresie informacji o stanie ich
realizacji, opierając się na Regulaminie Komisji Wnioskowej KR PIIB, stanowiącym załącznik do uchwały
KR PIIB nr 16/R/10 z dnia 01.09.2010 r. oraz załącznik
do uchwały KR PIIB nr 11/14 z dnia 10.09.2014 r.

2.6.1. S
 kład osobowy Komisji
Wnioskowej KR PIIB
Komisja Wnioskowa w okresie sprawozdawczym
działała w składzie reprezentowanym przez jednego
przedstawiciela każdej z okręgowych izb inżynierów
budownictwa.
Po XIII Krajowym Zjeździe PIIB
(powołana uchwałą Prezydium KR PIIB
nr 8/P/2014 zatwierdzoną uchwałą KR PIIB
nr 11/R/14)
MAP Krystyna Korniak-Figa – przewodnicząca
ŁOD Danuta Ulańska – wiceprzewodnicząca
POM Piotr Korczak – wiceprzewodniczący
MAZ Jerzy Putkiewicz – sekretarz
Członkowie:
DOŚ Janusz Szczepański
KUP Marek Żółtowski
LUB Tadeusz Cichosz
LBS Ewa Bosy
OPL Adam Skardowski
PDK Grzegorz Dubik
PDL Karol Marek Jurkowski
SLK Maria Świerczyńska
SWK Leszek Śmigas
WAM Marian Zdunek
WKP Marian Walczak
ZAP Krzysztof Wudziński

OIIB
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2.6.2. D
 ziałalność Komisji Wnioskowej KR PIIB
Do XIII Krajowego Zjazdu PIIB
	Odbyła jedno posiedzenie Prezydium KW:
20.02.2014 r. (obecni 2/3 osoby) oraz dwa posiedzenia pełnego składu Komisji Wnioskowej:
24.04.2014 r. (obecni 7/16 osób), 22.05.2014 r.
(obecni 8/16 osób).
	Przesłała odpowiedzi każdemu wnioskodawcy
i właściwym OIIB co do realizacji bądź odrzucenia wniosków z XII Krajowego Zjazdu PIIB,
a także ich prezentacji na stronie internetowej
Izby.
	Przyjęła, dokonała rozdziału wniosków z XIII
okręgowych zjazdów OIIB i przygotowała ich
tabelaryczne zestawienie:
– wnioski z XIII okręgowych zjazdów OIIB
– skierowane do rozpatrzenia przez XIII Krajowy Zjazd PIIB,
– wnioski z XIII okręgowych zjazdów OIIB skierowane bezpośrednio do KR PIIB.
 Skierowała wnioski wg właściwości w celu
uzyskania stanowiska co do ich realizacji
do: organów PIIB (KKK) oraz organów pomocniczych KR PIIB (KP-R, KUDZ, zespołu
ds. ubezpieczeń), a także skarbnika, dyrektora biura PIIB, Rady Programowej „IB”
oraz „Inżyniera Budownictwa”.
	W odniesieniu do części wniosków z XIII okręgowych zjazdów kierowanych do XIII Krajowego Zjazdu PIIB przygotowała propozycje ich
rozpatrzenia.

	Przygotowała propozycje uzasadnień dla części
wniosków z XIII okręgowych zjazdów z grupy
skierowanych do realizacji przez KR PIIB.
	Opracowała w ujęciu tabelarycznym propozycje
klasyfikacji wniosków z XIII okręgowych zjazdów do przekazania KUiW XIII Krajowego Zjazdu PIIB.
	Przygotowała sprawozdanie ze swej działalności w roku 2013, stanowiące część sprawozdania Krajowej Rady, zatwierdzone przez
XIII Krajowy Zjazd PIIB uchwałą nr 09/14
z dnia 27.06.2014 r.
 N
 a posiedzeniach:
– Prezydium KR PIIB w dniu 07.05.2014 r. przewodnicząca KW omówiła wnioski, jakie do
tego czasu wpłynęły do Komisji Wnioskowej
z XIII okręgowych zjazdów OIIB;
– Krajowej Rady PIIB w dniu 28.05.2014 r. przewodnicząca KW przedstawiła szczegółowo
(ujęte w tabeli) wnioski zgłoszone przez poszczególne OIIB z XIII okręgowych zjazdów do
rozpatrzenia przez Krajową Radę i XIII Krajowy
Zjazd PIIB, a w szczególności propozycje sposobu rozpatrzenia wniosków skierowanych
do XIII Krajowego Zjazdu PIIB. Krajowa Rada
przyjęła przedstawioną informację.
XIII Krajowy Zjazd PIIB uchwałą nr 34/14
z dnia 28.06.2014 r. przyjął sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków XIII Krajowego Zjazdu PIIB w brzmieniu stanowiącym załącznik
do uchwały.
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Tabela 1. Zestawienie wniosków przyjętych uchwałą nr 34/14 XIII Krajowego Zjazdu PIIB
Wnioski z XIII okręgowych zjazdów
skierowane do XIII Krajowego Zjazdu
OIIB
odrzucone

przyjęte
realizowane do
zrealizowane
realizacji

Wnioski zgłoszone przez delegatów
na XIII Krajowym Zjeździe PIIB skierowane do
KR

KKR

XIII KZ
odrzucone

XIII KZ
wycofane
realizowane

DOŚ

-

-

-

5z

-

9z

-

KUP

41, 42

-

-

-

-

-

-

LUB

32

-

-

-

-

LBS

2, 5

-

3, 4

-

-

-

ŁOD

28, 29, 30,
31

-

-

-

-

MAP

-

6

-

-

MAZ

-

-

-

OPL

-

-

-

PDK

-

39

PDL

-

POM

-

SLK

-

∑
wniosków

2

-

2

-

1

-

-

4

-

-

-

4

-

19z

18z

-

3

21.z

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

34

7z,
8z

-

-

-

-

4

-

-

14z

-

-

-

-

1

-

-

-

-

13z

-

-

1

47, 48, 49

-

-

6z

20z

1z, 2z, 3z, 15z,
16z, 17z

-

-

11

SWK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

WAM

-

-

-

-

-

12z

-

-

1

WKP

-

-

-

4z,
11z

-

-

-

10z

3

ZAP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

2

3

8

1

10

1

1

38

∑
wniosków

Po XIII Krajowym Zjeździe PIIB
 Odbyła jedno posiedzenie 21.10.2014 r. (obecni
11/16 osób).
 Zgodnie z regulaminem dokonała wyboru
dwóch wiceprzewodniczących i sekretarza Komisji Wnioskowej, przyjęła terminarz posiedzeń
na I półrocze 2015 r. i harmonogram prac w kadencji 2014–2018.
 Przejęła rejestr wniosków przyjętych przez XIII
Krajowy Zjazd PIIB i zestawiła tabelarycznie:
wnioski zgłoszone przez delegatów na XIII Krajowym Zjeździe PIIB.
 Skierowała wnioski wg właściwości w celu uzyskania stanowisk wraz z uzasadnieniami co do
ich realizacji do organów PIIB (KKR) oraz organów
pomocniczych PIIB (KP-R), a także biura PIIB.
 Monitorowała realizację wniosków i przyjęła
treści odpowiedzi co do stanu ich realizacji.
 Przygotowała propozycje dotyczące realizacji
części wniosków kierowanych do KR PIIB wraz
z uzasadnieniami.

 P rzygotowała materiał obejmujący stan realizacji wszystkich wniosków po XIII Krajowym Zjeździe PIIB do akceptacji Prezydium KR i Krajowej
Rady PIIB.
 Przewodnicząca Komisji Wnioskowej na
posiedzeniach:
– P rezydium KR PIIB w dniu 12.11.2014 r. przedstawiła informację o stanie realizacji wniosków
z grupy: zgłoszonych przez delegatów na XIII
Krajowym Zjeździe PIIB, wniosków z XIII okręgowych zjazdów OIIB bezpośrednio skierowanych
do KR i XIII Krajowego Zjazdu PIIB, wniosków
złożonych do KW po XIII Krajowym Zjeździe
PIIB, prezentując propozycje stanowisk co do
ich realizacji wraz z uzasadnieniami. Członkowie
Prezydium przyjęli zaprezentowane stanowiska.
– Krajowej Rady PIIB w dniu 10.12.2014 r. złożyła informację o stanie realizacji wniosków, jakie
wpłynęły do Komisji Wnioskowej w roku 2014
(z wyjątkiem 9 wniosków pozostających w procedowaniu), ujętych w trzech tabelach, które
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zostały przekazane członkom Krajowej Rady.
Członkowie
Krajowej
Rady
PIIB
10.12.2014 r. jednomyślnie przyjęli informację o realizacji wniosków:
		 • zgłoszonych przez delegatów na XIII okręgowych zjazdach OIIB,
		 • zgłoszonych przez delegatów na XIII Krajowym Zjeździe PIIB,
		 • skierowanych bezpośrednio do KW KR PIIB.
– Prezydium KR PIIB w dniu 18.02.2015 r.
przedstawiła uzupełniającą informację o stanie realizacji 9 wniosków oraz 1 wniosku, jaki
wpłynął do Komisji Wnioskowej 29.12.2014,
prezentując propozycje stanowisk co do ich
realizacji wraz z uzasadnieniami. Członkowie
prezydium przyjęli zaprezentowane stanowiska, jednocześnie rekomendując je na posiedzenie Krajowej Rady.
– Krajowej Rady PIIB w dniu 04.03.2015 r. złożyła uzupełniającą informację o stanie realizacji 10 wniosków ze 104, jakie wpłynęły do
KW w 2014 r. W odniesieniu do 2 wniosków
wniesione zostały poprawki. Członkowie KR,
uwzględniając wniesione poprawki, przyjęli
jednomyślnie informację o realizacji przedstawionych wniosków.
 Przewodnicząca KW przesłała odpowiedzi każdemu wnioskodawcy, właściwym OIIB, w odniesieniu do realizacji bądź odrzuceniu zgłoszone-

go wniosku, a także ich prezentacji na stronie
internetowej Izby.
 Przewodnicząca KW prowadziła bieżącą korespondencję z organami PIIB, organami pomocniczymi PIIB, okręgowymi izbami inżynierów
budownictwa, podmiotami zewnętrznymi, wnioskodawcami i członkami Komisji Wnioskowej.

2.6.3. W
 ykaz wniosków i ich
realizacja
W 2014 r. Komisja Wnioskowa KR PIIB przyjęła
i koordynowała realizację łącznie 104 wniosków,
w tym:
 76 wniosków z XIII okręgowych zjazdów
(52 wnioski skierowane bezpośrednio do KR,
4 wnioski do KKK, 1 wniosek do Rady Programowej „IB”, 2 wnioski do „Inżyniera Budownictwa” oraz 17 wniosków skierowanych do XIII
Krajowego Zjazdu);
 21 wniosków zgłoszonych przez delegatów na
XIII Krajowym Zjeździe PIIB (10 wniosków skierowanych bezpośrednio do KR, 10 wniosków
skierowanych do XIII Krajowego Zjazdu, 1 wniosek wycofano);
 7 wniosków złożonych bezpośrednio do Komisji Wnioskowej Krajowej Rady PIIB (6 wniosków
skierowanych bezpośrednio do KR, 1 wniosek
do KKK).

Rys. 1. Wnioski, które wpłynęły do Komisji Wnioskowej KR PIIB w 2014 r.

7
wnioski z XIII OZ
OIIB

21

wnioski z XIII KZ PIIB

76

wnioski złożone do
KW KR PIIB
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W wyniku rozpatrzenia przez XIII Krajowy Zjazd PIIB,
KR PIIB oraz organy PIIB (KKK, KKR), a także organy
pomocnicze KR PIIB (KP-R, KUDZ, Komisja ds. Statutu,
zespół ds. ubezpieczeń, KW KR PIIB), biuro PIIB, Radę
Programową „IB”, redakcję „Inżyniera Budownictwa”
stan realizacji wniosków przedstawia się następująco:
6 wniosków – realizowanych
22 wnioski – przyjęte do realizacji
10 wniosków – zrealizowanych (częściowo zrealizowanych)

 1 wniosek – przekazana informacja do
wnioskodawcy
3 wnioski – wycofane
1 wniosek – w procedowaniu
61 wniosków – odrzuconych, w tym 10
wniosków odrzuconych przez XIII Krajowy
Zjazd i 5 wniosków skierowanych, po XIII
Krajowym Zjeździe PIIB, bezpośrednio do
Komisji Wnioskowej KR PIIB.

Rys. 2. Stan realizacji 104 wniosków przyjęty przez KR PIIB 10.12.2014 r. oraz 04.03.2015 r.
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Zestawienie wniosków rozpatrzonych w 2014 r. – stan realizacji wniosków przyjęty przez KR PIIB – 10.12.2014 r.
oraz 04.03.2015 r.
Grupa I
OIIB

Rada
Rozpatrzone
Programowa
przez XIII
„IB”
Krajowy Zjazd

KR

„IB”

DOŚ

1*

-

-

KUP

43, 44, 45, 46

-

LUB

33

LBS

Grupa II

Grupa III

Odrzucone
przez XIII
KKR
Krajowy
Zjazd

KR

KKK

KKK

KR

-

-

5z*

9z

-

-

-

-

41, 42

-

-

-

-

2kw*

-

-

-

32

-

-

-

-

-

4kw

-

-

-

2, 3, 4, 5

-

-

-

-

-

-

ŁOD

-

-

-

28, 29, 30, 31

-

-

-

-

7kw

-

MAP

-

-

-

6

-

18z

19z

-

-

-

MAZ

7, 8

9

-

-

21z

-

-

3kw

-

OPL

10, 11, 12, 14, 15

16, 13

-

-

-

-

-

-

5kw

-

PDK

35, 36, 37, 38, 40

-

-

34, ,39

-

7z, 8z

-

-

-

-

PDL

-

-

-

-

-

14z

-

-

-

-

POM

17, 18

-

-

-

-

-

13z

-

-

-

-

-

47, 48, 49

53, 73

6z

1z, 2z, 3z,
15z, 16z,
17z

SLK

50, 51,
56, 57,
61, 62,
66, 67,
71, 72,

52,
58,
63,
68,
74,

54,
59,
64,
69,
75,

55,
60,
65,
70,
76

20z 6kw

-

SWK

21, 22

-

-

-

19, 20

-

-

-

-

-

WAM

-

-

-

-

-

-

12z

-

-

-

WKP

23, 24, 25, 26, 27

-

-

-

-

4z, 10z,
11z

-

-

1kw

-

ZAP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

52

2

1

17

4

10

10

1

6

1

∑
wniosków

* numer wniosku w rejestrze
Grupa I – wnioski z XIII okręgowych zjazdów OIIB skierowane bezpośrednio
do KR PIIB i XIII Krajowego Zjazdu PIIB
Grupa II – wnioski zgłoszone przez delegatów na XIII Krajowym Zjeździe PIIB
Grupa III – wnioski złożone do Komisji Wnioskowej KR PIIB

W roku sprawozdawczym skierowanych zostało do rozpatrzenia przez Krajową Radę łącznie
68 wniosków, w tym:
 52 wnioski bezpośrednio z XIII okręgowych
zjazdów
 10 wniosków zgłoszonych przez delegatów na
XIII Krajowym Zjeździe
 6 wniosków zgłoszonych poza zjazdami (bezpośrednio do Komisji Wnioskowej Krajowej Rady PIIB).

Legenda:
wnioski zrealizowane
wnioski odrzucone
przyjęte do realizacji
wnioski realizowane
wniosek w procedowaniu
wnioski – informacja skierowana do wnioskodawcy
wniosek wycofany przez wnioskodawcę

Wnioski te realizowane są w sposób następujący:
 18 wniosków – przyjętych do realizacji
 36 wniosków – odrzuconych
 3 wnioski – wycofane
 6 wniosków – zrealizowanych
 4 wnioski – realizowane
 1 wniosek – w procedowaniu.
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Rys. 3. Stan realizacji wniosków skierowanych do i rozpatrzonych przez Krajową Radę PIIB

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.

2.6.4. Podsumowanie i wnioski
 L iczba wniosków nie zmniejsza się w stosunku
do poprzedniego roku, a zakres problematyki
w nich wnoszonych jest bardzo rozległy.
 Uprawnienia Izby nadane przez między innymi
właściwość rzeczową organów w niej funkcjonujących, zapisane w ustawie o samorządach
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa i w ustawie – Prawo budowlane, nie
zawsze umożliwiają podejmowanie interwencji
dotyczących wielu dziedzin życia członków Izby.
	Niemniej w dalszym ciągu aktualny jest pogląd,
że należy poszukiwać wszelkich działań, aby
propozycje, uwagi, opinie proponowane przez
Izbę były dostrzegane i realizowane dla dobra
inżynierów budownictwa.

 S ugerowane w wielu wnioskach zmiany
w ustawie – Prawo o zamówieniach publicznych znalazły odbicie w nowelizacji tego aktu
w 2014 r., co ograniczyło liczbę wniosków
nawiązujących do jego zapisów. Czas pokaże,
czy zmiany spełnią oczekiwania podmiotów
uczestniczących na rynku z procedur zapisanych w ustawie.
 Powołanie przez Krajową Radę PIIB Komisji ds.
Statutu wychodzi naprzeciw wnioskom dotyczącym zmian i korekt w obowiązującym statucie. Propozycje Komisji zostaną przedłożone
do rozstrzygnięcia na najbliższym XIV Krajowym
Zjeździe PIIB.
 Treść wniosków była podstawą do wystąpień
Izby w sprawie projektów zmian ustawy – Prawo
budowlane oraz projektu kodeksu budowlanego, nad którym pracuje Komisja Kodyfikacyjna.
 Podsumowując osiągnięte zmiany w roku 2014,
należy wymienić prawo do otrzymywania wykonawczych uprawnień bez ograniczeń przez
inżynierów oraz prawo do uzyskiwania wykonawczych uprawnień w ograniczonym zakresie
przez techników i majstrów.
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 Izba uzgodniła z Sopockim Towarzystwem
Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. objęcie ubezpieczeniem, w ramach składki opłacanej przez
członków, także projektów wykonawczych. Tym
samym ubezpieczeniem objęci są również rzeczoznawcy budowlani będący członkami Izby.

2.7. S
 prawozdanie Komisji
ds. Wyrobów Budowlanych
1. Komisja Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa ds. Wyrobów Budowlanych została powołana uchwałą nr 12/P/2014 Prezydium
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 6 sierpnia 2014 r. i zatwierdzona
uchwałą nr 11/R/14 Krajowej Rady Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa z dnia 10 września
2014 r.
2. Komisję ds. Wyrobów Budowlanych powołano
w następującym składzie:
 Grzegorz Bajorek
– Podkarpacka OIIB
 Mariusz Okuń
– Mazowiecka OIIB
 Ryszard Kolasa
– Pomorska OIIB
 Łukasz Gorgolewski – Wielkopolska OIIB
Funkcję przewodniczącego Komisji powierzono
Grzegorzowi Bajorkowi.
3. Po powołaniu Komisji jej członkowie ustalili, że
podstawową formą pracy Komisji będzie wymiana opinii drogą mailową, natomiast spotkania
Komisji odbywać się będą zgodnie z terminami
posiedzeń Krajowej Rady, godzinę przed terminami Rady, tak by zminimalizować koszty pracy
Komisji.
4. W
 2014 r. odbyło się jedno spotkanie Komisji
ds. Wyrobów Budowlanych w terminie 10 grudnia. Przedyskutowano na nim propozycję treści
regulaminu Komisji, szczególnie w odniesieniu
do zadań planowanych do realizacji. Ustalono,
że ostateczny tekst regulaminu, po wcześniejszych mailowych uzgodnieniach, zostanie przyjęty na następnym spotkaniu Komisji (5 marca
2015 r.).
5. Jednym z zadań Komisji jest monitorowanie
zmian w prawie dotyczącym zagadnień związanych z wyrobami budowlanymi i w miarę możliwości czynne uczestniczenie w ich tworzeniu.

W roku 2014 trwały prace na poziomie komisji sejmowej dotyczące formułowania ustawy
zmieniającej ustawę o wyrobach budowlanych,
jako skutku wdrożenia w życie zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania
do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG. Po powołaniu
Komisji ds. Wyrobów Budowlanych Polską Izbę
Inżynierów Budownictwa w obradach komisji
sejmowej reprezentował przewodniczący Komisji ds. Wyrobów Budowlanych Grzegorz Bajorek.
Zastąpił od września 2014 r. dotychczasowego reprezentanta Jerzego Putkiewicza. W roku
2014 odbyło się pięć posiedzeń komisji sejmowej w terminach: 25 września, 22 października,
27 listopada oraz 4 i 15 grudnia. W tym czasie
został wypracowany projekt ustawy, który został
przekazany pod obrady Komisji Infrastruktury.
6. W odniesieniu do uchwalonej w przyszłości
ustawy za konieczne należy przyjąć uczestniczenie w pracach nad rozporządzeniami do tej
ustawy, które będą powstawać w ministerstwie
odpowiedzialnym za budownictwo. Konieczne jest także reprezentowanie PIIB w Radzie
Wyrobów Budowlanych, która będzie organem doradczym ministra odpowiedzialnego za
budownictwo.

2.8. W
 spółpraca z zagranicz
nymi organizacjami i instytucjami
W roku 2014 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.
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Komisja Współpracy z Zagranicą Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa została powołana uchwałą
nr 5/P/10 Prezydium Krajowej Rady PIIB (zatwierdzona uchwałą 16/R/10 Krajowej Rady PIIB z dnia
1.09.2010 r.) i do 10 września 2014 r. działała
w poniższym składzie:
 Wojciech Radomski – Mazowiecka OIIB
– przewodniczący,
 Zygmunt Rawicki – Małopolska OIIB,
 Włodzimierz Szymczak – Mazowiecka OIIB.
Na podstawie uchwały Krajowej Rady PIIB
14/P/2014 z dnia 10 września 2014 r. powołana została Komisja Współpracy z Zagranicą w składzie:
 Zygmunt Meyer – Zachodniopomorska OIIB
– przewodniczący,
 Eugeniusz Hotała – Dolnośląska OIIB,
 Wojciech Kamiński – Podlaska OIIB,
 Zygmunt Rawicki – Małopolska OIIB.
Komisja ta systematycznie przedstawia okresowe
sprawozdania ze swej działalności na zebraniach
Krajowej Rady PIIB, ostatnio w dniu 10 grudnia
2014 r. 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:
1. Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa (ang.
European Council of Civil Engineers – ECCE), której PIIB jest członkiem od 21 maja 2010. Szczegółowe informacje o historii ECCE, jej celach,
strukturze i działaniach można znaleźć na stronie internetowej: www.ecceengineers.eu.
2. E
 uropejskiej Rady Izb Inżynierskich (ang. European
Council of Engineers Chambers – ECEC). Polska Izba
Inżynierów Budownictwa jest członkiem założycielem tej organizacji. Szczegółowe informacje o historii ECEC, jej celach, strukturze i działaniach można
znaleźć na stronie internetowej: www.ecec.net.
Ze względu na zbliżone nazwy oraz podobne anglojęzyczne skróty obu wymienionych organizacji
warto ponownie przypomnieć podstawowe między
nimi różnice.

ECCE jest założoną w 1985 r. 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 r., 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. Obecnie do organizacji tej należy
16 państw.
1. Współpraca z ECCE
a) 59. Zgromadzenie Ogólne ECCE w Tbilisi,
w Gruzji
31 maja 2014 r. w Tbilisi odbyło się 59. Zgromadzenie Ogólne (ZO) Europejskiej Rady Inżynierów
Budownictwa (ang. ECCE), którego gospodarzem
było Gruzińskie Stowarzyszenie Inżynierów Budownictwa. Organizacja ta, choć dopiero od dwóch lat
jest członkiem ECCE, to jednak już teraz została
organizatorem ZO, co dobitnie świadczy o wadze,
jaką GSIB przypisuje swemu członkostwu w ECCE,
i współpracy międzynarodowej.
ZO poprzedzone zostało dwudniową (29–30
maja 2014 r.) Międzynarodową Konferencją Sejs
miczną „Projektowanie sejsmiczne i odbudowa
budynków uszkodzonych przez trzęsienia ziemi”,
której współorganizatorem była ECCE. Nad merytoryczną zawartością konferencji pieczę sprawował
48-osobowy Komitet Naukowy, w którego skład
weszli naukowcy z dziewięciu krajów.
Przedstawiono 29 prezentacji, od ogólnych:
 Antysejsmiczna polityka Grecji, prof. EvangeliaLinda Pelli (Europejskie Centrum Przeciwdziałania i Przewidywania Trzęsień Ziemi);
 Studium ograniczenia ryzyk sejsmicznych na
przykładzie doświadczeń portugalskich, prof.
Alfredo Campos Costa;
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 Z
 achowanie się budynków podczas trzęsień ziemi, prof. Peter Fajfar (Uniwersytet w Lublanie);
 Sejsmiczne zabezpieczenie konstrukcji żelbetowych, prof. Tugrul Tankut (Bliskowschodni Uniwersytet Techniczny w Ankarze);
po bardziej szczegółowe, analizujące pewne wybrane problemy matematyczno-fizyczne, mające ścisłe
odniesienie do opisu zjawisk sejsmicznych zachodzących w elementach struktur inżynierskich podczas
trzęsień ziemi. Była też prezentacja przedstawiająca
proces modelowania przewidywanych strat dla różnych scenariuszy trzęsień ziemi w Tbilisi. Konferencja
była ciekawa i zakończyła się sukcesem, zarówno wg
organizatorów, jak i uczestników.
Samo ZO, choć skrócone do jednego dnia, odbyło
się według tradycyjnego schematu ECCE, tzn. część
ogólna przedzielona dwoma sesjami stałych komitetów. Spotkanie otworzył minister rozwoju regionalnego Gruzji, Elguja Khokrishvili, który przedstawił
zamierzenia inwestycyjne Gruzji na najbliższe lata i
jej starania o nawiązanie bliskich stosunków gospodarczych z Unią Europejską. Podkreślił także rolę i
zadania, jakie stoją w tym kontekście przed gruzińskimi inżynierami budownictwa. Oprócz spraw wewnętrznych, które zawsze są przedmiotem dyskusji i
uchwał ZO, głównymi tematami obrad były:
 Obecny status i zasady wprowadzania w życie Europejskiej Legitymacji Zawodowej.
W miesiącach poprzedzających 59. ZO przedstawiciele ECCE brali udział w kilku spotkaniach
z przedstawicielami parlamentu europejskiego
i innych organizacji inżynierskich poświęconych
tej sprawie. Wspólne przesłanie tych spotkań
mogłoby brzmieć następująco: „Pragmatyzm,
bezpieczeństwo i wzajemne zaufanie są istotą
swobodnego przepływu osób, kapitału i usług
na terenie państw UE. Europejska Legitymacja
Zawodowa ma pomóc w budowaniu prawdziwego europejskiego rynku pracy, wspierając
mobilność zawodową europejskich inżynierów
i przyczyniając się do wzrostu innowacyjności
i rozwoju europejskiej gospodarki”.
 Stan przygotowań do Drugiego Europejskiego
Dnia Inżyniera 20.11.2014 r. w Brukseli. W tym
roku wydarzenie to ECCE organizuje wspólnie
z Europejską Radą Izb Inżynierów Budownictwa

(ang. ECEC), której PIIB była 10 lat temu współzałożycielem, a także FEANI, która zrzesza europejskich inżynierów różnych branż. W imieniu ECCE
we wspólnym komitecie organizacyjnym pracują prezydent Fernando Branco, prezydent elekt
Włodzimierz Szymczak, były prezydent Vassilis
Economopoulos i sekretarz generalny Maria Karanasiou. Zdali oni relację zebranym z dotychczas
powziętych uzgodnień i decyzji oraz przebiegu
dotychczasowych roboczych spotkań organizacyjnych w Atenach, Brukseli i Lecce.
 Pierwsza konferencja poświęcona współpracy
inżynierów państw śródziemnomorskich, 8–10
maja 2014 r. Lecce, Włochy. W konferencji
wzięło udział 16 państw Basenu Morza Śródziemnego. Inicjatorem i organizatorem tego
przedsięwzięcia była Włoska Izba Inżynierów
(CNI). Celem konferencji było m.in. zapewnienie mobilności inżynierów w Basenie Morza
Śródziemnego, wymiana informacji o systemie
kształcenia inżynierów, nowych technologiach,
szczególne dotyczących gospodarowania zasobami wody pitnej, gospodarki wodno-ściekowej i efektywności energetycznej. Debatowano
także o współpracy w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego, adaptacji infrastruktury
technicznej do następujących zmian klimatu
i ochronie historycznych dóbr kultury, architektury i inżynierii w obszarze śródziemnomorskim.
Na konferencji w Lecce ECCE reprezentował były
prezydent Vassilis Economopoulos.
 Metoda Oceny Cyklu Życia (LCA) w powiązaniu
z modelowaniem informacji o budynku (BIM).
Należy znaleźć powiązanie pomiędzy metodą
oceny cyklu życia, modelowaniem informacji
o budynku i efektywnością energetyczną w odniesieniu do inwestycji budowlanych. Złożenie
tych trzech elementów w jeden system pozwoli
uzyskać efektywne finansowo i organizacyjnie,
przyjazne dla środowiska, wydajne energetycznie, a zatem kompleksowe podejście do realizacji inwestycji budowlanych.
 Zarządzanie zasobami wody w Europie. Podsumowanie dotychczasowej dyskusji na ten temat, ukierunkowane na znalezienie rozwiązań
dla Europy w dziedzinie monitorowania i oceny
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powierzchniowych i podziemnych zasobów
wody, zarządzania zasobami wody i ograniczenie strat w gospodarowaniu jej zasobami.
 Kontynuacja zawodowego rozwoju europejskich
inżynierów budownictwa. Omówiono aktualną politykę i decyzje podjęte przez władze UE
w tej dziedzinie. Dokonano przeglądu działań
podejmowanych na tym polu przez poszczególne kraje członkowskie UE.
Na 59. ZO ECCE Polską Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentował Włodzimierz Szymczak.
b) 60. Zgromadzenie Ogólne ECCE w Warszawie, w Polsce
17–18 października 2014 r. w Warszawie odbyło
się jubileuszowe 60. Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa (European
Council of Civil Engineers – ECCE). Organizatorem
obrad była Polska Izba Inżynierów Budownictwa.
W czasie posiedzenia Włodzimierz Szymczak, członek Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, objął
stanowisko prezydenta ECCE.
Obrady 60. Zgromadzenia Ogólnego Europejskiej
Rady Inżynierów Budownictwa otworzył Fernando Branco, prezydent ECCE, który po przywitaniu
wszystkich przybyłych na zgromadzenie odniósł
się w swojej wypowiedzi do głównych kierunków
rozwoju współczesnego budownictwa, zwracając szczególną uwagę na możliwości, jakie dają
nowoczesne technologie oraz nowe materiały
budowlane. Prezydent ECCE zwrócił także uwagę
na zwiększający się niedobór profesjonalnej kadry
inżynierskiej na rynku europejskim i potrzebę propagowania tego zawodu oraz zachęcania do jego
wykonywania.
Andrzej Roch Dobrucki, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, witając uczestników, podkreślił szczególne znaczenie obrad ECCE; po pierwsze
jest to jubileuszowe posiedzenie ECCE, po drugie
prof. Fernando Branco przekaże prezydenturę Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa naszemu
koledze Włodzimierzowi Szymczakowi, po trzecie
odbędzie się międzynarodowa konferencja: „Nowoczesne rozwiązania w budownictwie mostowym” pokazująca i promująca nasz kraj od strony budownictwa mostowego. Prezes PIIB wystąpił
także z inicjatywą, aby rok 2017 stał się Europej-

skim Rokiem Inżyniera Budownictwa. Jak podkreślił
A.R. Dobrucki, byłaby to doskonała okazja nie tylko do promocji zawodu inżyniera budownictwa
czy też prezentacji osiągnięć przedstawicieli tego
zawodu, ale także uświadomienia społeczeństwu
i politykom, jak odpowiedzialny społecznie i ważny
dla rozwoju gospodarczego jest zawód inżyniera
budownictwa.
Na jubileuszowe 60. Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa przybyli
znamienici goście, a wśród nich m.in. Janusz Piechociński, wiceprezes Rady Ministrów RP i minister
gospodarki, Olgierd Dziekoński, sekretarz stanu
w Kancelarii Prezydenta RP, Paweł Ziemski, zastępca
głównego inspektora nadzoru budowlanego, Adam
Roman, członek zarządu STU Ergo Hestia S.A. oraz
delegacje stowarzyszeń i organizacji członkowskich
ECCE.
Wiceprezes Rady Ministrów RP Janusz Piechociński podziękował środowisku europejskich inżynierów za aktywne wsparcie aspiracji Polski na
drodze do transformacji gospodarczej. Podkreślił,
że obok zmian materiałów, konstrukcji i technologii w nowoczesnej infrastrukturze i budownictwie
najważniejszą rolę odgrywa kapitał ludzki. – Liczący
500 mln osób jednolity rynek europejski jest także
obszarem współdziałań inżynierów budownictwa
– podkreślił J. Piechociński – to, że podczas obecnego zgromadzenia Polak obejmie funkcję prezydenta Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa
i będzie przewodził tej organizacji, jest dla nas
dużym zaszczytem.
Janusz Piechociński wyróżnił polskich inżynierów
budownictwa „Dyplomami z okazji 25-lecia polskiej transformacji”, będącymi wyrazem uznania za
aktywne działania oraz zaangażowanie w rozwój
polskiej gospodarki.
Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński zwrócił uwagę, że zawód inżyniera
ma długoletnią tradycję i na inżynierach budownictwa spoczywa wielka odpowiedzialność. Przypomniał myśl Witruwiusza, rzymskiego architekta i inżyniera wojennego żyjącego w I w. p.n.e, który
uważał, że powinno się budować pięknie, trwale
i z myślą o użyteczności powstałych obiektów. Podkreślił, że te wytyczne powinny przyświecać także
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strategicznym działaniom europejskich inżynierów
budownictwa.
Pierwszego dnia obrad ECCE odbyła się także
III Międzynarodowa Konferencja, zorganizowana
przez Europejską Radę Inżynierów Budownictwa
i Polską Izbę Inżynierów Budownictwa, pt. „Nowoczesne rozwiązania w budownictwie mostowym”,
którą prowadził prof. Henryk Zobel. Na początek
prof. F. Branco wygłosił referat pt. „Trzydzieści lat
konstrukcji mostowych w Portugalii”. Blok rozpoczynający prezentację polskiej infrastruktury drogowej od 1989 r., z uwzględnieniem także budownictwa mostowego, rozpoczął prof. Janusz Rymsza.
Następnie prof. Jan Biliszczuk omówił mosty wybudowane na terenie południowo-zachodniej Polski,
natomiast o mostach w południowo-wschodniej
części kraju mówił prof. Tomasz Siwowski. Prof.
Henryk Zobel przedstawił budownictwo mostowe zrealizowane na terenie północno-wschodniej
Polski, natomiast o mostach wybudowanych
w północno-zachodniej części kraju mówił prof.
Krzysztof Żółtowski. Zaprezentowane obiekty mostowe wzbudziły zainteresowanie i uznanie wśród
europejskich inżynierów, którzy z uwagą słuchali
wygłaszanych referatów. Swoje uwagi i zapytania
skierowali do prelegentów w czasie dyskusji, która miała miejsce na koniec konferencji. Pierwszego
dnia obrad odbyło się także posiedzenie Zarządu
ECCE oraz sesje stałych komitetów.
Drugiego dnia obrad dokonano wyboru nowych
władz ECCE i Fernando Branco przekazał prezydenturę Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa
Włodzimierzowi Szymczakowi, członkowi Polskiej
Izby Inżynierów Budownictwa. Nowy skład Zarządu ECCE to: Włodzimierz Szymczak (Polska) – prezydent, Fernando Branco – były prezydent, Masino
Mariani (Włochy) – wiceprezydent/prezydent elekt,
Vija Geme (Łotwa) – wiceprezydent/skarbnik honorowy, Gorazd Humar (Słowenia), Dimitar Natchev
(Bułgaria) i Jose Francisco Saez Rubio (Hiszpania)
– członkowie Prezydium ECCE. Maria Karanasiou
(Grecja) nadal będzie pełniła funkcję sekretarza
generalnego ECCE.
W pierwszym wystąpieniu nowy prezydent ECCE
Włodzimierz Szymczak podkreślił, że będzie kontynuował deklaracje zgłoszone podczas obejmo-

wania stanowiska wiceprezydenta/prezydenta
elekta w Dubrowniku. W związku z tym będzie
umacniał współpracę z europejskimi organizacjami w zakresie budownictwa oraz w sprawach dotyczących zawodu inżyniera budownictwa. Chce
rozwijać formę pracy zespołowej w organizacji.
W związku z sytuacją na europejskim rynku pracy
większą uwagę będzie poświęcać problemom firm
budowlanych, zatrudniających inżynierów. Włodzimierz Szymczak, nowy prezydent ECCE, planuje kontynuację działań swojego poprzednika, ze
szczególnym umocnieniem i intensyfikacją prac
mających na celu budowanie prestiżu inżyniera
budownictwa w Europie.
Andrzej R. Dobrucki, kończąc obrady 60. Zgromadzenia Ogólnego Europejskiej Rady Inżynierów
Budownictwa, życzył nowym władzom nie tylko
dobrego współdziałania między stowarzyszeniami
skupującymi inżynierów budownictwa, ale także
izbami, zrzeszającymi inżynierów innych specjalności budowlanych – w Unii Europejskiej potrzebna
jest jednolita płaszczyzna współpracy i jednolita reprezentacja zawodu inżyniera budownictwa.
Więcej informacji dotyczących 59. i 60. ZO na
stronie internetowej: www.ecceengineers.eu

2. Współpraca z ECEC
W okresie sprawozdawczym najbardziej znaczącym
wydarzeniem w tej współpracy było Zgromadzenie
Ogólne ECEC. Przedstawicielem PIIB do ECEC został
desygnowany prof. Zygmunt Meyer.
Zgromadzenie Ogólne ECEC
Zgromadzenie Ogólne ECEC przyjęło następujące
dokumenty:
1. S prawozdanie i protokół z posiedzenia w Atenach w roku 2013.
2. S prawozdanie z działań ECEC w ostatnim
roku:
		  New Directive: Professional Qualifications
(nowa dyrektywa dot. kwalifikacji zawodowych) 8.12.2013 r. – styczeń 2014 r.,
		  Engineers Professional Card EPC (Karta
Zawodowa Inżyniera) będzie wprowadzana w postaci IMI (matrycy narodowej) do 2018 r.,

37

		  Transparency Initiative (Inicjatywa na rzecz
przejrzystości) na podstawie artykułu 59
wymienionej dyrektywy,
		  Interactive Map of Qualified Engineers (Interaktywna mapa wykwalifikowanych inżynierów),
		  wystosowanie zaproszenia do przystąpienia
do ECEC: Irlandii, Turcji, Estonii i Kanady.
3. W
 łodzimierz Szymczak, prezydent ECCE, poinformował Zgromadzenie Ogólne ECEC o wspólnych
przedsięwzięciach: Grupa Wyszehradzka.
4. Prezydent ECEC Črtomir Remec poinformował
o 22. Bawarskim Dniu Inżyniera, który odbył się
w 2014 r. w Monachium; o 10 rocznicy powstania Bułgarskiej Izby w maju 2014 r. oraz o rocznicy powstania Izby Macedońskiej we wrześniu
2014 r.
5. Pan Klaus Thürriedl zreferował postęp prac
w Komisji Europejskiej nad przygotowaniem
wdrożenia dyrektywy Public Procurement (przetargi publiczne), przyjętej w marcu 2014 r. Dyrektywa ta ma być wdrożona przez państwa
narodowe do roku 2016. W szczególności należy zapewnić: ochronę własności intelektualnej
w usługach (inżynierskich), przyjęcie zasady ceny
ekonomicznie uzasadnionej, partnerstwo w innowacjach, określenie dopuszczalnych zmian
w kontraktach, określenie, co powinno zawierać postępowanie przetargowe, czas obowiązywania referencji w przetargach, zasady składania dodatkowych dokumentów w przetargu,
uwzględnienie w przetargach life-cycle-costing.
Druga dyrektywa to Professional Qualification
(kwalifikacje zawodowe) (DL 2012/55/EU).
Termin wdrożenia – 18 stycznia 2018 r. Wprowadzenie European Professional Card (EPC) w oparciu o matryce narodowe (IMI): identyfikacja
sprawy, pisemne uzasadnienie potrzeby, konsultacje publiczne.Komisja myśli o inżynierach jako
o wolnym zawodzie (Liberal Profession). Definicję wolnego zwodu przygotował prof. Hessler
z Kolonii. Definicja uwzględnia: wkład w rozwój
społeczny, wolny rynek, akceptuje dziewięć argumentów wyartykułowanych na stronie internetowej ECEC (www.ecec.net), dlaczego zawód
inżyniera powinien być regulowany.

6. M
 inimalne stawki na usługi świadczone przez
inżynierów. Takie rozwiązanie funkcjonuje w
Niemczech. Wynika ono z rzeczywistego wkładu
pracy niezbędnej do prawidłowego wykonania
usługi. Nie ma to nic wspólnego z liberalizacją
rynku. Liberalizacja dostępu do zawodów doprowadziła do obniżenia stawek oraz do obniżenia
jakości usług, dlatego od tego się odchodzi.
7. K
 ształcenie ustawiczne (Continuing Professional
Development) jako niezbędny element zawodu
regulowanego. Kontrolowane dokształcenie zawodowe, Unia Europejska od tego nie odstąpi
– Dragoslav Šumarac z Serbii.
8. O
 kreślenie European Professional Engineer (Europejski Zawód Inżyniera). Proponuje się, aby
przyjąć to określenie według ICE z Anglii.
9. Z
 asady kształcenia w celu uzyskania sylwetki
absolwenta. Porównywalność siatek programowych, efektów kształcenia oraz kompetencji
absolwenta.
10. Przyjęcie do ECEC Wielkiej Brytanii.
11. P rzyjęcie sprawozdania finansowego oraz oceny audytorów: Z. Meyera, M. Oreszkowicza.
12. P rzyjęcie budżetu na 2014 r.
13. P rzyjęcie składki członkowskiej dla państw
narodowych.
Bieżące informacje na temat ECEC są dostępne na stronie internetowej www.ecec.net.
3. W dniach 30.01–01.02.2014 r. w Monachium
odbył się 22. Bawarski Dzień Inżyniera. Jest to doroczne spotkanie inżynierów niemieckich z władzami centralnymi i regionalnymi. W kongresie
udział wzięli przedstawiciele izb narodowych:
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Czeskiej,
Słowackiej, Węgierskiej, Słoweńskiej, Chorwackiej, Greckiej, Austriackiej oraz Włoskiej. Polską
Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentował
Zygmunt Meyer. Udział wziął również prezydent
ECEC Črtomir Remec. 31 stycznia 2014 r. odbyło
się spotkanie w Bawarskiej Izbie Inżynierów. Na
spotkaniu tym Z. Meyer przedstawił działalność
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz możliwe obszary współpracy. Natomiast 1 lutego
2014 r. odbył się kongres, na którym, w dwóch
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seriach referaty wygłosiło sześć osób. Seria
pierwsza związana była z określeniem pojęcia
ryzyka w budownictwie, seria druga – z wykorzystywaniem nowych technologii i materiałów
w budownictwie.
4. W dniach 21–23.03.2014 r. odbyła się w Londynie I Międzynarodowa Konferencja pt. „BIM
dla Polski – ryzyko i wyzwania”, zorganizowana przez Stowarzyszenie Techników Polskich w
Wielkiej Brytanii. Polską Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentował Piotr Filipowicz. Na konferencji omówiono zasady funkcjonowania technologii BIM (Building Information Modeling),
perspektywy jej rozwoju oraz wszechstronne
zastosowania w procesie budowlanym, począwszy od założeń projektowych aż do zakończenia
budowy. Oprócz trójwymiarowych rysunków
technologia BIM uwzględnia również kolejne
wymiary, takie jak czas i koszty, co pozwala na
bardzo dokładne określenie kosztów budowy,
natychmiastową analizę poniesionych kosztów
rzeczywistych i zakładanych, analizę terminów
zaawansowania prac oraz ich zgodność z dokumentacją. Znaczną część konferencji poświęcono dotychczasowym zastosowaniom i możliwościom rozwojowym technologii BIM w Polsce.
Zaprezentowano również dotychczasowe zastosowania technologii BIM w Wielkiej Brytanii, ze
szczególnym uwzględnieniem dworca kolejowego usytuowanego na moście w centrum Londynu (Blackfriars Station and Bridge), gdzie funkcję
dyrektora kontraktu pełnił Polak – mgr inż. Piotr
Dudek, obecny prezes STP, członek Mazowieckiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Wiadomości teoretyczne w zakresie zastosowania
BIM uzupełniono w toku bardzo interesującej
wycieczki na Blackfriars Station and Bridge, która
odbyła się na zakończenie konferencji.
5. W dniach 28.03–30.03.2014 r. Bułgarska Izba
Inżynierów Budownictwa zorganizowała w Sofii uroczyste obchody 10-lecia powołania swojej Izby. Polską Izbę Inżynierów Budownictwa
reprezentował Zygmunt Meyer. W obchodach
udział wzięło wielu przedstawicieli izb inżynierów budownictwa z Europy, m.in. z: Grecji,
Serbii, Słowenii, Chorwacji, Bośni i Hercegowi-

ny, Macedonii, Czarnogóry, Kosowa, Rumunii,
Węgier, Austrii, Włoch, Czech, Słowacji, Polski
i Niemiec. Główne uroczystości miały miejsce
28.03.2014 r. w auli Uniwersytetu Sofijskiego.
Udział w nich wzięli: minister budownictwa
Bułgarii, posłowie, prezydent Sofii oraz przedstawiciele władz lokalnych i stowarzyszeń naukowo-technicznych z Bułgarii. W obchodach
uczestniczył także Č. Remec, prezydent ECEC.
W części oficjalnej, oprócz wystąpień prezydenta Bułgarskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
ministra budownictwa Bułgarii i prezydenta Sofii oraz posłów, wystąpił Č. Remec, prezydent
ECEC, oraz Zygmunt Meyer reprezentujący Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Następnego
dnia zorganizowano wyjazd techniczny na budowy prowadzone w Bułgarii.
6. W dniach 13 i 14 czerwca 2014 r. w Wiedniu
odbyło się spotkanie robocze Komitetu Organizacyjnego Drugiego Europejskiego Dnia Inżyniera, zaplanowanego na 20 listopada w Brukseli. W spotkaniu uczestniczyli: Č. Remec,
K. Thurriedl, C. Hammerschlag, E. Mair, R. Brandi, F. Branco, V. Economopoulos i W. Szymczak.
Dokonano podsumowania i oceny aktualnego
stanu przygotowań do tego, jakże ważnego dla
europejskiego środowiska inżynierów, wydarzenia. Podjęto dalsze decyzje dotyczące między innymi ostatecznej wersji tytułu wydarzenia: „Mobilni inżynierowie budują innowacyjną Europę”.
Uzgodniono szereg poprawek i zmian w dokumencie pod nazwą „Cel przedsięwzięcia”. Przyjęto ostateczny, wydaje się, program i harmonogram czasowy, przedyskutowano treść i formę
rezolucji końcowej. Po dyskusji zaakceptowano
propozycję FEANI zatrudnienia profesjonalnego
moderatora, który poprowadziłby całe brukselskie spotkanie. Podjęto również wiele decyzji
technicznych, które rzutują na sposób organizacji sali konferencyjnej, zaplecza socjalnego,
obsługi prasowej i oczywiście na budżet przedsięwzięcia.
7. W
 dniu 27 września 2014 r. w Brukseli odbyło się
ostatnie posiedzenie Komitetu Organizacyjnego
Drugiego Europejskiego Dnia Inżyniera. Uczestnicy spotkania: W. Szymczak, V. Economopoulos,
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Č. Remec, K. Thurriedl, D. Bochar, R. Brandi,
J. Davies. Głównymi tematami spotkania, choć
nie brakło także innych, były sprawy budżetowe
oraz spotkanie z moderatorem, którym została
Jackie Davies. Budżet, jak zawsze i wszędzie, budzi sporo kontrowersji i dyskusji. Tak było i tym
razem, lecz mimo pewnych nieprzewidzianych
wcześniej kosztów i dyskusyjnych pomysłów na
ich sfinansowanie i podział udało się go zrównoważyć i przyjąć. Spotkanie z moderatorem
okazało się bardzo rzeczowe i owocne. Jackie
Davies dała się poznać jako osoba doświadczona i doskonale profesjonalnie przygotowana
do roli, jaką dla niej przeznaczono. Omówiony
został niemal każdy szczegół programu Drugiego Europejskiego Dnia Inżyniera, łącznie z celami, jakie organizatorzy chcą osiągnąć przez
to wydarzenie oraz specyfiką branży i profesji
inżynierskiej.
8. W
 dniu 30 września 2014 r. Komisja Europejska zorganizowała dyskusję na temat zawodów
regulowanych. Odbywała się ona w ramach komitetu ds. ustalenia powodów małego udziału
sektora budowlanego we wzroście PKB w Unii
Europejskiej, któremu przewodniczy Martin
Frohn. Problem dotyczy wzrostu gospodarczego w całej Unii Europejskiej. Polską Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentował Zygmunt
Meyer. Spotkanie poświęcone było jednemu
z elementów całego problemu: czy w zawodzie
regulowanym inżyniera budownictwa i architekta nie tkwią przeszkody w rozwoju sektora budowlanego. W Polsce dyskusja na temat
zawodów regulowanych skupia się w Departamencie Strategii i Deregulacji w Ministerstwie
Sprawiedliwości. Przewodniczącym delegacji
polskiej w tym spotkaniu był dr Miłosz Rojek,
główny specjalista z Departamentu Strategii
i Deregulacji w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Polską Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentował prof. Zygmunt Meyer, który był oficjalnym ekspertem delegacji. W związku z tym
spotkaniem państwa narodowe UE zostały zobowiązane do przygotowania obszernej ankiety na temat zawodów regulowanych inżyniera
budownictwa i architekta. W pierwszej części

spotkania przewodniczący Martin Frohn omówił poszczególne sprawozdania przygotowane
przez państwa narodowe. Drugą część spotkania przeprowadzono w dwóch grupach: inżynierów budownictwa i architektów. Profesor
Z. Meyer brał udział w części dotyczącej inżynierów budownictwa i zabierał głos, wyjaśniając następujące kwestie:
 Sposób nadawania uprawnień budowlanych
w izbach okręgowych (nie państwo nadaje
uprawnienia, lecz samorząd zawodowy, państwo jedynie te uprawnienia honoruje).
 Okazuje się, że nasza nowa ustawa sejmowa
wprowadziła w Polsce 17 różnych uprawnień
budowlanych w miejsce wcześniejszych siedmiu.
 Kto na uczelniach polskich ustala programy
studiów i treści programowe? Czy izby mają na
to wpływ?
C
 zy izby przemysłowo-handlowe w Polsce mają
wpływ na profil i program kształcenia?
 J ak organizowane są praktyki potrzebne do egzaminu na uprawnienia budowlane i kto za nie
płaci?
 P orównywalność dyplomów nadawanych przez
różne uczelnie.
 System ECTS w Polsce.
 Kto potwierdza kompetencje inżyniera?
 Uznawalność uprawnień dla osób z zagranicy.
 P roblemy kształcenia ustawicznego w Izbie
Inżynierów Budownictwa.
C
 zy treści programowe w uczelniach w wystarczającym stopniu uwzględniają sterowanie
procesami inwestycyjnymi; plany rozwoju lokalnego i regionalnego, studia wykonalności,
specyfikacje do przetargów, organizacje przetargów, umowy – kontrakty na wykonanie,
problemy prawne, finansowanie i zarządzanie.
9. Drugi Europejski Dzień Inżyniera
W dniu 20 listopada 2014 r. w Brukseli odbył się
Drugi Europejski Dzień Inżyniera.
W
 ystąpienia wprowadzające wygłosili: prezydent ECCE – Włodzimierz Szymczak, prezydent
ECEC – Črtomir Remec, prezydent FEANI – José
Manuel Vieira.
 Wystąpienia przedstawicieli UE: Martin Frohn
– przewodniczący komitetu ds. wolnego rynku
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Komisji Europejskiej, Andreas Schwab – członek
Parlamentu Europejskiego, Katy Turff, Fernando
Branco.
 Dyskusja panelowa.
W spotkaniu wzięło udział ok. 150 osób z 28
państw, reprezentujących administrację, biznes,
komisje europejskie oraz inżynierskie instytucje pozarządowe. Polską Izbę Inżynierów Budownictwa
reprezentował prof. Zygmunt Meyer.
Obszar B
W roku 2014 do najważniejszych działań PIIB
w ramach współpracy z organizacjami budowlanymi (izbami i związkami) z krajów Grupy Wyszehradzkiej (V-4) należy zaliczyć XXI Konferencję Izb
i Związków Inżynierów Budownictwa Krajów Grupy
Wyszehradzkiej.
W dniach 9–12 października 2014 r. w Koszycach
na Słowacji odbyło się kolejne XXI spotkanie Izb
i Związków Inżynierów Budownictwa z Krajów Grupy Wyszehradzkiej. Gospodarzami spotkania były
Słowacka Izba Inżynierów Budownictwa i Słowacki Związek Inżynierów Budownictwa. W spotkaniu
uczestniczyły również delegacje: Czeskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Czeskiego Związku Inżynierów
Budownictwa, Węgierskiej Izby Inżynierów, Polskiej
Izby Inżynierów budownictwa, Polskiego Związku
Inżynierów i Techników Budownictwa. Polską Izbę
Inżynierów Budownictwa reprezentowali: wiceprezes Stefan Czarniecki, przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
członek Krajowej Rady – Stanisław Karczmarczyk.
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa reprezentowali: przewodniczący Ryszard Trykosko, sekretarz generalny Wiktor Piwkowski, członek
Zarządu Głównego Zygmunt Rawicki (uczestnik
wszystkich dotychczasowych spotkań).
W pierwszej części spotkania przewodniczący
poszczególnych delegacji przedstawili informacje
o działalności izb i związków inżynierskich w swoich krajach od ostatniego spotkania w Luhačovicach, w Czechach w październiku 2013 r., ze
szczególnym uwzględnieniem stanu ustawodawstwa dotyczącego budownictwa. Poinformowali
się w zakresie:
 wynagradzania za prace projektowe,

n
 owych regulacji dotyczących zawodów regulowanych,
w
 ymagań dotyczących przygotowania do wykonywania zawodu zaufania publicznego (realizacji
dyrektywy 2013/55/UE, czasu praktyki zawodowej, pozycji inżyniera budownictwa, kształcenia
ustawicznego itp.).
Opierając się na wynikach dyskusji plenarnej,
uzgodniono tekst wspólnej deklaracji, którą na zakończenie obrad podpisali przewodniczący delegacji. W deklaracji zapisano m.in. ustalenia w sprawie:
 P owołania wspólnej platformy ekspertów (po
jednym przedstawicielu z każdego kraju), którzy
przygotowywać będą argumenty na rzecz prawnego wprowadzania minimalnych stawek za prace projektowe.
 P opierania wdrożenia w Krajach Grupy Wyszehradzkiej dyrektywy 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych w celu ograniczenia kryterium
najniższej ceny przy przetargach na prace projektowe.
 Popierania

utrzymania istniejących uprawnień
inżynierów budownictwa na Słowacji, którzy
ostatnio świadczą usługi inżynierskie i architektoniczne oraz doradztwo techniczne w zakresie
projektowania, rekonstrukcji i adaptacji budynków oraz budowli inżynierskich.
O
 becni widzą potrzebę wprowadzenia co najmniej
trzyletniej praktyki zawodowej niezbędnej do uzyskania dostępu do wykonywania zawodu w celu
spełnienia przepisów zawartych w załączniku nr 1
„Podstawowe wymagania dotyczące obiektów
budowlanych” do rozporządzenia nr 305/2011
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia
9 marca 2011 r.
W
 spierania działania w celu wdrożenia i stosowania technologii BIM (modelowanie informacji
o budynkach i budowlach).
W
 ysoko oceniono wydanie drugiego tomu nowej
serii „Obiekty inżynierskie w krajach wyszehradzkiej czwórki”, wydanego przez stronę polską (PZITB
i PIIB). Szczególne podziękowania skierowano do
dr. inż. Zygmunta Rawickiego – głównego redaktora tego tomu. Trzecia część publikacji zostanie
przygotowana przez Słowacką Izbą Inżynierów
Budownictwa.
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 Z zadowoleniem przyjęto zaproszenie polskich
organizacji inżynierów budownictwa obecnych
na spotkaniu, aby XXII spotkanie Izb i Związków
Inżynierów Budownictwa Krajów Grupy Wyszehradzkiej odbyło się w 2015 r. w Polsce.
Po zakończeniu obrad nastąpiło uroczyste podpisanie deklaracji z XXI posiedzenia Izb i Związków
Inżynierów Budownictwa Krajów Grupy Wyszehradzkiej w dniu 11 października 2014 r. Deklarację
podpisali z ramienia PIIB – wiceprezes S. Czarniecki,
PZITB – przewodniczący R. Trykosko.
W ramach programu technicznego delegacje
zwiedziły galerię Gyuli Andrassyego i zapoznały się
z warunkami odbudowy (po pożarze) zamku na
Krasnej Horce. Uczestnicy spotkania zostali również
przyjęci na ratuszu przez prezydenta miasta Koszyce. W Parku Kultury i Techniki odbyła się prezentacja miasta Koszyce oraz spotkanie z przedstawicielami Zarządu Miasta, Uniwersytetu Technicznego
i firmy U.S. Steel. Był również czas na zwiedzanie
Okręgowego Muzeum Górnictwa Węglowego.
Organizatorzy zaprosili na spotkanie przewodniczących delegacji, którzy brali udział w pierwszym
spotkaniu organizacji inżynierskich Krajów Grupy
Wyszehradzkiej w 1994 r., które odbyło się również
na Słowacji, w Bratysławie. Na zaproszenie organizatorów przybył Andrzej Nowakowski – ówczesny przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów
i Techników Budownictwa.
Obszar C
W dniach 7–11 października 2014 r. w Panama
City w Panamie odbyła się Światowa Konferencja
Inżynierska zorganizowana przez American Society
of Civil Engineers (ASCE). W długiej historii stowarzyszenia była to dopiero druga z konferencji organizowanych poza granicami USA, a powodem do
tego było tym razem 100-lecie oddania do użytku Kanału Panamskiego (15 sierpnia 1914 r.) oraz
końcowa faza realizacji megaprojektu rozbudowy
Kanału, której zakończenie planuje się na grudzień
2015 r.
Jak zwykle bogaty, merytoryczny program konferencji został wzbogacony o interesujące wycieczki
techniczne na kluczowe obiekty Kanału Panamskiego (funkcjonujące od stu lat: zaporę Gatun, śluzy

Gatun i Miraflores) oraz obecnie budowane nowe
śluzy oszczędnościowe (Gatun i Miraflores), odcinek nowego kanału lateralnego i budowę mostu
nad Kanałem – od strony Atlantyku. Problematyka
historii i rozbudowy Kanału dominowała wśród wystąpień i referatów konferencyjnych, ale oprócz tego
omawiano bardziej uniwersalne zagadnienia. Ujęto
je w haśle konferencji: Od projektów komunalnych
do gigaprojektów. W konkurencyjnych, równoległych sesjach zajmowano się rozbudową metra
w miastach Indii, systemami transportu w dużych
miastach i ich aglomeracjach, doświadczeniami
wynikającymi z następstw tsunami, specyfiką zarządzania gigaprojektami w budownictwie, w tym
ich aspektami środowiskowymi, finansowymi i społecznymi. Omawiano także zagadnienia związane
z rewaloryzacją miejskiej zabudowy i infrastruktury
oraz kwestie emisji gazów cieplarnianych w działalności budowlanej.
W trakcie konferencji miały miejsce spotkania
o charakterze integracyjnym, a kulminacją ich była
uroczysta kolacja, w trakcie której podpisano pięć
dwustronnych porozumień między ASCE i organizacjami inżynierskimi z Finlandii, Meksyku, Panamy,
Filipin i Polski. Polską Izbę Inżynierów Budownictwa
reprezentował wiceprezes Krajowej Rady PIIB prof.
Zbigniew Kledyński, który podpisał ponownie porozumienie o współpracy z ASCE, a wcześniej rozmawiał z przedstawicielami jego kierownictwa na temat
szczegółów współpracy. Interesującym wątkiem tej
dyskusji był system punktowania form ustawicznego
kształcenia licencjonowanych inżynierów budownictwa w USA. Przedłużenie ważności takiej licencji jest
uwarunkowane uzyskaniem w określonym okresie
rozliczeniowym minimalnej liczby punktów przyznawanych m.in. za udział w konferencjach, np. organizowanych przez ASCE.
To z tego powodu każdej sesji konferencyjnej lub
wycieczce technicznej przypisano w programie odpowiednią liczbę punktów. Należy podkreślić, że
certyfikowaniem szkoleń wszelkiego rodzaju pod
względem ich wartości edukacyjnej i związanym
z tym przypisaniem punktów za szkolenie zajmuje
się w USA Nacional Society of Professional Engineers
(NSPE). Wydaje się, że pod wieloma względami jest
to organizacja analogiczna do PIIB i w przyszłości
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należy podjąć z nią współpracę, także w kontekście
wzajemnych ułatwień w przepływie wykwalifikowanych kadr inżynierskich.

2.9. W
 spółpraca z komisjami
sejmowymi i senackimi
Polska Izba Inżynierów Budownictwa, tak jak
w poprzednich okresach sprawozdawczych, aktywnie współpracowała z odpowiednimi komisjami
sejmowymi i senackimi. Współpraca polegała na
bezpośrednim udziale przedstawicieli naszej Izby
w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich
oraz przedkładaniu na piśmie Marszałkowi Sejmu
RP i poszczególnym komisjom sejmowym i senackim naszego stanowiska w sprawach dotyczących
budownictwa. Polska Izba Inżynierów Budownictwa, nie mając możliwości tworzenia aktów prawnych z zakresu budownictwa, zawsze aktywnie
uczestniczy w pracach organów ustawodawczych,
tj. komisjach sejmowych i senackich, przedstawiając swój punkt widzenia, wyjaśniając posłom zależności występujące w budownictwie i praktyczne
zastosowanie przepisów prawnych, służąc swoją
wiedzą i doświadczeniem.
Przedstawiciele Izby, w tym Prezes Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa, uczestniczyli w posiedzeniach sejmowej Komisji Infrastruktury, Komisji
Nadzwyczajnej ds. Związanych z Ograniczaniem
Biurokracji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego
i Polityki Regionalnej.
W roku 2014 przedstawiciele Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, wraz z prezesem Andrzejem
R. Dobruckim, reprezentując interesy członków
samorządu zawodowego, ze szczególnym zaangażowaniem uczestniczyli w pracach Komisji Nadzwyczajnej ds. Związanych z Ograniczaniem Biurokracji, która procedowała rządowy projekt ustawy
o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych
zawodów regulowanych. Ze względu na niezwykle
istotny wpływ procedowanego projektu na jakość
wykonywania zawodu inżyniera budownictwa
i związane z tym bezpieczeństwo budowli Polska
Izba Inżynierów Budownictwa na kolejnych etapach prac sejmowych i senackich nad tym projektem aktywnie uczestniczyła we wszystkich posiedzeniach i obradach, próbując przekonać posłów

do przyjęcia poprawek gwarantujących właściwy
poziom wykonywania zawodu i jego prestiż. Niestety pomimo wytężonej pracy oraz wprowadzeniu
pewnych poprawek należy stwierdzić, że sejmowa
Komisja Nadzwyczajna ds. Związanych z Ograniczaniem Biurokracji podczas swoich obrad wprowadziła zmiany prawne do ustawy tzw. deregulacyjnej pociągające za sobą negatywne skutki prawne
i społeczne. Polska Izba Inżynierów Budownictwa
zaniepokojona zaistniałą sytuacją przedstawiła zagrożenia społeczne wynikające z tych zmian oraz
dla członków samorządu zawodowego inżynierów
budownictwa w odpowiedzialnym wykonywaniu zawodu. Zmiany przyczynią się do utrudnień
w wykonywaniu zawodu przez zwiększenie liczby
osób zmuszonych do podwójnej przynależności
zarówno do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
jak i do Izby Architektów, co w konsekwencji także
spowoduje wzrost kosztów usług. Obniżenie czasu
praktyki zawodowej spowoduje słabsze przygotowanie osób planujących wykonywać samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, gdyż podczas
krótkiej praktyki, zwłaszcza na budowie, nie będą
mieli możliwości zapoznać się ze specyfiką wykonywania robót budowlanych w różnorodnych
warunkach pogodowych i na wszystkich etapach
budowy. Projekt ustawy o ułatwieniu dostępu do
wykonywania niektórych zawodów regulowanych,
tzw. ustawy deregulacyjnej, został przyjęty przez
Sejm RP, podpisany przez Prezydenta RP i obecnie
obowiązuje.
W roku 2014 Polska Izba Inżynierów Budownictwa uczestniczyła aktywnie przy procedowaniu
wielu aktów prawnych, w szczególności projektu
ustawy o charakterystyce energetycznej budynków,
projektu ustawy o wyrobach budowlanych oraz
ustawy – Prawo budowlane, a także projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.
Na uwagę zasługuje także fakt, że 1 grudnia
2014 r. zostało podpisane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządach
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, którego projekt był weryfikowany przez
Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. PIIB zwróciła
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uwagę przy tej okazji, że zmiany mające wpływ na
działalność Izby, a wprowadzone w ustawie o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na
terytorium RP, nie były z nią konsultowane.
W dniu 30 czerwca 2014 r. Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uczestniczył w zorganizowanej w Sejmie przez Kongres Budownictwa konferencji „O ekonomicznych stratach i społecznych
kosztach niekontrolowanej urbanizacji w Polsce”.
Na konferencji poruszono istotne problemy, między
innymi dotyczące rewitalizacji oraz braku edukacji
powszechnej i specjalistycznej w tym zakresie.
Polska Izba Inżynierów Budownictwa uczestniczyła także w konsultacjach, które odbyły się w Sejmie
RP, dotyczących budownictwa mieszkaniowego,
jego aktualnej kondycji i przyszłości w kontekście
zmian legislacyjnych i gospodarczych.
W dniu 3 września 2014 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się, zorganizowana przez wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Eugeniusza
Grzeszczaka oraz Mazowieckie Forum Samorządów
Zawodów Zaufania Publicznego, konferencja pt.
„Samorząd zawodowy w służbie społeczeństwu”.
Podczas obrad zostały przedstawione wspólne
wystąpienia przedstawicieli czterech grup zawodowych: medycznej, budowlanej, prawnej i finansowej. Polska Izba Inżynierów Budownictwa była
reprezentowana m.in. przez Andrzeja R. Dobruckiego – prezesa PIIB, Danutę Gawęcką – sekretarz
Krajowej Rady PIIB, oraz przedstawicieli okręgowych izb inżynierów budownictwa. W konferencji
uczestniczyli także Jerzy Kozdroń – sekretarz stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości, Aleksander Sopliński – podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Janusz Żbik – podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Bogdan Dombrowski
– podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, Jacek Szer – zastępca głównego inspektora nadzoru budowlanego oraz przedstawiciele samorządów zawodów zaufania publicznego.
O samorządzie zawodowym inżynierów budownictwa i problemach, z jakimi się on spotyka, mówił
w referacie pt. „Samorząd zawodowy jako gwarant
bezpieczeństwa budowania i wzrostu komfortu
życia społeczeństwa” Mieczysław Grodzki, przewodniczący Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynie-

rów Budownictwa. Zwrócił on uwagę na próby
oddziaływania władzy na samorządy zawodów zaufania publicznego i podkreślił ich szczególną rolę
w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego.
Wskazał również na problemy pojawiające się przy
tak zwanej ustawie deregulacyjnej, która w sierpniu
ubiegłego roku weszła w życie. Podczas konferencji Andrzej Roch Dobrucki – prezes PIIB, ponowił
propozycję utworzenia ustawowej platformy porozumienia i uzgodnień między rządem i samorządami zawodowymi na wzór Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu Terytorialnego.

2.10. W
 spółpraca z organami
administracji państwowej
W roku 2014 Polska Izba Inżynierów Budownictwa kontynuowała współpracę z organami administracji państwowej. Współpraca ta jest koniecznym
elementem działania Izby ze względu na realizację powierzonych ustawowych zadań przejętych
od administracji państwowej. Współdziałanie jest
szczególnie istotne 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, a także w trakcie użytkowania obiektu budowlanego. W okresie sprawozdawczym najściślejszą współpracę w tym zakresie
Izba prowadziła z Ministerstwem Infrastruktury
i Rozwoju, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem
Finansów, Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego, Urzędem Zamówień Publicznych oraz Komisją Kodyfikacyjną Prawa Budowlanego.
Szczególnie aktywną współpracę Polska Izba Inżynierów Budownictwa w 2014 r. prowadziła z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju. Współpraca
polegała na opiniowaniu procedowanych aktów
prawnych oraz uzgadnianiu konkretnych zapisów
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zarówno w odniesieniu do aktów procedowanych
przez ministerstwo, jak i przekazanych do dalszego
procedowania przez Sejm. Propozycje konkretnych
zmian legislacyjnych dotyczyły:
 procedowanego przez Sejm projektu ustawy
o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, przede wszystkim odnośnie 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 przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju projektu ustawy o zmianie ustawy
– Prawo budowlane, przez wskazanie istotnych
zagrożeń dla inwestora, organów administracji
architektoniczno-budowlanej oraz projektantów,
wynikających z zaproponowanych zmian;
 procedowanego projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w związku z wejściem w życie ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych i dotyczących zasad nadawania uprawnień oraz zakresu nadawanych
uprawnień, w szczególności uprawnień w ograniczonym zakresie do projektowania w specjalności architektonicznej; większość rozwiązań
zaproponowanych w przepisach rozporządzenia stała w oczywistej sprzeczności z założeniami ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu
dostępu do wykonywania niektórych zawodów
regulowanych, której przepisy zakładają większe otwarcie dla zawodów regulowanych;
 procedowanego projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wzorów
protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub
systemu klimatyzacji, przez wskazanie niezgodności zaproponowanych zapisów między innymi z przepisami odrębnymi oraz delegacją ustawową;
 procedowanego projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej

budynku lub części budynku, sposobu sporządzania oraz wzorów świadectw charakterystyki
energetycznej w zakresie niezgodności z nazewnictwem określonym w ustawie – Prawo
budowlane.
W związku z procedowanym projektem rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w dniu 15 lipca 2014 r. w siedzibie PIIB
w Warszawie odbyło się, na zaproszenie Polskiej
Izby Inżynierów Budownictwa, spotkanie organizacji uprawnionych do konsultacji społecznych
przepisów projektu rozporządzenia w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, Izby
Projektowania Budowlanego, Polskiego Związku
Inżynierów i Techników Budownictwa, Związku Zawodowego Budowlani, Stowarzyszenia Geodetów
Polskich, Geodezyjnej Izby Gospodarczej, Federacji
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Fundacji Wszechnicy Budowlanej, Konfederacji Właścicieli
Mieszkań i Wspólnot Mieszkaniowych, Korporacji
Przedsiębiorców Budowlanych UNI-BUD, Krajowej
Izby Gospodarczej, Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa, Polskiego Komitetu Geotechniki, Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych oraz Stałe Przedstawicielstwo
Kongresu Budownictwa Polskiego, Stowarzyszenie
Kosztorysantów Budowlanych i Stowarzyszenie
Nowoczesne Budynki. W czasie obrad uczestnicy
posiedzenia w trosce o właściwy kształt przepisów poparli stanowisko Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa w sprawie projektu rozporządzenia.
Jest to kolejny akt prawny, który w istotny sposób
zmienia obowiązujące dotychczas uregulowania.
Na koniec wspólnego posiedzenia przedstawiciele
organizacji i instytucji biorący udział w społecznych
konsultacjach dotyczących projektu rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie podpisali wspólne stanowisko,
w którym wyrażają poparcie dla uwag zgłoszonych
przez PIIB i przekazanych Januszowi Żbikowi, podsekretarzowi stanu w Ministerstwie Infrastruktury
i Rozwoju w załączniku do pisma z dnia 8 lipca
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2014 r. Ponadto dnia 2 września 2014 r. w odniesieniu do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Andrzej Roch Dobrucki, prezes Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa, zgłosił kolejne uwagi,
które zostały przesłane do Elżbiety Bieńkowskiej,
wiceprezes Rady Ministrów RP.
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zarządzeniem nr 15 z dnia 21 czerwca 2013 r. powołał zespół do spraw opracowania
projektu krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niemal zerowym zużyciu
energii oraz optymalizacji zasad ich finansowania.
Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa został
powołany do składu członków zespołu, w którego pracach aktywnie uczestniczył. Finałem prac
komisji było uchwalenie ustawy z dnia 25 lipca
2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków,
według której minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa opracowuje projekt krajowego planu działań mającego na
celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu
energii. Krajowy plan działań przyjmuje, w drodze
uchwały, Rada Ministrów, a następnie w terminie
14 dni od przyjęcia krajowy plan jest przekazywany
Komisji Europejskiej.
Polska Izba Inżynierów Budownictwa, odpowiadając na prośbę Ministra Infrastruktury i Rozwoju,
w związku z trwającymi w resorcie pracami dotyczącymi Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój na lata 2014–2020, który stanowi podstawę do wydatkowania środków pochodzących
z Europejskiego Funduszu Społecznego w obecnej
perspektywie budżetowej Unii Europejskiej, przedstawiła uwagi i sugestie w zakresie propozycji
koniecznych do rozwiązania problemów, a także
proponowanych działań.
Z inicjatywy Prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który wystąpił ze stosownymi wnioskami do Ministra Infrastruktury, nadano za szczególne
osiągnięcia odznaczenia „Zasłużony dla Budownictwa” czterem członkom Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, „Za Zasługi dla Budownictwa” dwóm
członkom Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

oraz „Za Zasługi dla Energetyki” dwóm członkom
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Zgodnie z art. 12 ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa,
uchwały podjęte przez Krajową Radę Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa były przekazywane do
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Natomiast
w posiedzeniach Krajowej Rady i Prezydium Krajowej
Rady PIIB brali udział przedstawiciele tego resortu.
W ramach współpracy z Ministerstwem Nauki
i Szkolnictwa Wyższego Polska Izba Inżynierów Budownictwa współdziałała w następującym zakresie:
 w sprawie wdrożenia zmian dyrektywy
2005/36/WE;
 w sprawie projektu ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;
 w sprawie planowanych zmian systemu informacji na rynku wewnętrznym (IMI), związanych
z wydawaniem Europejskich Legitymacji Zawodowych;
 w sprawie zmian zasad postępowania przy
orzekaniu o dopuszczeniu do świadczenia usług
transgranicznych;
 w sprawie raportów krajowych dotyczących zawodów regulowanych i działalności samorządów zawodowych;
 w sprawie rocznego sprawozdania dotyczącego
prowadzonych przez PIIB postępowań w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych;
 w sprawie rocznego sprawozdania dotyczącego
prowadzonych przez OIIB postępowań o dopuszczenie do świadczenia usług transgranicznych;
 w sprawie zmian systemu uznawania kwalifikacji zawodowych wynikających z wejścia w życie
ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania
niektórych zawodów regulowanych;
 w sprawie utworzenia dla osób ubiegających się
o uznanie kwalifikacji zawodowych punktu informacyjnego zwanego „ośrodkiem wsparcia”.
W pracach zespołu do współpracy przy realizacji
zadań związanych z koordynacją uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych i działalności
brała udział z ramienia PIIB dr hab. Joanna Smarż.
W 2014 r. odbyły się dwa posiedzenia zespołu
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i jedno szkolenie z systemu IMI. Podczas posiedzeń
omawiano głównie zasady wydawania Europejskich
Legitymacji Zawodowych i projekt ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej, który ma dostosowywać polskie przepisy do znowelizowanej dyrektywy 2005/36/WE. Dużo uwagi poświecono również zmianie weryfikacji znajomości
języka polskiego w zawodach mających wpływ na
bezpieczeństwo. Organ właściwy miałby prowadzić
odrębne postępowanie, które kończyłoby się wydaniem decyzji w sprawie znajomości języka polskiego. W przypadku stwierdzenia braku znajomości
języka polskiego na odpowiednim poziomie osoba
ubiegająca się o nadanie uprawnień nie mogłaby
pełnić samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie pomimo uznania kwalifikacji.
Polska Izba Inżynierów Budownictwa w 2014 r.
przystąpiła do udziału w pilotażowej wersji Elektronicznego Punktu Kontaktowego w ramach projektu
„Uproszczenie procedur związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej
poprzez elektronizację i wdrożenie idei jednego
okienka” i platformy ePUAP. Elektroniczny Punkt
Kontaktowy powstał przede wszystkim dla osób
prowadzących lub planujących rozpocząć działalność gospodarczą, a zatem dla obecnych oraz przyszłych przedsiębiorców. Za pośrednictwem strony
internetowej Punktu Kontaktowego przedsiębiorca
może znaleźć szczegółowe informacje o interesującej go dziedzinie działalności gospodarczej, takie
jak właściwe przepisy prawa, wymagane procedury i formalności, kontakty do organów realizujących
odpowiednie procedury oraz szczegółowe instrukcje
dalszego postępowania. EPK umożliwia podjęcie
procedur związanych z rozpoczęciem, prowadzeniem, wykonywaniem działalności gospodarczej poprzez złożenie drogą elektroniczną do właściwych
organów odpowiednich wniosków, oświadczeń,
notyfikacji oraz uznania kwalifikacji zawodowych.
Polska Izba Inżynierów Budownictwa została ustanowiona koordynatorem odpowiedzialnym za realizację Elektronicznego Punktu Kontaktowego dla
samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.
W związku z powyższym do jej zadań będzie należało również nadzorowanie nad procesem urucha-

miania punktów kontaktowych dla poszczególnych
okręgowych izb inżynierów budownictwa. W ramach Elektronicznego Punktu Kontaktowego Polska
Izba inżynierów Budownictwa udostępniła część
procedur związanych z przynależnością do samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, ułatwiających kontakt i przesyłanie niektórych wniosków za
pomocą tej usługi. Obowiązek utworzenia Elektronicznego Punktu Kontaktowego został nałożony na
każdy z krajów członkowskich UE w tzw. dyrektywie
usługowej (dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z 12 grudnia 2006 r.
dotycząca usług na rynku wewnętrznym).
Na wniosek Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wicepremier Rady Ministrów, minister gospodarki Janusz Piechociński, objął honorowym patronatem 60. Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Rady
Inżynierów Budownictwa, które odbyło się 17–18
października 2014 r. w Warszawie. Współorganizatorem obrad była Polska Izba Inżynierów Budownictwa. Kończąc obrady 60. Zgromadzenia Ogólnego Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa,
Prezes PIIB życzył nowym władzom tej organizacji
nie tylko dobrego współdziałania pomiędzy stowarzyszeniami skupiającymi inżynierów budownictwa,
ale także izbami, zrzeszającymi inżynierów innych
specjalności budowlanych. Prezes PIIB podkreślił, że
w Unii Europejskiej potrzebna jest jednolita płaszczyzna współpracy i jednolita reprezentacja zawodu
inżyniera budownictwa. Ważnym akcentem Zgromadzenia było przekazanie przez Fernando Branco
prezydentury Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa Włodzimierzowi Szymczakowi, członkowi
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Polska Izba Inżynierów Budownictwa czynnie
współpracuje z Komisją Kodyfikacyjną Prawa Budowlanego ze względu na przedmiot prac Komisji, czyli przygotowywanie kompleksowej regulacji
dotyczącej procesu inwestycyjno-budowlanego.
W czerwcu 2014 r. Komisja Kodyfikacyjna Prawa
Budowlanego zakończyła kolejny etap prac nad
projektem kodeksu urbanistyczno-budowlanego.
Podstawowa wersja kodeksu została przesłana
do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w celu
zapoznania się z nią oraz przedstawienia opinii,
uwag i propozycji zmian. Na podstawie zgłoszonych
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opinii zostało wypracowane stanowisko PIIB w odniesieniu do podstawowej wersji projektu kodeksu
urbanistyczno-budowlanego. Polska Izba Inżynierów Budownictwa w trosce o wysoką jakość przepisów przedłożyła wiele uwag do zaproponowanej
wersji przepisów. Uwagi dotyczyły między innymi
dezintegracji istniejących regulacji prawnych, braku kompleksowych regulacji dotyczących samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
nazewnictwa i definicji, a nawet braku projektów
aktów wykonawczych, które pozwoliłyby ocenić
całość zaproponowanej regulacji.
Polska Izba Inżynierów Budownictwa w związku
z pojawiającymi się przypadkami kwestionowania
przez organy administracji architektoniczno-budowlanej uprawnień posiadanych przez członków
PIIB w zakresie „adaptacji projektów powtarzalnych” wystosowała pisma wyrażające sprzeciw wobec takiego postępowania do Roberta Dziwińskiego, głównego inspektora nadzoru budowlanego,
oraz Wojciecha Gęsiaka, prezesa Krajowej Rady Izby
Architektów RP. Pomimo zamieszczonego w 2006 r.
na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego stanowiska Głównego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w tym zakresie, które PIIB
popiera, organy administracji nie stosują go, powołując się na krzywdzące członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa stanowisko
Izby Architektów RP. Przyczynia się to do odebrania
praw nabytych oraz nierównego traktowania osób
posiadających uprawnienia w zakresie „adaptacji
projektów powtarzalnych”, gdyż są one w różnych
urzędach różnie interpretowane. Dlatego też PIIB
zwróciła się do Roberta Dziwińskiego, głównego
inspektora nadzoru budowlanego, z prośbą o podjęcie interwencji mającej na celu zaprzestanie tego
typu działań przez organy administracji architektoniczno-budowlanej.

2.11. W
 spółpraca ze stowarzyszeniami i samorządami
zawodowymi
W roku 2014 Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa kontynuowała współpracę ze
stowarzyszeniami naukowo-technicznymi działają-

cymi w obszarze budownictwa oraz samorządami
zawodów zaufania publicznego.
Polska Izba Inżynierów Budownictwa jest związana ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi
podpisanym porozumieniem z dnia 26 sierpnia
2012 r. w sprawie współdziałania. Współpraca
odbywa się zarówno na poziomie organów krajowych Izby i stowarzyszeń, jak również na poziomie
okręgowych izb inżynierów budownictwa i jednostek oddziałowych przedstawicielstw stowarzyszeń.
W roku 2014 głównymi obszarami współpracy były
działania w zakresie tzw. deregulacji i związanego
z nimi projektu rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Izba i stowarzyszenia z uwagą śledziły także prace
Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego, dotyczące kodeksu budowlanego, starając się uzgadniać wspólne stanowiska w kluczowych sprawach
i przekazywać je komisji.
W dniach 26–29 marca 2014 r. odbyły się
w Szczyrku XXIX Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji. Organizatorem Warsztatów był Oddział
PZITB w Gliwicach, przy współpracy oddziałów
w Bielsku-Białej, Katowicach i Krakowie. Tradycyjnie patronat branżowy nad konferencją objęła
Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Tematyka Warsztatów była kontynuacją rozpoczętego w 2010 r. cyklu „Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjno-materiałowo-technologiczne”
i dotyczyła: napraw i wzmacniania konstrukcji budowlanych, a zwłaszcza konstrukcji żelbetowych.
Należy zwrócić uwagę na fakt, iż konferencja ma
charakter specjalistycznego szkolenia i jest aktualnie największym w kraju spotkaniem szkoleniowym
przeznaczonym dla projektantów, rzeczoznawców
i pracowników nadzoru budowlanego. Rokrocznie uczestniczy w niej ponad 500 osób oraz około
50 firm specjalistycznych.
Prezesi samorządów zawodów zaufania publicznego, w związku z wyborami do Parlamentu
Europejskiego, w trosce o losy państwa i narodu
w zjednoczonej Europie, zwrócili się w dniu 7 maja
2014 r. z apelem do członków wszystkich samorządów zawodów zaufania publicznego o aktywny
udział w tych wyborach. W ten sposób podkreślono
związek zaufania publicznego i odpowiedzialności
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społecznej, jaka powinna cechować osoby uprawiające zawody regulowane, wyróżnione posiadaniem
swoich samorządów.
Jedną z kwestii dyskutowanych na spotkaniach
przewodniczących samorządów zawodów zaufania publicznego była propozycja powołania wspólnego sekretariatu – biura, którego zadaniem byłaby
koordynacja działań kilkunastu samorządów. Omawiano także działania służące promowaniu samorządności zawodowej, w tym konferencje i akcje
medialne.
W dniach 12–13 czerwca 2014 r. odbyła się XVII
Konferencja organizowana przez Izbę Projektowania Budowlanego oraz Krajową Radę Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa pt. „Inwestycje budowlane w latach 2014–2020”. Zagadnienia poruszane
w panelach dotyczyły technologii BIM w krajowym
otoczeniu inwestycyjnym, perspektyw inwestowania w Polsce oraz wpływu uregulowań prawnych
na proces projektowania budowlanego.
W dniu 7 sierpnia 2014 r., w toku prac nad ustawą deregulacyjną, Izba Architektów RP wystosowała do polskich mediów komunikat prasowy, który
zawierał nieprawdziwe i uwłaczające inżynierom
budownictwa treści odnoszące się do wykonywania przez nich zawodu zaufania publicznego. Polska Izba Inżynierów Budownictwa zareagowała odpowiednim komunikatem, w którym podkreślono,
że świadome wprowadzanie w błąd społeczeństwa
oraz mediów nie przystoi przedstawicielom zawodu zaufania publicznego. Zwrócono także uwagę
na to, że negatywnie nacechowane wypowiedzi kolegów architektów, dotyczące inżynierów budownictwa, godzą także w członków Izby Architektów
RP, gdyż w zmienionych uregulowaniach prawnych
do tej izby należeć muszą inżynierowie budownictwa wykonujący samodzielne funkcje techniczne
w zakresie architektury. Incydent nie zasługiwałby
zapewne na przywołanie w sprawozdaniu, ale ukazuje on, jak wysoki poziom emocji towarzyszył pracom nad zmianami ustawowymi (deregulacyjnymi),
gdy zderzyły się różnice oczekiwań zarówno co do
przynależności do izb, jak i w odniesieniu do ograniczenia uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej do terenów tzw. zabudowy

zagrodowej. Kwestia ta dzieli środowiska architektów i inżynierów budownictwa.
Jedną z konsekwencji tzw. ustawy deregulacyjnej
jest zobowiązanie pewnej liczby członków PIIB, którzy posiadają także uprawnienia architektoniczne
(i chcą z nich korzystać), do przynależności do Izby
Architektów RP. Stanowi to dodatkowe obciążenie
finansowe dla tych osób, zwłaszcza wobec różnicy w wymaganych opłatach. W imię dobrze pojętej współpracy między samorządami zawodowymi
i w celu uniknięcia zbyt drastycznego obciążenia finansowego opisanej wyżej grupy naszych kolegów
w dniu 14 sierpnia 2014 r. prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Andrzej Roch Dobrucki zwrócił się w tej sprawie do prezesa Izby Architektów RP
Ryszarda Grudy.
2 października 2014 r. w warszawskim Domu
Technika NOT odbyły się centralne obchody Dnia
Budowlanych. Polska Izba Inżynierów Budownictwa była jednym z organizatorów uroczystości, nad
którą patronat objął Prezydent RP Bronisław Komorowski. Na ceremonię przybyli m.in. posłowie,
reprezentanci rządu, przedstawiciele stowarzyszeń,
samorządów zawodowych i organizacji działających w branży budowlanej, delegaci środowiska
naukowego związanego z sektorem budowlanym,
prezesi firm budowlanych. Podczas uroczystości
odznaczono osoby wyróżniające się w pracy zawodowej oraz działalności na rzecz środowiska budowlanego. Należy dodać, że z inicjatywy Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa,
który obchodził 80-lecie istnienia i był organizatorem uroczystości, obchodom Dnia Budowlanych
towarzyszyło upamiętnienie sześciu znamienitych
Polaków, którzy wnieśli swój wkład w rozwój myśli inżynierskiej w kraju i za granicą. Byli to: generał Tadeusz Kościuszko – budowniczy fortyfikacji
wojskowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki,
Rudolf Modrzejewski – budowniczy linii kolejowych i mostów, pionier w budownictwie mostów
wiszących, Ernest Malinowski – budowniczy kolei
w Peru i Ekwadorze oraz projektant i budowniczy
Centralnej Kolei Transandyjskiej, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Gabriel Narutowicz – hydrotechnik, budowniczy elektrowni wodnych, Stefan Bryła
– pionier spawalnictwa i konstrukcji spawanych,
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Wacław Zalewski – konstruktor i twórca nowatorskich budynków, takich jak np. katowicki „Spodek”,
czy unikatowy warszawski „Supersam”.
Reasumując, można stwierdzić, że współpraca ze
stowarzyszeniami naukowo-technicznymi działającymi w obszarze budownictwa oraz samorządami zawodowymi zawodów zaufania publicznego
była w roku 2014 szczególnie intensywna, co było
w znacznej mierze skutkiem rządowych działań legislacyjnych w zakresie zawodów regulowanych,
nie pozbawiona napięć i ścierania się różnych poglądów i interesów, a przez to absorbująca i nad
wyraz konkretna.

2.12. W
 spółpraca z uczelniami
i instytutami naukowo-badawczymi
W roku 2014 Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, wzorem poprzednich lat, kontynuowała współpracę z uczelniami i instytutami
naukowo-badawczymi. Współpraca obejmowała
m.in. współorganizowanie szkoleń, konferencji
oraz codzienne kontakty zawodowe. Współpraca
z uczelniami oraz instytutami naukowo-badawczymi jest szczególnie korzystna dla Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej oraz okręgowych komisji kwalifikacyjnych i odbywa się ona praktycznie na co dzień
z racji umocowania zawodowego wielu członków
tych organów w uczelniach wyższych i instytutach
naukowo-badawczych.
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.
Należy zwrócić uwagę także na fakt, że wejście
w życie w 2014 r. ustawy o ułatwieniu dostępu do
wykonywania niektórych zawodów regulowanych
stworzyło nowe warunki do współpracy z uczelniami. Do ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym został wprowadzony prze-

pis stwierdzający wprost, że uczelnia może prowadzić studia we współpracy z organem nadającym
uprawnienia do wykonywania zawodu (art. 168b).
Taki zapis otwiera szersze pole do współpracy i daje
nowe możliwości oddziaływania PIIB na kształcenie
i przygotowanie do wykonywania zawodu młodej
kadry inżynierskiej.
Polska Izba Inżynierów Budownictwa w ramach
realizowania swoich ustawowych zobowiązań
w zakresie dbałości o kształcenie kadr dla budownictwa i w przewidywaniu zmian ustawowych już
w dniu 18 grudnia 2012 r. zawarła porozumienie o współpracy z Komisją Akredytacyjną Uczelni
Technicznych działającą przy Konferencji Rektorów
Polskich Uczelni Technicznych. W ramach tego porozumienia wypracowano w roku sprawozdawczym wspólnie z KAUT zakres i formułę działania
mieszanego zespołu, któremu powierzono zadanie wypracowania zasad regulujących ewentualne
umowy PIIB z tymi uczelniami, które zechcą skorzystać z możliwości ujętych w przywołanym już
art. 168b ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
Z ramienia PIIB zespołem kieruje prof. dr hab. inż.
Henryk Zobel, a opiekę z ramienia Krajowej Rady
objął prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński. W roku
2014 odbyły się dwa posiedzenia zespołu ekspertów PIIB współpracujących z KAUT. W chwili opracowywania niniejszego sprawozdania prace zespołu nad zasadami zawierania umów i warunkami,
które muszą zostać spełnione przy ewentualnym
zawieraniu umów między Polską Izbą Inżynierów
Budownictwa a uczelniami, są na ukończeniu.
Polska Izba Inżynierów Budownictwa bierze systematyczny i czynny udział w przygotowaniu konferencji naukowo-technicznych o zasięgu ogólnopolskim.
W obradach Ogólnopolskiego Zjazdu Dziekanów
Uczelni Publicznych Kierunku Budownictwo, który
został zorganizowany przez Wydział Budownictwa,
Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu
Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja
Śniadeckich w Bydgoszczy, w dniach 26–28 maja
2014 r., aktywnie uczestniczyli m.in. Andrzej Roch
Dobrucki prezes PIIB i prof. Zbigniew Kledyński wiceprezes PIIB. Polska Izba Inżynierów Budownictwa
współpracowała przy organizacji zjazdu oraz objęła
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nad nim patronat honorowy. Dyskusja dotyczyła
efektywności Krajowych Ram Kwalifikacji, pokładanych w nich nadziei, co do stworzenia podstaw dla
mobilności studentów na terenie kraju i na rynku
europejskim oraz próby stworzenia wzorcowego
programu kształcenia dla kierunku budownictwo.
Zjazd odniósł się także do procedowanych jeszcze
wówczas przepisów tzw. ustawy deregulacyjnej
i konsekwencji wejścia jej w życie.

2.13. S
 prawozdanie z działalności Komisji Ustawicznego
Doskonalenia Zawodowego
2.13.1. D
 oskonalenie zawodowe członków Polskiej
Izby Inżynierów Budownictwa
2.13.1.1. 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 następujący zapis:
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 publicznego, nałożył na samorząd zawodowy obowiązek wspomagania członków Izby w ich
staraniach o podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych, tj. ustawicznym uzupełnianiu wiedzy
fachowej.
Polska Izba Inżynierów Budownictwa wypracowała wiele form działania, które umożliwiają realizację wspomnianego obowiązku ustawowego.
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków
Izby jest realizowane poprzez takie formy, jak:
 organizacja i dofinansowanie szkoleń zawo
dowych,

 o
 rganizacja 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, ich wykorzystywanie przez okręgowe izby
jest jednak zróżnicowane. 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 przedstawiono 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 oddzielnym punkcie, dotyczącym
działalności Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

2.13.1.2. O
 rganizacja 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
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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 członków 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 minut.
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 człon-

ków. 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.
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 następujące 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.
W 2014 r. wzrosła liczba wysyłanych egzemplarzy do 47 046, dla porównania w 2013 r. było
to 42 933 egz. W tablicy 1 zestawiono rodzaje
czasopism branżowych oraz liczbę czasopism wysyłanych do okręgowych izb. Obecnie Krajowe
Biuro wysyła czasopisma tylko do członków pięciu
okręgowych izb.

Tablica 1. Rodzaj i liczba czasopism branżowych wysyłanych przez Krajowe Biuro w podziale na poszczególne
okręgowe izby
Nazwa czasopisma branżowego

ŁOD

DOŚ

MAP

MAZ

SLK

Suma końcowa

1 843

2 304

4 703

371

750

1 268

2 389

691

2 482

862

4 035

Drogownictwo

697

1 529

504

2 730

Gaz, Woda i Technika Sanitarna

460

2 460

1 431

4 351

Gospodarka Wodna

120

744

327

1 191

2 602

8 718

3 707

15 892

390

2 727

Biuletyn INPE

556

Biuletyn INPE zeszyt
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja

Inżynieria i Budownictwo
Materiały Budowlane
Przegląd Budowlany
Przegląd Telekomunikacyjny

865

1 093

1 058

44

Wiadomości Projektanta Budownictwa
Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie
Suma końcowa

865 7 024

1 058

2 916

3 117
2 278

233

1 019

1 019

41

41

25 418

12 681
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2.13.1.3. S
 zkolenia 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 2014 r. Ilościowa i procentowa ocena doskonalenia zawodowe-

go w okręgowych izbach została zaprezentowana
w formie wykresów na rysunkach.
Liczbę członków okręgowych izb uczestniczących
w szkoleniach w I i II półroczu przedstawiono na
rys. 1, a procentowy udział członków okręgowych
izb (w proporcji wynikającej z liczby członków danej izby) – na rys. 2. Liczbę członków okręgowych
izb uczestniczących w wycieczkach technicznych
i konferencjach w I i II półroczu przedstawiono na
rys. 3, a procentowy udział członków okręgowych
izb w tej formie dokształcania – na rys. 4. Na rys.
5 przedstawiono uśredniony udział członków izby
w szkoleniach w 2014 r., wyrażony liczbą godzin
szkoleniowych przypadających na członka izby. Na
rys. 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 rys. 7
– koszt przypadający na członka izby, uczestniczącego w podnoszeniu kwalifikacji.

Rys. 1. Liczba członków okręgowych izb uczestniczących w szkoleniach w I i II półroczu 2014 r.
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Rys. 2. Procentowy udzia członków okręgowych izb w szkoleniach w I i II półroczu 2014 r.

Rys. 3. Liczba członków okręgowych izb uczestniczących w wycieczkach technicznych i konferencjach w I i II
półroczu 2014 r.
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Rys. 4. Procentowy udziału członków okręgowych izb w wycieczkach technicznych i konferencjach w I i II
półroczu 2014 r.

Rys. 5. Liczba godzin szkoleniowych przypadająca na członka okręgowej izby w 2014 r.

55

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

Rys. 7. Koszt przypadający na członka izby uczestniczącego w podnoszeniu kwalifikacji
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2.13.1.4. 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 2014 r. najwyższy procentowy
udział członków izby w szkoleniach odnotowano
kolejno w: Mazowieckiej OIIB – 23,7%, Podkarpackiej OIIB – 22,9% i Śląskiej OIIB – 20% (rys. 2). W II
półroczu najwyższy procentowy udział członków
izby odnotowano w: Mazowieckiej OIIB – 31,2%,
Lubelskiej OIIB – 19,2% i Wielkopolskiej OIIB
– 16,8%. W roku 2014 najwyższy procentowy
udział członków izby w szkoleniach odnotowano w: Mazowieckiej OIIB – 54,9%, Lubelskiej OIIB – 33,1%, i Śląskiej OIIB – 30,0%.
Najniższy procentowy udział członków izby w szkoleniach odnotowano w Podlaskiej OIIB – 10,6%.
W I półroczu 2014 r. najwyższy procentowy
udział członków izby w wycieczkach technicznych
i konferencjach odnotowano kolejno: w Wielkopolskiej OIIB – 11,8%, Lubuskiej OIIB – 8,1%,
i Warmińsko-Mazurskiej OIIB – 6,6% (rys. 4). W II
półroczu najwyższy procentowy udział członków
izby odnotowano w Warmińsko-Mazurskiej OIIB
– 4,6%, Łódzkiej OIIB – 3,6% i Lubuskiej OIIB
– 3,5%. W roku 2014 najwyższy procentowy udział członków izby w wycieczkach
technicznych i konferencjach odnotowano
w: Wielkopolskiej OIIB – 13,7%, Lubuskiej
OIIB – 11,6%, i Warmińsko-Mazurskiej OIIB
– 11,2%. Najniższy procentowy udział członków
izby w wycieczkach technicznych i konferencjach
odnotowano w Dolnośląskiej OIIB – 0,4%.
W roku 2014 największą liczbę godzin szkoleniowych w przeliczeniu na członka izby odnotowano kolejno w: Lubelskiej OIIB – 4,63 h,
Wielkopolskiej OIIB – 3,83 h, i Mazowieckiej
OIIB – 2,74 h (rys. 5). Najmniejszą liczbę godzin
szkoleniowych przypadającą na członka izby odnotowano w Łódzkiej OIIB – 0,52 h.

W I półroczu 2014 r. najwyższe koszty na doskonalenie zawodowe, przypadające na członka okręgowej izby, poniesiono w Zachodnio
pomorskiej OIIB – 48,29 zł, a najniższe – 3,30 zł
– w Podlaskiej OIIB (rys. 6). W II półroczu najwyższe koszty poniesiono w Mazowieckiej OIIB
– 47,52 zł, a najniższe – 3,83 zł – w Podlaskiej OIIB.
W roku 2014 najwyższe koszty na doskonalenie zawodowe, przypadające na członka
okręgowej izby, poniesiono w Zachodnio
pomorskiej OIIB – 76,69 zł, a najniższe
– 7,14 zł – w Podlaskiej OIIB.
W I półroczu 2014 r. najwyższe koszty przypadające na członka Izby uczestniczącego
w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych poniesiono w Dolnośląskiej OIIB – 372,30 zł, a najniższe – 50,17 zł – w Mazowieckiej OIIB. W II
półroczu najwyższe koszty poniesiono również
w Dolnośląskiej OIIB – 371,30 zł, a najniższe
– 51,16 zł – w Podlaskiej OIIB. W roku 2014
najwyższe koszty przypadające na członka
izby uczestniczącego w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych poniesiono w Dolnośląskiej OIIB – 743,48 zł, a najniższe – 104,58
zł – w Podlaskiej OIIB.
Reasumując, w roku 2014 w szkoleniach uczestniczyło 32 124 członków, co stanowi 27,9%
wszystkich członków Izby, średnio poświęcając na
szkolenie 1,75 godziny szkoleniowej w ciągu roku.
W 2014 r. w wycieczkach technicznych i konferencjach wzięło udział 5188 członków Izby, co stanowi
4,5% wszystkich członków Izby.

2.13.2. D
 ziałalność Komisji
Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa
2.13.2.1. P
 odstawa prawna
powołania Komisji
i skład Komisji
Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa powołana uchwałą nr 4/P/10 Prezydium Krajowej Rady PIIB
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(zatwierdzona uchwałą 16/R/10 Krajowej Rady PIIB
z dnia 1.09.2010 r.) do dnia 6 sierpnia 2014 r. działała w poniższym 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
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
Komisja w nowym składzie powołana uchwałą
nr 9/P/14 Prezydium Krajowej Rady PIIB z dnia
6.08.2014 r. (zatwierdzona uchwałą 11/R/14
Krajowej Rady PIIB z dnia 10.09.2014 r.) od dnia
6 sierpnia 2014 r. działa w następującym składzie:
1. Adam Podhorecki, przewodniczący
2. Andrzej Pawłowski, Dolnośląska OIIB
3.	Andrzej Myśliwiec, Kujawsko-Pomorska OIIB
4. Andrzej Pichla, Lubelska OIIB
5. Tadeusz Glapa, Lubuska OIIB
6. Agnieszka Jońca, Łódzka OIIB
7. Jan Strzałka, Małopolska OIIB
8. Andrzej Dębowy, Mazowiecka OIIB
9. Henryk Nowak, Opolska OIIB
10. Marcin Kaniuczak, Podkarpacka OIIB
11. Grażyna Sykała, Podlaska OIIB
12. Maciej Niedostatkiewicz, Pomorska OIIB
13. Zbigniew Dzierżewicz, Śląska OIIB
14. Jerzy Adamski, Świętokrzyska OIIB
15.	Cezary Kondratowicz, Warmińsko-Mazurska
OIIB

16. Grzegorz Ratajczak, Wielkopolska OIIB
17. Adam Boridko, Zachodniopomorska OIIB
W skład Komisji weszło po jednym przedstawicielu każdej okręgowej izby. Obsługę Komisji z ramienia Krajowego Biura PIIB prowadziła pani Anna
Lewandowska.

2.13.2.2. T
erminy posiedzeń
Komisji
W 2014 r. odbyły się cztery posiedzenia w następujących terminach (numerując od pierwszego
posiedzenia w 2010 r.):
 XIX posiedzenie 		
– 21 stycznia,
 XX posiedzenie 		
– 1 kwietnia,
 XXI posiedzenie 		
– 10 czerwca,
 XXII posiedzenie 		
– 19 grudnia.

2.13.2.3. U
 stalenia z poszczególnych posiedzeń
Komisji
1. Ustalenia z XIX posiedzenia Komisji
Na posiedzeniu Komisji ustalono, że do porównania kosztów doskonalenia zawodowego w PIIB
są niezbędne informacje z poszczególnych izb
okręgowych, takie jak:
 środki finansowe planowane w budżecie izby
na doskonalenie zawodowe,
 planowany procentowy udział środków finansowych na doskonalenie zawodowe w stosunku do budżetu Izby,
 środki finansowe wydane na doskonalenie zawodowe z budżetu izby, w tym:
– na szkolenia,
–	na inne formy doskonalenia zawodowego
(m.in. konferencje, kursy, czasopisma techniczne, wycieczki techniczne, nauka języków
obcych),
 środki finansowe spoza izby pozyskane na
doskonalenie zawodowe (tzw. środki zewnętrzne).
Dane te okręgowe izby będą przysyłały do biura PIIB, wypełniając przygotowaną przez Komisję
tabelę.
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Ustalono, że należałoby zorganizować przygotowanie wykładu e-learningowego na temat bezpieczeństwa pożarowego w budownictwie ze względu na zmieniające się wymagania.
2. Ustalenia z XX posiedzenia Komisji
Na posiedzeniu Komisji omówiono raz jeszcze
i zatwierdzono tabelę, w której okręgowe izby mają
przekazywać koszty szkoleń do Krajowego Biura.
Stwierdzono, że:
	szkolenia branżowe o mniejszej frekwencji powinny się odbywać w siedzibie izby, a szkolenia
ogólne, z reguły o większej frekwencji, mogą
być prowadzone poza siedzibą izby,
	dużym zainteresowaniem cieszą się szkolenia
wyjazdowe, z reguły jednodniowe,
	dużym zainteresowaniem cieszą się szkolenia
połączone z wycieczkami na budowy,
	coraz większym zainteresowaniem cieszą się
szkolenia w soboty (np. Izba Opolska z zasady szkoli w soboty),
	najlepszą porą roku na szkolenia jest pierwszy
kwartał roku,
 spotkania informacyjne na uczelniach
technicznych ze studentami odpowiednich
kierunków są bardzo użyteczne, gdyż studenci, jako potencjalni członkowie Izby, zaczynają uczęszczać na szkolenia organizowane
przez Izbę,
	należałoby zachęcić administrację drogową,
aby przy rozstrzyganiu przetargu były brane pod uwagę odbyte szkolenia zawodowe potencjalnego wykonawcy.
3. Ustalenia z XXI posiedzenia Komisji
Omówiono propozycje nowych tematów wykładów e-learningowych, zgłoszone przez przedstawicieli izb:
 Organizacja procesu budowy w budownictwie ogólnym – doświadczenia praktyczne,
dr inż. Jan J. Czupajłło, grudzień 2014 r., Dolnośląska OIIB.
 Bezpieczeństwo pożarowe budynków w świetle
obowiązujących przepisów prawnych, mgr inż.
Bogdan Gątkowski, grudzień 2014 r., Łódzka
OIIB.









F undamenty palowe – metody wykonywania
i odbiór, mgr inż. Piotr Rychlewski, wrzesień
2014 r., Mazowiecka OIIB.
Projektowanie w warunkach polskich obiektów
budowlanych poddanych wpływom sejsmicznym i parasejsmicznym według Eurokodu 8,
prof. dr hab. inż. Zbigniew Zembaty, grudzień
2014 r., Opolska OIIB.
Ochrona przeciwporażeniowa w sieci WN
w aspekcie zmian normalizacyjnych, dr inż. Andrzej M. Sulkowski, grudzień 2014 r., Podlaska
OIIB.
Budownictwo liniowe na gruntach słabych
i wysadzinowych, dr inż. Piotr Jermołowicz,
grudzień 2014 r., Warmińsko-Mazurska OIIB.

4. Ustalenia z XXII posiedzenia Komisji
 Bardzo pozytywnie oceniono aktualną całą zawartość i rozwój różnych form i materiałów
informacyjnych, szkoleniowych itp. przeznaczonych dla członków PIIB umieszczonych na
portalu PIIB.
 W bieżącej kadencji KUDZ powinna próbować
wprowadzić procedury dotyczące zasad obowiązkowych szkoleń zawodowych wszystkich
członków PIIB, szkoleń skwantyfikowanych.
Punktem wyjścia w tej sprawie jest dokument
z poprzedniej kadencji, odrzucony przez Radę
Krajową PIIB, opracowany w roku 2013 przez
dr. hab. Janusza Rymszę.
 Szkolenia uzupełniające – poprzedzające ponowny wpis na listę okręgowej izby inżynierów
budownictwa – powinny być przeprowadzane
przez PIIB w sposób e-learningowy.

2.13.2.4. Zakończenie
Szkolenia e-learningowe są łatwą i ogólnie dostępną formą podnoszenia kwalifikacji. Pod koniec
2014 r. na stronie internetowej Krajowej Izby było
18 kursów. W tablicy 2 zestawiono kursy, biorąc
pod uwagę ich popularność (liczbę członków, którzy skorzystali z danego kursu).
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Tablica 2. Liczba członków, którzy skorzystali z kursów e-learningowych, stan na 31.12.2014 r.
Nazwa kursu e-learningowego

Od kiedy dostępny

Liczba wejść*

Liczba członków,
którzy skorzystali

Kosztorysowanie robót budowlanych

01.2013

7 518

2 354

Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych

12.2012

6 074

2 088

Wprowadzenie do eurokodów

01.2012

3 202

1 305

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

07.2013

2 380

946

Odpowiedzialność inżynierów budownictwa pełniących
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

08.2013

2 086

897

Wprowadzenie do konstrukcji zbrojonych
geosyntetykami

02.2012

1 941

858

Konstrukcje drewniane – wymagania oraz podstawowe
zasady projektowania i wykonawstwa

03.2013

1 873

734

Bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie

03.2013

1 862

714

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

01.2013

1 841

671

Głębokie wykopy

06.2013

1 588

740

Metody osuszania przegród budowlanych, przyczyny
i skutki zawilgocenia budynków

05.2013

1 300

538

Podstawy projektowania konstrukcji według PN-EN
1990

10.2013

1 265

530

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

10.2013

1 163

482

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

07.2013

1 009

384

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

02.2013

987

447

Bezwykopowe technologie odnowy przewodów
infrastruktury podziemnej miast

09.2013

710

356

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

07.2013

641

244

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

02.2014

597

279

38 037

14 567

Suma
* możliwe wielokrotne wejście jednego członka izby

W tablicy 3 zestawiono liczbę członków, którzy
skorzystali z kursów e-learningowych oraz polskich
norm, w podziale na poszczególne okręgowe izby.
Prawie 13% członków PIIB skorzystało z kursów
e-learningowych, w tym najwięcej w Izbie Warmiń-

sko-Mazurskiej – 19,6%, a najmniej w Izbie Podkarpackiej – 5,5%. Ponadto prawie 20% członków
PIIB skorzystało – drogą elektroniczną – z polskich
norm, w tym najwięcej w Izbie Łódzkiej – 24,4%,
a najmniej w Izbie Podkarpackiej – 10,2%.
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Tablica 3. Liczba członków, którzy skorzystali z kursów e-learningowych lub polskich norm w podziale na
poszczególne okręgowe izby, stan na 31.12.2014 r.
Okręgowa izba
inżynierów budownictwa
Dolnośląska OIIB

Liczba członków,
którzy skorzystali z kursów
e-learningowych

Liczba członków,
którzy skorzystali z norm PKN

1 348

13,5%

1 985

19,8%

Kujawsko-Pomorska OIIB

687

12,2%

892

15,8%

Lubuska OIIB

383

14,0%

529

19,3%

Lubelska OIIB

760

12,6%

1 353

22,4%

Łódzka OIIB

900

13,1%

1 669

24,4%

Małopolska OIIB

1 313

12,1%

2 175

20,0%

Mazowiecka OIIB

1 991

11,7%

3 571

21,0%

Opolska OIIB

372

14,1%

572

21,7%

Podkarpacka OIIB

334

5,5%

617

10,2%

Podlaska OIIB

386

10,8%

707

19,7%

Pomorska OIIB

963

12,4%

1 354

17,4%

1 896

14,8%

2 766

21,7%

Świętokrzyska OIIB

451

11,6%

633

16,3%

Warmińsko-Mazurska OIIB

805

19,6%

915

22,3%

1 191

12,2%

1 902

19,5%

787

14,3%

1 165

21,1%

14 567

12,6%

22 805

19,8%

Śląska OIIB

Wielkopolska OIIB
Zachodniopomorska OIIB
Suma/średnia

Liczba członków, którzy skorzystali z kursów
e-learningowych systematycznie rośnie. W grudniu
2012 r. wyniosła 1174 osoby. W styczniu 2013 r.
wyniosła 2024 osoby, w grudniu 2013 r. – 10 123
osoby, a w grudniu 2014 r. – 14 567 osób.

z przeznaczeniem na siedzibę Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa.

2.14. S
 prawozdanie Zespołu
ds. zakupu powierzchni
biurowej

W 2014 r. zespół ds. zakupu powierzchni biurowej
ze względu na koniec kadencji obradował w dwóch
składach:
 Skład osobowy zespołu – kadencja 2010–2014 r.:
– Zdzisław Binerowski – przewodniczący,
– Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa,
– Mieczysław Grodzki,
– Andrzej Jaworski,
– Jerzy Stroński.
 Skład osobowy zespołu – kadencja 2014–2018 r.:
– Joanna Gieroba – przewodnicząca,
– Ryszard Dobrowolski,
– Andrzej Jaworski.

Uchwałą nr 9/R/2012 z dnia 23 maja 2012 r. Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
powołała Zespół ds. zakupu powierzchni biurowej

Obradujący w dniach 27–28 czerwca 2014 r.
XIII Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwałą nr 33/14 zmienił uchwałę nr 15/12

Na posiedzeniu Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w dniu 19.12.2014 r. ustalono m.in.:
 wrócić w roku 2015 do przyjęcia „Zasad doskonalenia zawodowego członków PIIB”,
 zintensyfikować kursy e-learningowe.
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XI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie zakupu siedziby dla Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zmienioną uchwałą nr 31/13 z dnia 29 czerwca 2013 r.,
wprowadzając następujące zmiany:
 w § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Upoważnia się
Krajową Radę do dokonania zmian w budżecie
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2014
i 2015 związanych z wykonaniem niniejszej
uchwały.”.
 w § 2. „Zobowiązuje się Krajową Radę do złożenia
sprawozdania z wykonania niniejszej uchwały na
najbliższym Krajowym Zjeździe Sprawozdawczym
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa”.
Wprowadzone zmiany potwierdziły upoważnienie Krajowej Rady PIIB do kontynuowania w roku
2014/2015 działań zmierzających do zakupu nieruchomości z przeznaczeniem na siedzibę.
Działalność zespołu
W 2014 r. do XIII Krajowego Zjazdu PIIB odbyły
się trzy posiedzenia, podczas których rozpatrywano 20 ofert, w tym trzy wstępnie przeanalizowane
w 2013 r. Ze względu na lokalizację tylko dziewięć
ofert było szerzej omawianych. Odbyły się wizje
lokalne, a dla jednej z ofert przy ul. Kujawskiej 1
ogłoszony został przetarg, który z powodu zbyt
wysokiej ceny nie wyłonił właściciela.
Zespół, kończąc kadencję, do dalszej analizy
pozostawił trzy oferty nieruchomości. Pozostałe
nie spełniały kryteriów PIIB z powodu m.in. zbyt
dużej ceny, braku sali konferencyjnej, miejsc parkingowych lub nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości.
Uchwałą nr 11/R/14 z 10 września 2014 r. Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
powołała nowy Zespół ds. zakupu powierzchni biurowej z przeznaczeniem na siedzibę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Od września
2014 r. odbyły się dwa posiedzenia Zespołu. Ponadto Zespół pracuje zdalnie, rozpatrując na bieżąco wpływające oferty.
Rozpatrywano łącznie 12 ofert, część spraw jest
jeszcze w toku. Odbyły się wizje lokalne.

Szerzej rozpatrywano i omawiano ofertę sprzedaży nieruchomości przy ul. Kujawskiej 1. Zlecono
ekspertyzę stanu technicznego budynku. Zespól
przygotował prezentację na temat tej nieruchomości na posiedzenie Krajowej Rady w dniu
10.12.2014 r. III przetarg, ogłoszony na dzień
15.01.2015 r., z ceną wywoławczą 7 800 000,00 zł,
nie odbył się z powodu braku chętnych. Krajowa
Rada PIIB zaleciła monitorowanie sprzedaży tej
nieruchomości i podjęcie działań w przypadku
obniżenia ceny wywoławczej.

2.15. U
 bezpieczenie OC członków Izby, sprawozdanie
z funkcjonowania umowy
generalnej
W roku 2014 prace związane z obsługą umowy
generalnej realizowano bez pośrednictwa brokera ubezpieczeniowego. Rezygnacja z pośrednictwa brokerskiego pozwoliła na obniżenie składki
ubezpieczeniowej z kwoty 96 zł do wysokości
70 zł obecnie, utrzymanie zmniejszonych opłat
na ubezpieczenie w segmencie ubezpieczeń
OC nadwyżkowych, podwyższenie sumy gwarancyjnej ze 100 000 zł do kwoty 1 000 000 zł
dla ubezpieczeń OC w życiu prywatnym oraz
wprowadzenie bezskładowo ubezpieczenia dotyczącego ryzyka ponoszenia kosztów ochrony
prawnej przez członków Izby. Dodatkowo, w wyniku negocjacji z STU Ergo Hestia, ochroną ubezpieczeniową zostały objęte osoby wykonujące
czynności związane z projektem wykonawczym.
Do podstawowej ochrony ubezpieczeniowej zostały również włączone czynności związane z wykonywaniem rzeczoznawstwa budowlanego,
mimo wykreślenia go z katalogu samodzielnych
funkcji technicznych zdefiniowanych w Prawie
budowlanym.
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
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dochodzenia odszkodowania z ubezpieczenia OC
członka Izby.
Odpowiedzialność ubezpieczyciela w związku
roszczeniem poszkodowanych jest ograniczone
do wysokości sumy gwarancyjnej ubezpieczenia
OC inżyniera budownictwa. Maksymalna wysokość
kwoty odpowiedzialności ubezpieczyciela w roku
2014 wynosiła – 208 155 PLN, równowartość
50 tys. euro zgodnie z kursem określonym w tabeli
1/A/NBP/2014: kurs EUR 4,1631.
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.

d) liczba szkód zgłoszonych w roku 2014,
a będących w toku likwidacji:
- 4 szkody zgłoszone do TUiR Warta S.A.,
- 17 szkód zgłoszonych do TUiR Allianz S.A.,
- 155 szkód zgłoszonych do STU Ergo Hestia;
e) łączna wartość zgłoszonych roszczeń:
- 26 944 725,33 PLN, w tym:
- 381 000,00 PLN skierowanych do TUiR Warta
S.A.,
-6
 156 820,75 PLN skierowanych do TUiR
Allianz S.A.,
- 20 406 904,58 PLN skierowane do STU Ergo
Hestia;

2.15.1. D
 ane szkodowe umowy
generalnej ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej członków Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa

f) łączna wartość wypłaconych odszkodowań:
- 3 766 452,14 PLN, w tym:
- 0 PLN wypłaconych przez TUiR Warta S.A.,
-1
 659 708,05 PLN wypłaconych przez TUiR
Allianz S.A.,
- 2 106 744,09 PLN wypłaconych przez STU Ergo
Hestia.

1. Liczba zgłoszonych szkód
a) zgłoszono łącznie 485 szkód, w tym:
- 6 szkód do TUiR Warta S.A.,
- 97 szkód do TUiR Allianz S.A.,
- 382 szkody do STU Ergo Hestia;

2. Szkody zgłoszone przed rokiem 2014,
a wypłacone w roku 2014
a) liczba zgłoszonych szkód:
- 17 szkód do TUiR Allianz S.A.,
- 38 szkód do STU Ergo Hestia;

b) wypłacono 100 odszkodowań:
- 0 odszkodowań wypłaconych przez TUiR
Warta S.A.,
- 42 odszkodowania wypłacone przez TUiR
Allianz S.A.,
- 58 odszkodowań wypłaconych przez STU Ergo
Hestia;

b) łączna kwota wypłat:
-8
 73 605,05 PLN wypłaconych przez TUiR Allianz
S.A.,
-2
 527 362,89 PLN wypłaconych przez STU Ergo
Hestia.

c) liczba odmów wypłaty odszkodowania lub
rezygnacji z roszczenia:
- 2 odmowy wypłaty przez TUiR Warta S.A.,
- 38 odmów wypłaty przez TUiR Allianz S.A.,
- 169 odmów wypłaty przez STU Ergo Hestia
(w tym 26 rezygnacji z roszczeń);

3. Kwota wszystkich odszkodowań wypłaconych w roku 2014:
- 7 167 420,08 PLN
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4. L
 iczba szkód zgłoszonych w roku 2014 w podziale na okręgowe izby inżynierów
budownictwa

5. Wartość wszystkich wypłaconych w roku 2014 odszkodowań z podziałem na okręgowe izby inżynierów budownictwa
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2.15.2. G
 łówne przyczyny decyzji odmownych zakładu
ubezpieczeń
 S zkody powstałe w wyniku prac niepozostających w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
 Ubezpieczony przekroczył zakres uprawnień budowlanych.
 Brak odpowiedzialności (winy) ubezpieczonego
za powstałą szkodę.

 B
 rak pełnej dokumentacji świadczącej o powstałej szkodzie.
 Szkody powstałe w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

2.15.3. Z
 estawienie porównawcze szkodowości kontraktu OC PIIB za lata
2003–2014

1. Liczba zgłoszonych szkód w latach 2003–2014

2. Wartość odszkodowań wypłaconych w latach 2003–2014
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2.15.4. Ubezpieczenia OC nadwyżkowe w 2014 r.
W ramach umowy OC PIIB z STU Ergo Hestia
w roku 2014 zawarto łącznie 1019 umów nadwyżkowego ubezpieczenia OC inżynierów budownictwa, w tym:
– 256 do wysokości sumy gwarancyjnej
100 tys. euro,
– 234 do wysokości sumy gwarancyjnej
200 tys. euro,
– 529 do wysokości sumy gwarancyjnej
250 tys. euro.
Szkodowość segmentu ubezpieczeń OC nadwyżkowe – brak szkód.

1. Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym
członków PIIB
Szkodowość polisy OC w życiu prywatnym członków PIIB – brak szkód.
2. Ubezpieczenie OC działalności PIIB
Szkodowość polisy OC działalności PIIB – brak
szkód.
3. Ubezpieczenie OC organów i członków organów PIIB
Szkodowość polisy OC organów i członków PIIB
– brak szkód.
4. Ubezpieczenie ponoszenia ochrony prawnej członków PIIB
Szkodowość polisy OC ponoszenia ochrony prawnej członków PIIB – 4920 PLN.

2.15.5. U
 bezpieczenia obowiąz- 2.16. D
 ziałania public relations
kowe OC architekta
w 2014 roku
– członka PIIB w 2014 r.
W ramach umowy OC PIIB z STU Ergo Hestia
w roku 2014 zawarto łącznie 83 umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC architektów.
Szkodowość segmentu ubezpieczeń OC architektów – brak szkód.

2.15.6. U
 bezpieczenia obowiązkowe OC osób sporządzających świadectwa
charakterystyki energetycznej w 2014 r.
W ramach umowy OC PIIB z STU Ergo Hestia
w roku 2014 zawarto łącznie 1526 umów obowiązkowego ubezpieczenia OC osób sporządzających
świadectwa charakterystyki energetycznej.
Szkodowość segmentu ubezpieczeń OC osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej – brak szkód.

2.15.7. S
 zkodowość odnotowana w 2014 r. w segmencie ubezpieczeń
dodatkowych realizowanych w ramach umowy
ubezpieczenia OC PIIB

Rok 2014 dla działań public relations był rokiem
szczególnym ze względu na kontynuację inicjatyw
podjętych w roku 2013 i w dużej mierze dotyczących sfery legislacyjnej oraz funkcjonowania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa
w przyszłości. Odnosiło się to do prac nad ustawą
o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych
zawodów regulowanych (tzw. ustawa deregulacyjna) oraz rozporządzenia w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie.
Rok 2014 był także rokiem wyborczym, gdyż
w naszym samorządzie zawodowym odbywały się
wybory zarówno w okręgowych izbach inżynierów
budownictwa, jak i na szczeblu krajowym – XIII
Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PIIB,
podczas którego delegaci zdecydowali o tym, kto
będzie kierował naszym samorządem oraz o polityce na najbliższe lata PIIB.
Rok 2014 był również rokiem aktywnych działań
na arenie międzynarodowej, zwłaszcza dotyczy to
60. Zgromadzenia Ogólnego Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa (European Council of Civil
Engineers – ECCE), podczas którego W. Szymczak,
członek Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, objął stanowisko prezydenta ECCE, a PIIB była współorganizatorem zgromadzenia.
Strategicznym celem działań public relations w minionym roku było umacnianie roli i rangi samorządu
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zawodowego inżynierów budownictwa zarówno
w kraju, jak i za granicą oraz umacnianie prestiżu zawodu inżyniera budownictwa. Prowadzona polityka
PR pozwoliła na utrwalenie wśród społeczeństwa
opiniotwórczej roli samorządu, budowanie jego pozytywnego wizerunku i utrwalanie w świadomości
społeczeństwa tożsamości samorządu zawodowego
inżynierów budownictwa. Działania przeprowadzane w ramach public relations miały charakter zarówno działań zewnętrznych, jak i wewnętrznych wykonywanych zgodnie ze strategią PR, czyli inicjatywami
długofalowymi i systematycznymi.
Realizacja zadań w wymiarze zewnętrznym polegała m.in. na aktywnej polityce komunikacyjnej,
współorganizowaniu lub obejmowaniu patronatem ważnych konferencji, uczestniczeniu w debatach z udziałem przedstawicieli rządu, parlamentu,
samorządów zawodowych i przedsiębiorstw poświęconych istotnym zagadnieniom z zakresu budownictwa.
Aktywna polityka komunikacyjna przejawiająca się m.in. poprzez przekazywanie komunikatów
prasowych dziennikarzom mediów centralnych
i branżowych, portalom internetowym, stacjom
telewizyjnym i radiowym, regularne zamieszczanie
informacji z najważniejszych wydarzeń z działalności Izby na stronie internetowej PIIB, poprzez stałe
i systematyczne kontakty z dziennikarzami, inicjowanie publikacji w mediach oraz aranżowanie wywiadów z przedstawicielami samorządu. Informacje
prasowe były rozsyłane dziennikarzom różnych mediów zgodnie z bazą danych funkcjonującą w Izbie
oraz były przekazywane podczas indywidualnych
spotkań.
Redaktorzy mogli także korzystać z komunikatów
prasowych regularnie zamieszczanych w zakładce:
„Biuro prasowe/Materiały dla mediów” znajdującej
się na stronie internetowej PIIB. Działania te przyniosły konkretne efekty w postaci publikacji w mediach
ogólnopolskich (m.in. dziennikach: „Rzeczpospolita”, „Dziennik Gazeta Prawna”), prasie branżowej
(m.in. „Przegląd Budowlany”, „Materiały Budowlane”, „Prawo i Budownictwo”, „Budowlani”, „Wiadomości Projektanta Budownictwa”, „Ciepłownictwo,
Ogrzewnictwo, Wentylacja”) oraz biuletynach okręgowych. Przykładowe publikacje: „Rzeczpospolita”:

Deregulacja: otwarty dostęp do kolejnych 82 profesji – 12.05.2014 r.; Reforma Gowina idzie do przodu
– 8.08.2014 r.; Deregulacja skłóciła dwa samorządy
zawodowe – 1.08.2014 r.; Finalizują się prace nad
uprawnieniami budowlanymi – 4.09.2014 r.; Ograniczenia w projektowaniu zostały – 26.09.2014 r.;
„Gazeta Wyborcza”: Inżynierowie i architekci do
deregulacji – 29.08.2014 r.; „Dziennik Gazeta Prawna”: Deregulacja: nie jest pewne, czy inżynierowie
zaprojektują budynki w miastach – 15.07.2014 r.;
Ustawa deregulacyjna: Budowlańcy skazani na projektowanie na wsiach – 15.09.2014 r.; „Wprost”: Zamierzasz budować dom? Poczekaj na zmianę przepisów – 26.03.2014 r.
Informacje dotyczące funkcjonowania samorządu zawodowego ukazały się także m.in. w Programie 1 Polskiego Radia oraz w TVP Regionalna, gdzie
przedstawiciele naszego samorządu wypowiadali
się w sprawach istotnych dla budownictwa lub byli
ekspertami w konkretnych przypadkach (TVP Białystok: Inżynierowie z Białegostoku walczą z biurokracją – 9.07.2014 r.; TVP Lublin: W Lublinie odbyło
się spotkanie inżynierów – 11.04.2014 r.; TVP Bydgoszcz: Budowa altanek – 2.06.2014 r.).
Zamieszczono także wywiady z Andrzejem
R. Dobruckim, prezesem KR PIIB, m.in. w czasopiś
mie „Prawo i Budownictwo” (3/2014), „Kwartalniku
Łódzkim” (3/2014), w portalu internetowym Newseria Biznes Agencja Informacyjna („Nieprecyzyjne
uprawnienia dla inżynierów budownictwa po deregulacji zawodów budowlanych” – 10.10.2014 r.),
w Programie 1 Polskiego Radia Naczelna Redakcja Gospodarcza („Inżynier budownictwa: w tym
zawodzie pracy i to dobrze płatnej nie zabraknie”
– 20.10.2014 r.).
Wspólnie z redakcją portalu internetowego:
www.muratorplus.pl w sierpniu została zorganizowana akcja informacyjna dotycząca skutków wprowadzenia ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych oraz
uprawnień budowlanych. Uruchomiono również
specjalne forum umożliwiające zamieszczanie wypowiedzi oceniających nową ustawę i możliwości
wykonywania zawodu przez inżynierów budownictwa. Nagrano i zamieszczono także wypowiedź
A.R. Dobruckiego, prezesa PIIB.
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W listopadzie, przed II sesją egzaminacyjną na
uprawnienia budowlane w 2014 r., z myślą o zmianach, jakie wprowadziła ustawa o ułatwieniu
dostępu do wykonywania niektórych zawodów
regulowanych oraz rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych, razem z redakcją ogólnopolskiego dziennika „Rzeczpospolita”
został zorganizowany specjalny poradnik. Składał
się z dwóch bloków informacyjnych, które ukazały
się w odstępach tygodniowych („Rzeczpospolita”,
dodatek Dobra Firma; 1. Panie inżynierze, proszę
do testu – 6.11.2014 r.; 2. Inżynier bez ustnego nie
poprowadzi budowy – 13.11.2014 r.).
W grudniu 2014 r. został przygotowany do publikacji i przekazany redakcji „Dziennik Gazeta Prawna”, dodatek Forum Biznesu, wywiad z A.R. Dobruckim, prezesem PIIB, przedstawiający samorząd
zawodowy inżynierów budownictwa, odniesienie
do ustawy deregulacyjnej oraz plany PIIB na 2015 r.
Zgodnie z planami wydawniczymi został on opublikowany 29 stycznia 2015 r.
Informacje dotyczące działalności PIIB i ważnych
dla środowiska wydarzeń, na podstawie komunikatów uzyskanych z biura prasowego PIIB, zamieszczane były także przez dziennikarzy na portalach
internetowych, m.in.: www.muratorplus.pl, www.
rp.pl, www.gazetaprawna.pl, ww.biznes.newseria.pl, www.materiałybudowlane.info.pl, www.
wprost.pl, www.przegladbudowlany.pl, www.budownictwo.abc.com.pl.
Ważną rolę w komunikacji zarówno zewnętrznej,
jak i wewnętrznej odegrała strona internetowa PIIB.
Na bieżąco zamieszczane były na niej komunikaty
i informacje mówiące o wydarzeniach dotyczących
funkcjonowania samorządu zawodowego oraz
branży budowlanej. Jest ona dobrym źródłem informacji dla członków samorządu, pozwalającym
uzyskać istotne wiadomości osobom należących
do PIIB, np. o ubezpieczeniach, aktach prawnych
czy szkoleniach e-learningowych.
Bardzo ważnym wydarzeniem dla działań PR był
XIII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PIIB,
na którego obrady zostali zaproszeni przedstawiciele mediów centralnych, branżowych i okręgowych.
Dla wszystkich przygotowano specjalne zestawy
materiałów prasowych w wersji papierowej oraz

nagrane na płytkach CD do wykorzystania w publikacjach. Przedstawicielom redakcji rozesłano po
zjeździe relacje, komunikaty prasowe oraz serwis
zdjęciowy. Artykuły dotyczące zjazdu opublikowano w prasie branżowej, okręgowej i na serwisach
internetowych.
W ramach budowania pozytywnego wizerunku
PIIB uczestniczyliśmy w 2014 r. jako organizatorzy
lub obejmowaliśmy patronatem ważne dla środowiska konferencje, targi, konkursy. Sprawowaliśmy
patronat m.in. nad targami MTP „Budma”, na których wspólnie z Wielkopolską OIIB zostały zorganizowane Dni Inżyniera Budownictwa, konkursem
„Budowa Roku” organizowanym przez PZITB,
Centralnymi Obchodami Dnia Budowlanych, XXIX
Ogólnymi Warsztatami Pracy Projektanta Konstrukcji, XXVI Konferencją Naukowo-Techniczną „Awarie
budowlane”. Współorganizowaliśmy konferencję
„Inwestycje budowlane w latach 2014–2020” razem z Izbą Projektowania Budowlanego.
Uczestniczyliśmy i wnieśliśmy duży wkład merytoryczny do zorganizowanej w Sejmie RP, przez
wicemarszałka Sejmu RP Eugeniusza Grzeszczaka
oraz Mazowieckie Forum Samorządów Zawodów
Zaufania Publicznego, konferencji pt. „Samorząd
zawodowy w służbie społeczeństwu”, która się odbyła 23 września 2014 r.
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 2014 r.
ufundowaliśmy puchary dla zwycięzców konkursu
„Buduj z Pasją”, w którym uczestniczyli uczniowie techników budowlanych i zasadniczych szkół
budowlanych. Ufundowaliśmy także pamiątkowe
puchary dla szkół kształcących w zawodach budowlanych, które uczestniczyły we współzawodnictwie sportowym w ramach igrzysk młodzieży
szkół budowlanych. Działania takie przyczyniają się
do postrzegania naszego samorządu jako organizacji otwartej na wspieranie inicjatyw sportowych
i edukacyjnych.
Budowanie zewnętrznego wizerunku samorządu
zawodowego wymaga także zaangażowania innych
grup wsparcia, które wpływają na postrzeganie
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naszej Izby oraz umożliwiają realizację ważnych dla
naszych członków zadań. Dlatego tak istotne jest
przekazywanie informacji o PIIB posłom, przedstawicielom administracji państwowej i rządowej, organizacjom społecznym itp. W ubiegłym roku prezes PIIB Andrzej R. Dobrucki oraz przedstawiciele
KR PIIB uczestniczyli w spotkaniach m.in. z posłami
Sejmu RP, przedstawicielami Komisji Infrastruktury,
reprezentantami rządu.
Pozytywne postrzeganie naszego samorządu
przekładało się na udział przedstawicieli władz centralnych oraz parlamentu w ubiegłorocznych zjazdach okręgowych i w zjeździe krajowym. Współpracujemy także z samorządami zawodów zaufania
publicznego i stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, m.in. wspierając głos naszego środowiska
w sprawach ważnych dla branży budowlanej.
Rok 2014 był również rokiem aktywnych działań public relations na arenie międzynarodowej,
zwłaszcza w odniesieniu do 60. Zgromadzenia Ogólnego Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa (European Council of Civil Engineers
– ECCE), którego PIIB była współorganizatorem.
Podczas obrad W. Szymczak, członek władz
PIIB, objął stanowisko prezydenta ECCE. Na jubileuszowe zgromadzenie przybyli znamienici
goście, a wśród nich m.in. Janusz Piechociński,
wiceprezes Rady Ministrów RP i minister gospodarki, Olgierd Dziekoński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Paweł Ziemski, zastępca
Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
Gorazd Humar, Immediate Past President ECCE,
Maria Karanasiou, sekretarz generalny ECCE,
oraz delegacje stowarzyszeń i organizacji członkowskich ECCE. Wiceprezes Rady Ministrów RP
podziękował środowisku europejskich inżynierów za aktywne wsparcie aspiracji Polski na drodze do transformacji gospodarczej oraz wyróżnił
polskich inżynierów budownictwa „Dyplomami
z okazji 25-lecia polskiej transformacji”, będącymi wyrazem uznania za aktywne działania oraz
zaangażowanie w rozwój polskiej gospodarki.
Komunikaty prasowe dotyczące tego wydarzenia
zostały rozesłane do mediów centralnych i branżowych oraz portali internetowych. Informacje o tym
wydarzeniu ukazały się m.in. na stronach interne-

towych: www.muratorplus.pl, www.przegladbudowlany.pl, www.pideweloper.pl, www.gunb.gov.
pl, www.rusztowania-izba.org.pl, www.inzynierbudownictwa.pl, www.polskieradio.pl, www.ecceengineers.eu oraz na stronach internetowych okręgowych izb inżynierów budownictwa. Informacja
ukazała się także w wiadomościach Programu 1
Polskiego Radia – 18.10.2014 r.
Realizując zadania dotyczące wewnętrznych
działań PR, na bieżąco i systematycznie współpracowaliśmy z redakcjami biuletynów okręgowych.
Przekazywane były materiały prasowe oraz serwis
fotograficzny, służyliśmy merytorycznym wsparciem
i pomocą. Należy zauważyć, że czasopisma okręgowe ugruntowały już swoją pozycję, są redagowane
przez profesjonalnych dziennikarzy oraz współpracują z firmami wydawniczymi. Zamieszczane są
informacje mające istotne znaczenie dla okręgowych izb i PIIB. Pozytywnie zmieniały się też strony
internetowe okręgowych izb, m.in. pod wpływem
naszej współpracy, stając się obecnie nowoczesnym
źródłem informacji.
W ramach wewnętrznego public relations zamieszczane były także na bieżąco artykuły w czasopiśmie „Inżynier Budownictwa”. Na stronach
poświęconych samorządowi zawodowemu publikowane informacje przygotowywane były w większości przez biuro prasowe PIIB.

2.17. Informatyzacja
Krajowe Biuro PIIB prowadzi wiele działań zmierzających do rozszerzenia zakresu świadczonych usług
drogą elektroniczną dla członków samorządu zawodowego. Zakres tych prac został skoncentrowany
w następujących obszarach:
 witryna internetowa,
 system ewidencji członków,
 Biuletyn Informacji Publicznej,
 elektroniczne zaświadczenia przynależności do
Izby,
 e-learning – system wspomagający doskonalenie
zawodowe członków Izby,
 biblioteka Polskich Norm PKN,
 Serwis Budowlany,
 e-Sekocenbud.
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2.17.1. W
 itryna internetowa
PIIB
Witryny internetowe są podstawowym środkiem
komunikacji w obszarze funkcjonowania każdej
organizacji. Nie inaczej jest w przypadku strony internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
prowadzonej przez Krajowe Biuro. Należy pamiętać, że samorząd zawodowy inżynierów budownictwa, w celu realizacji swoich zadań określonych
m.in. w ustawie o samorządach, jest w pierwszej
kolejności urzędem realizującym zadania publiczne.

Nie pozostaje to bez wpływu na formę informacji
zamieszczanych na stronach Izby. Podział zakładek
i ich zawartość tematyczna są zgodne z zakresem
zadań wykonywanych przez Krajową Izbę i jej organy. Niezależnie od urzędowego charakteru strony
internetowej Izby istotnym jej aspektem jest funkcja
komunikacyjna. Środkowa przestrzeń strony startowej poświęcona jest bieżącym sprawom skupionym
wokół szeroko rozumianego tematu budownictwa.
Główni odbiorcy tych informacji – członkowie Izby
– mogą zapoznać się z komunikatami dotyczącymi
ustaleń z posiedzeń Krajowej Rady i jej Prezydium,

Rys. Chronologiczna prezentacja wydań czasopisma „Inżynier Budownictwa” w 2014 r.
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wydarzeniami, konferencjami, wystąpieniami do organów państwowych w sprawach członków Izby,
informacjami o nowych kursach e-learningowych
i usługach. Krajowe Biuro przykłada dużą staranność,
aby materiały ukazujące się na stronie były zawsze
aktualne, a poruszane tematy zainteresowały szerokie grono osób. W ciągu roku 2014 na stronach Izby
zostało zamieszczonych i zmodyfikowanych 266 informacji dotyczących bieżących spraw.
Jak w latach ubiegłych, Krajowe Biuro prowadziło na stronie internetowej serwis dotyczący aktów
prawnych związanych z budownictwem. Powstanie
serwisu jest wynikiem zainteresowania członków Izby
i innych osób uczestniczących w procesie budowlanym dostępem do serwisu o takim charakterze.
Aby zapewnić członkom samorządu zawodowego
bezproblemowe korzystanie z tekstów aktów normatywnych, z uwzględnieniem dokonanych w nich
zmian, przeprowadzana jest comiesięczna aktualizacja. Nadzór nad tym zadaniem prowadzi kancelaria
radcy prawnego Krzysztofa Zająca. W roku 2014
liczba odwiedzających serwis z aktami prawnymi
wyniosła 72 191.
Innym często wykorzystywanym narzędziem zamieszczonym na witrynie internetowej jest rejestr
członków i osób świadczących usługi transgraniczne. Dostępny publicznie rejestr jest szczególnie
chętnie wykorzystywany przez jednostki urzędów
centralnych i lokalnych. Zmniejsza to w znaczący
sposób liczbę zapytań kierowanych do biur okręgowych i Biura Krajowego. Dodatkowo, na prośbę
GUNB, rejestr ten został rozszerzony o możliwość
weryfikacji danych również z uwzględnieniem danych historycznych. Liczba uruchomień wspomnianego serwisu w roku 2014 wynosiła 327 307.
Na uwagę zasługuje również serwis elektronicznych wydań czasopisma Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa „Inżynier Budownictwa”. W serwisie
tym zostały udostępnione wszystkie wydania czasopisma izbowego, w formacie umożliwiającym przeglądanie na powszechnie dostępnych urządzeniach
elektronicznych. Serwis ten skierowany jest głównie
do osób, które nie otrzymują bezpłatnej wersji papierowej czasopisma, tj. studentów, pracowników
organów administracji państwowej, osób przebywających za granicą.

Witryny internetowe podlegają ocenom najczęściej wyrażonym liczbą 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 od liczby wyświetlanych podstron) w roku
2014 – 849 159,
 liczba odsłon (liczba wyświetlonych wszystkich
stron witryny www.piib.org.pl) w roku 2014
– 2 680 186,
 bezwzględna liczba niepowtarzalnych użytkowników – 449 293.
Przedstawione dane zostały opracowane za pomocą systemu Google Analitics.

2.17.2. S
 ystem ewidencji
członków
Jednolity system obsługi członków Budinfo powstał
w roku 2005 jako alternatywa dla wykorzystywanego w tamtym czasie tymczasowego serwisu opartego
na przeglądarce internetowej. Nowy system stanowił
duże udogodnienie w sposobie i jakości przetwarzania
danych członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Zastosowana rozproszona architektura systemu
daje dużą elastyczność, a jednocześnie odzwierciedla
strukturę organizacyjną Izby.
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-mail. Jest on 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 pracy tych biur.
W roku 2014 system Budinfo został rozbudowany
o rejestry rzeczoznawców w wyniku przejęcia tych
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zbiorów od Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Ponadto w wyniku zgłoszeń ze strony pracowników okręgowych biur (użytkowników systemu) zostały
zaimplementowane dodatkowe mechanizmy związane z obsługą zaświadczeń elektronicznych, masowej
korespondencji e-mail, eksportu i importu danych,
wewnętrznego systemu WebCert (system obsługi
kwalifikowanych podpisów cyfrowych i masowego
zarządzania zaświadczeniami elektronicznymi).
Krajowe Biuro PIIB pokrywa koszty związane z pełną administracją systemu, utrzymaniem infrastruktury, pracami administracyjnymi, całodobową opieką nad infrastrukturą
techniczną i programową, jak również utrzymaniem wsparcia technicznego i pomocy dla
pracowników okręgowych biur.
Bazy danych centralnego systemu umiejscowione są na dzierżawionym serwerze u sprawdzonego
dostawcy usług hostingowych. Serwer podłączony
jest do wydajnego i szybkiego łącza internetowego. Zabezpieczenia na wydzierżawionym serwerze
centralnym działają, opierając się na Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, zgodnym
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.

2.17.3. E
 -learning – system
wspomagający doskonalenie zawodowe
członków Izby
Jednym z podstawowych obowiązków nałożonych na Izbę jest współdziałanie w celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych jej członków. W tym
zakresie Izba może się pochwalić rozbudowanym
systemem szkoleń stacjonarnych, prowadzonych
przez okręgowe izby. Mimo dużych zalet, jakie posiadają szkolenia stacjonarne, nie umożliwiają one

jednak podnoszenia kwalifikacji w sposób zindywidualizowany, szczególnie w przypadku osób, które
z racji wykonywania swoich obowiązków nie mogą
uczestniczyć w szkoleniu prowadzonym w określonym miejscu i czasie. Jest to jeden z powodów, dla
którego w roku 2011 Krajowa Izba wprowadziła
system szkoleń e-learningowych, prowadzonych za
pośrednictwem internetu.
Od strony technicznej Krajowe Biuro wprowadziło i zaadaptowało rozwiązanie systemu typu Open
Source, udostępnionego na zasadzie licencji GPL.
Powodem takiego rozwiązania były duże koszty komercyjnych rozwiązań zapewniających dostęp do
szkoleń e-learningowych. Ponadto przyjęto zasadę,
że wszystkie szkolenia opracowywane na potrzeby
systemu e-learningowego będą przygotowywane
w standardzie technicznym SCORM, definiującym
sposób opracowania, zapisu i prezentowania kursów e-learningowych.
Konsekwencją korzystania z systemu typu Open
Source jest wykonanie wszystkich prac programistyczno-adaptacyjnych przez Krajowe Biuro. Wiąże
się to również z pokrywaniem wszystkich kosztów
związanych z utrzymaniem systemu. Pracownicy
Krajowego Biura PIIB udzielają wsparcia technicznego członkom Izby.
W latach 2013–2014 Izba intensywnie rozbudowywała bazę szkoleniową nauczania e-learningowego.
Na koniec roku 2014 w internetowym systemie
szkoleniowym znajdowało się 18 kursów w formie
e-learningu na następujące tematy:
 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
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– 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;
instalacje elektryczne niskiego napięcia w budownictwie. Część I – Procesy normalizacyjne,
urządzenia elektryczne;
podstawy projektowania konstrukcji według
PN-EN 1990;

 E
 urokod 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;
 zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz
budynków mieszkalnych w energię elektryczną
– dobór mocy źródeł zasilających – zagadnienia
wybrane. Część II.
Na dzień 31 grudnia 2014 r. z tej formy podnoszenia kwalifikacji skorzystało 14 567 członków
Izby.

Rys. Przykładowe strony tytułowe kursów e-learningowych

2.17.4. Biblioteka norm PKN
W roku 2012 Polska Izba Inżynierów Budownictwa zawarła z Polskim Komitetem Normalizacyjnym
umowę, na podstawie której członkowie Izby mają
dostęp do zbioru norm za pośrednictwem sieci Internet. Zakres udostępnionych norm 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, związanych z budownictwem. Wynikiem
tak zdefiniowanego zakresu jest ponad 8000 norm.
Dostęp do biblioteki norm PKN ma każdy czynny
członek samorządu zawodowego.
Członkowie Izby mają możliwość zgłoszenia
dodatkowych propozycji dostępu do norm spoza
wcześniej udostępnionych norm z wyróżników ICS
91 i 93. Zgłoszenia na dodatkowe pozycje każdy
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z członków może zgłaszać za pośrednictwem formularza zamieszczonego w portalu PIIB. W roku
2014 zostały zakupione dodatkowe 33 normy,
głównie z dziedziny związanej z instalacjami elektrycznymi i budownictwem kolejowym. Takie działania będą również realizowane w przyszłości.
Tabela. Liczba członków którzy skorzystali z dostępu
do biblioteki norm budowlanych wg stanu
na dzień 31.12.2014 r.
Liczba członków,
Okręgowa izba
którzy skorzystali
z norm PKN
Dolnośląska OIIB

1 985

19,80%

892

15,80%

Lubuska OIIB

529

19,30%

Lubelska OIIB

1 353

22,40%

Łódzka OIIB

1 669

24,40%

Małopolska OIIB

2 175

20,00%

Mazowiecka OIIB

Kujawsko-Pomorska OIIB

3 571

21,00%

Opolska OIIB

572

21,70%

Podkarpacka OIIB

617

10,20%

Podlaska OIIB

707

19,70%

Pomorska OIIB

1 354

17,40%

Śląska OIIB

2 766

21,70%

Świętokrzyska OIIB

633

16,30%

Warmińsko-Mazurska OIIB

915

22,30%

1 902

19,50%

Wielkopolska OIIB
Zachodniopomorska OIIB
Razem

1 165

21,10%

22 805

19,80%

Krajowe Biuro PIIB zapewnia wsparcie w przypadku problemów z dostępem do biblioteki norm.

2.17.5. E
 lektroniczne zaświadczenia przynależności
do Izby
Od roku 2011 członkowie Izby mają dostęp
do usługi umożliwiającej dostęp do elektronicznych zaświadczeń potwierdzających członkostwo
na zasadach oryginału. 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.
Należy zaznaczyć, że forma zaświadczeń elektronicznych staje się jedyną formą wydawaną
przez okręgowe izby, przyczyniając się tym samym do znacznych oszczędności w budżetach
okręgowych izb, które zrezygnowały z wystawiania i rozsyłania tradycyjnych wersji papierowych.
Ponadto członkowie Izby mają dostęp do zaświadczeń, których każda kopia jest jednocześnie
oryginałem.
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 zaświadczeniami są tworzone i przechowywane przez Krajowe Biuro PIIB.
Liczbę członków korzystających z elektronicznych
zaświadczeń potwierdzających przynależność do
Izby przedstawia tabela poniżej.
Tabela. Liczba członków (aktywnych użytkowników)
systemu elektronicznych zaświadczeń człon
kostwa w Izbie wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
Okręgowa izba inżynierów
budownictwa

Aktywne konta

Dolnośląska OIIB

5 972

Kujawsko-Pomorska OIIB

3 123

55,35%

Łódzka OIIB

5 358

78,91%

Lubelska OIIB

5 754

95,53%

Lubuska OIIB

1 439

52,54%

Małopolska OIIB

6 343

58,33%

Mazowiecka OIIB

14 291

84,3%

Opolska OIIB

1 756

66,46%

Podkarpacka OIIB

2 960

48,73%

Podlaska OIIB

3 217

89,89%

Pomorska OIIB

4 501

57,91%

Śląska OIIB

8 593

67,29%

Świętokrzyska OIIB

1 913

49,56%

Warmińsko-Mazurska OIIB

3 328

81,37%

Wielkopolska OIIB

6 131

63,17%

Zachodniopomorska OIIB

4 233

76,82%

78 912

68,64%

RAZEM
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2.17.6. e-Sekocenbud

2.17.7. Serwis Budowlany

Z końcem sierpnia 2014 r. Polska Izba Inżynierów
Budownictwa udostępniła w portalu PIIB dla swoich członków nową usługę wydawnictwa Promocja
– e-Sekocenbud. Usługa ta jest źródłem informacji
niezbędnych na różnych etapach kosztorysowania,
zarówno przy szacowaniu planowanej inwestycji,
jak i wykonywaniu kosztorysu szczegółowego.
Członkowie Izby w ramach tej usługi mają dostęp
do baz cen: materiałów, sprzętu budowlanego,
wyposażenia i urządzeń, archiwalnych cen robót
i obiektów budowlanych. Ponadto usługa umożliwia dostęp do informacji technicznych i ekonomicznych, takich jak: tendencja zmian cen wybranych czynników produkcji (materiałów, sprzętu),
karty katalogowe zawierające pełną informację
techniczną materiałów i produktów, zróżnicowane
jednostki miary materiałów.
Powyższa usługa spotkała się ze znacznym i stale rosnącym zainteresowaniem ze strony członków Izby. Poniższa tabela przedstawia liczbę
członków, którzy skorzystali z dostępu do usługi
e-Sekocenbud.

Również w roku 2014 Krajowe Biuro rozpoczęło starania mające na celu zapewnienie dostępu
do internetowej usługi wydawnictwa Wolter Kluwers – Serwis Budowlany. Kilkumiesięczne negocjacje zostały zakończone podpisaniem umowy,
na podstawie której czynni członkowie Izby mają
zapewniony dostęp do użytecznego narzędzia, jakim jest Serwis Budowlany. Serwis ten jest publikacją prezentującą informacje z dziedziny Prawa
budowlanego, planowania i zagospodarowania
przestrzennego, prawa nieruchomości i prawa
mieszkalnego oraz wybranych elementów z zakresu prawa zamówień publicznych. Prócz dostępu do
aktów prawnych z dziedzin budowlanych system
zawiera stale uzupełniany zbiór orzeczeń Trybunału
Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego
Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów
administracyjnych. Prezentowane są również linie
orzecznicze w kontekście określonego zagadnienia
prawnego, komentarze eksperckie, a także wzory dokumentów, wniosków, decyzji, umów, pism
i protokołów. Integralną częścią wykupionej wersji
Serwisu Budowlanego jest moduł Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego. Moduł ten
zawiera 50 000 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego publikowanych od roku
1999 wraz z wizualizacjami na mapie Google. Innym przydatnym dodatkiem jest narzędzie Lex Navigator. Jest to praktyczne narzędzie obrazujące na
interaktywnych diagramach proces inwestycyjny:
uchwalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, pozwoleń na budowę, rozbiórkę
i użytkowanie. Diagramy opatrzone są praktycznymi wskazówkami, które pomagają w zrozumieniu
kolejnych etapów postępowań.
Dodatkowo Serwis Budowlany został rozszerzony
o dwa serwisy tematyczne: Prawo Ochrony Środowiska i BHP. Pierwszy z nich zawiera 3500 ujednoliconych tekstów aktów prawnych z zakresu ochrony
środowiska, dostępu do informacji o środowisku,
programów ochrony środowiska, gospodarki odpadami, ochrony środowiska w działalności inwestycyjnej, samorządu terytorialnego, organów i instytucji

Okręgowa izba
inżynierów budownictwa

Liczba członków,
którzy skorzystali
z usługi e-Sekocenbud

Dolnośląska OIIB

403

Kujawsko-Pomorska OIIB

221

Lubuska OIIB

109

Lubelska OIIB

262

Łódzka OIIB

338

Małopolska OIIB

492

Mazowiecka OIIB

751

Opolska OIIB

153

Podkarpacka OIIB

109

Podlaska OIIB

224

Pomorska OIIB

370

Śląska OIIB

696

Świętokrzyska OIIB

133

Warmińsko-Mazurska OIIB

251

Wielkopolska OIIB

394

Zachodniopomorska OIIB

259

RAZEM
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wykonujących zadania z zakresu ochrony środowiska. Drugi z dodatkowych serwisów zawiera
akty prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny
pracy, prawa pracy oraz przepisów właściwych
dla odpowiednich gałęzi gospodarki i rodzajów
prac, m.in. budownictwa. Obydwa dodatkowe
serwisy opatrzone są komentarzami ekspertów
z podaniem praktycznych przykładów i rozwiązań, jakie mogą być zastosowane przez specjalistę w danej sytuacji. Poniższa tabela przedstawia liczbę członków Izby, którzy skorzystali
z usług Serwisu Budowlanego w roku 2014.

Okręgowa izba inżynierów
budownictwa

Liczba członków

Dolnośląska OIIB

74

Kujawsko-Pomorska OIIB

38

Lubuska OIIB

16

Lubelska OIIB

55

Łódzka OIIB

80

Małopolska OIIB

85

Mazowiecka OIIB

136

Opolska OIIB

26

Podkarpacka OIIB

26

Podlaska OIIB

85

Pomorska OIIB

48

Śląska OIIB

163

Świętokrzyska OIIB

24

Warmińsko-Mazurska OIIB

81

Wielkopolska OIIB

78

Zachodniopomorska OIIB

48

RAZEM

1 063

2.18. W
 ydawnictwo PIIB
w 2014 roku
W roku 2014 wydawnictwo kontynuowało
wydawanie miesięcznika „Inżynier Budownictwa” oraz poszerzyło zakres wydawanych katalogów. Jak dotychczas wydano „Katalog inżyniera”, nowa pozycja w portfolio wydawnictwa
z 2013 r. – „Vademecum” – została wydana
w formie pięciu tomów, poświęconych budow-

nictwu mostowemu, wnętrzom, budownictwu
energooszczędnemu, akustyce w budownictwie
oraz renowacjom i modernizacjom. Publikacja
„Kreatorzy budownictwa” doczekała się uroczystej gali, podczas której prezes PIIB oraz prezes
wydawnictwa wręczyli certyfikaty nadające tytuł „Kreatora budownictwa roku 2014”. Wydano również tom kreatorów poświęcony członkom PIIB, pt. „Kreatorzy budownictwa w PIIB”.
Wspólnie z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa,
z okazji 60. Zgromadzenia Ogólnego ECCE, przygotowana została publikacja „Dzieła polskich inżynierów – Mosty III RP”.
Jak dotychczas, prowadzono serwisy internetowe www.inzynierbudownictwa.pl oraz www.kataloginzyniera.pl. Ten drugi na początku roku 2014
otrzymał nową szatę graficzną. Pod koniec roku
uruchomiono kolejny serwis internetowy www.kreatorzybudownictwa.pl.
Ukazało się 11 numerów miesięcznika „Inżynier
Budownictwa”, każdy w objętości 120 stron i nakładzie ok. 118 000 egzemplarzy. W roku 2014
tytuł zyskał nową szatę graficzną. Dobór tematów oraz szata graficzna pisma mają wspomagać
członków PIIB w ich pracy zawodowej, a także na
bieżąco informować o pracach Krajowej Rady, poszczególnych organów samorządu zawodowego
inżynierów oraz ważniejszych (wskazanych przez
izby okręgowe) wydarzeniach krajowych.
Tak jak i w latach ubiegłych ważnymi działami
w miesięczniku są prawo oraz nowe technologie.
Ze względu na zwiększoną objętość w 2014 r. mogliśmy więcej miejsca poświęcić na odpowiedzi na
pytania przesyłane przez czytelników do redakcji.
Obok nich równie chętnie czytane były teksty interpretujące aktualnie zachodzące zmiany w szeroko
pojętym Prawie budowlanym, zamówieniach publicznych i prawie wodnym.
W 2014 r. znacząco wzrosła w „IB” również liczba publikowanych opinii czytelników (moim zdaniem) na temat określonych zdarzeń na linii inżynier – urzędnik czy projektant – inspektor nadzoru.
Istotą tego rozwiązania jest możliwość prezentacji
praktycznych problemów inżyniera, a dyskusja, która rozwija się po takiej publikacji, jest niewątpliwie
znaczącą wartością dodaną.
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W roku 2014 zamieszczane były w „IB” dodatki
tematyczne oraz vademecum: budowlane i z zakresu geoinżynierii. W tych opracowaniach obok
tekstów redakcyjnych zamieszczane były również
wypowiedzi ekspertów z danego tematu.
Nowe technologie, nowe rozwiązania i ich efekty
przedstawialiśmy w działach: technologie i ciekawa
realizacja. Były to prezentacje bardzo różnych inwestycji, w różnych stronach kraju, a nawet za granicą.
Artykuły techniczne starannie dobierane były pod
kątem ich aktualności, 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 korzystaliśmy z materiałów prezentowanych
na konferencjach cieszących się największym zainteresowaniem, np. Awarie i Warsztaty Projektanta
Konstrukcji oraz pracy autorów, których wystąpienia cieszyły się powodzeniem na różnego rodzaju
forach budowlanych.
Cyklicznie prezentowane były również artykuły i podsumowania o tematyce ekonomicznej, ze
szczególnym uwzględnieniem cen i kosztów materiałów, usług i robót budowlanych – jest to realizacja postulatu inżynierów związanych procedurami
wymaganymi przez prawo zamówień publicznych.
Działy: Ciekawa realizacja, Na czasie, Krótko, Kalendarium (poszerzane o orzecznictwo oraz wyroki
TK), Zarezerwuj termin, zostały przemakietowane,
tak aby ich graficzna forma była nowocześniejsza
i ułatwiała czytelnikom lekturę.
W dziale Literatura fachowa prezentowaliśmy
nowe wartościowe pozycje ukazujące się na rynku,
rekomendowane przez renomowane wydawnictwa, np. PWN.
Dzięki zwiększeniu objętości miesięcznika pojawiła się możliwość szerszej współpracy z biuletynami okręgowymi. W każdym numerze prezentujemy ważne i ciekawe dla ogólnopolskiego
środowiska inżynierów artykuły i wywiady tam
zamieszczane.
W roku 2014, jak wspomniano na wstępie, ukazały się kolejne tomy „Vademecum”. W pięciu tomach poruszane były kolejno tematy budownictwa
mostowego, wnętrz, budownictwa energoosz-

czędnego, akustyki w budownictwie oraz renowacji
i modernizacji. Katalogi zawierają artykuły z danej
dziedziny poszerzone o prezentacje firm, technologii i materiałów z branży budownictwa omawianej w danym tomie. Katalog wydany jest w bardzo
dobrej jakości edytorskiej. Objętość poszczególnych tomów wynosiła od 68 do 84 stron, a nakład
wahał się między 2500 a 3500 egz., w zależności
od zainteresowania daną tematyką. Jak wszystkie
wcześniejsze publikacje, również i ta jest dostępna
w internecie oraz w formie e-wydania. Publikacja
jest bezpłatna dla członków PIIB.
W grudniu ukazał się po raz ósmy „Katalog inżyniera”, zawierający przegląd produktów i technologii dla budownictwa. Ma on za zadanie pomóc
członkom PIIB w doborze materiałów, technologii
i kontrahentów podczas wykonywania codziennej
pracy zawodowej. Objętość 232 strony, nakład
10 000 egz. Tytuł dystrybuowany jest nieodpłatnie
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, który to serwis w 2014 r. otrzymał nowy
wygląd.
Wydawnictwo kontynuuje wydawanie publikacji „Kreatorzy budownictwa”, która zawiera sylwetki osób i prezentacje firm tworzących
polskie budownictwo. Katalog ukazał się w nakładzie 3000 egz. i objętości 76 stron. Posiada
również swoją wersję elektroniczną w postaci
e-wydania, do pobrania ze strony internetowej
wydawnictwa.
W roku 2014 uruchomiona została witryna www.
kreatorzybudownictwa.pl, która jest rozszerzeniem
wersji drukowanej. Poza nadawanymi już wcześ
niej certyfikatami przyznającymi tytuł „Kreatora
budownictwa roku” została zorganizowana uroczysta gala, na której wspomniane certyfikaty wręczał m.in. prezes Krajowej Rady PIIB Andrzej Roch
Dobrucki. Gala została pozytywnie przyjęta przez
nagrodzonych oraz gości.
W 2014 r. obok „Kreatorów budownictwa”,
poświęconych biznesowi, ukazał się również tom
„Kreatorzy budownictwa w PIIB”, poświęcony osobom w sposób szczególny zasłużonym dla
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budownictwa i wytypowanym przez przewodniczących izb okręgowych. Nakład 2000 egz., objętość 84 strony, jakość edytorska jak „Kreatorów
budownictwa”.
Wszystkie katalogi są produktami komercyjnymi,
finansowanymi z przychodów reklamowych. Są
również dostępne w formie elektronicznej do użytkowania na tabletach, komputerach, smartfonach.
Poza publikacjami drukowanymi wydawnictwo
jak dotychczas prowadziło serwisy internetowe
dla profesjonalistów www.inzynierbudownictwa.pl
oraz www.kataloginzyniera.pl. W 2014 r., jak już
wspomniano, został uruchomiony kolejny serwis
www.kreatorzybudownictwa.pl.

Rok 2014 wydawnictwo zamknęło zyskiem.
W 2014 r. miały miejsce dwa posiedzenia Rady
Programowej miesięcznika „Inżynier Budownictwa”. Redakcja przy podejmowaniu poszczególnych tematów brała pod uwagę sugestie Rady Programowej. Rada Programowa pozytywnie oceniła
poziom i zawartość merytoryczną pisma.

XIV Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 2015

78

SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY

2.19. Sprawozdanie finansowe
i realizacja budżetu			
2.19.1. 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 1.01.2014 r. do
31.12.2014 r.
2. Sprawozdanie zostało sporządzone przez włas
ną księgowość PIIB.
3. Badanie sprawozdania finansowego PIIB za
2014 r. zlecono firmie audytorskiej Biuro Rachunkowe i Kancelaria Biegłego Rewidenta
ALTEA Dorota Danilczuk z siedzibą w Warszawie.
Opinia niezależnego biegłego przedstawiona
jest w załączniku nr 5.

2.19.2. Informacje o bilansie i rachunku zysków i strat
Bilans po stronie aktywów i pasywów
zamyka się kwotą
20.176.531,42 zł
1. Aktywa obejmują:
1) aktywa trwałe
	w tym: wartości
niematerialne i prawne
środki trwałe
należności długoterminowe
inwestycje długoterminowe
2) aktywa obrotowe
w tym: zapasy
należności krótkoterminowe
inwestycje krótkoterminowe
rozliczenia międzyokresowe
2. Pasywa obejmują:
1) fundusz statutowy
2)	wynik finansowy
za rok 2014 (dodatni)
3) 	zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania
w tym:

zobowiązania krótkoterminowe 5.460.932,03 zł
w tym: środki z tytułu OC do
przekazania ubezpieczycielowi 4.092.834,51 zł
składki członkowskie
dotyczące 2015 r.
2.653.032,00 zł
3. Rachunek zysków i strat:
– przychody wyniosły
12.582.375,41 zł
w tym: składki członkowskie
8.268.893,96 zł
rzeczoznawcy i cudzoziemcy
58.400,00 zł
zwroty kosztów wysyłki
insertów od OIIB
537.876,72 zł
zwrot kosztów
wydania „IB” od OIIB
1.129.782,60 zł
zwroty kosztów kolportażu
„IB”, wysyłki insertów od
Wydawnictwa PIIB i innych
1.362.890,35 zł
zwrot kosztów druku opłat
27.772,50 zł
zwrot kosztów szkoleń i noclegów 110.826,30 zł
przychody z tytułu obsługi
ubezpieczyciela
534.468,01 zł
partycypacja Hestii w kosztach
XIII Zjazdu
28.455,28 zł
inne przychody
22.796,18 zł
sprzedaż książek
15.018,75 zł
pozostałe przychody operacyjne
7.139,61 zł
przychody finansowe
478.055,15 zł

399.732,07 zł
11.992,54 zł
276.685,77 zł
25.053,76 zł
86.000,00 zł
19.776.799,35 zł
13.427,40 zł
490.513,77 zł
19.010.916,51 zł
261.941,67 zł

– koszty wyniosły
11.600.415,56 zł
w tym: działalność statutowa
5.100.379,20 zł
działalność pozostała
3.020.800,63 zł
ogólne
3.460.525,14 zł
wartość sprzedanych książek
12.349,16 zł
pozostałe koszty
6.361,43 zł
4. W
 roku 2014 osiągnięto wynik finansowy
dodatni w wysokości
963.187,85 zł,
który proponuje się przeznaczyć na zwiększenie
funduszu statutowego PIIB.

11.099.379,54 zł

2.19.3. Informacje o realizacji
budżetu za 2014 r.

963.187,85 zł

1. X
 II Krajowy Zjazd uchwalił budżet w wysokości
9.570.000,00 zł.

8.113.964,03 zł
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2.1

Czynsze i utrzymanie biura, wynajęcie sal

780 000,00 zł

2.2

Wyposażenie biura, administracja oprogramowania, serwis urządzeń

280 000,00 zł

2.3

Usługi pocztowe, telekomunikacyjne, 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

292 700,00 zł

2.10

Umowy zlecenia i ekspertyzy

240 000,00 zł

2.11

Delegacje i koszty transportu

2.12

Koszty zakupu „Inżyniera Budownictwa” ponoszone przez KR

1 830 000,00 zł
1 000 000,00 zł

1 900 800,00 zł
158 400,00 zł
30 800,00 zł

640 000,00 zł

2.13

Koszty kolportażu i masowej korespondencji

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

150 000,00 zł

2.18

Koszty współpracy z zagranicą

100 000,00 zł

2.19

Nagrody fundowane przez PIIB

40 000,00 zł

2.20

Rezerwa

20 000,00 zł

Razem

9 570 000,00 zł

2. W
 związku z koniecznością sfinansowania przez
Polską Izbę Inżynierów Budownictwa kosztów
elektronicznego dostępu do norm PKN oraz
Serwisu Budowlanego, a także zwiększonych
wydatków na obsługę prawną Krajowa Rada
PIIB w dniu 10.12.2014 r. uchwałą 25/R/14,
dokonała korekty budżetu na rok 2014 polegającej na:
1) zmniejszeniu poz. 2.4. „Materiały biurowe,
prasa, książki, druk materiałów” o kwotę
60.000 zł do kwoty 190.000 zł;
2) zmniejszeniu poz. 2.13. „Koszty kolportażu

Lp.
1

Wpływy - przychody
Składki członkowskie

2

Odsetki otrzymane

3

Opłaty za rzeczoznawców i cudzoziemców

4

Opłata za obsługę ubezpieczenia
Razem

i masowej korespondencji” o kwotę 340.000 zł
do kwoty 660.000 zł;
3) z większeniu poz. 2.16. „Koszty obsługi prawnej i ekspertyz” o kwotę 100.000 zł do kwoty
600.000 zł;
4) z likwidowaniu poz. 2.20 „Rezerwa” w kwocie 20.000 zł;
5) ustanowieniu pozycji „Koszt elektronicznego
dostępu do norm i Serwisu Budowlanego”
w wysokości 320.000 zł.
3. R
 ealizację skorygowanego budżetu przedstawiono w tabeli poniżej.

Plan zł

Realizacja zł

8 280 000,00

8 268 893,96

650 000,00

490 478,60

75,46%

40 000,00

58 400,00

146,00%

600 000,00

534 468,01

89,08%

9 570 000,00

9 352 240,57

97,72%

XIV Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 2015

80

%
99,87%

SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY

Lp.

Wydatki - koszty

Plan zł

Wykonanie zł

%

1 Czynsze i utrzymanie biura, wynajęcie sal

780 000,00

706 267,58

90,55%

Wyposażenie biura, administracja
2
oprogramowania, serwis urządzeń

280 000,00

223 639,03

79,87%

3 Usługi pocztowe, telekom., bankowe i inne

250 000,00

221 237,83

88,50%

4 Materiały biurowe, prasa, książki, druk materiałów

190 000,00

173 683,75

91,41%

1 900 800,00

1 820 564,63

95,78%

158 400,00

157 189,66

99,24%

30 800,00

29 798,65

96,75%

5 Płace
6 Nagrody roczne personelu
7 Świadczenia urlopowe
8 Ekwiwalenty Prezydium Izby

477 300,00

468 259,67

98,11%

9 Ryczałty

292 700,00

202 285,00

69,11%

10 Umowy zlecenia i ekspertyzy

240 000,00

56 907,40

23,71%

11 Delegacje i koszty transportu

640 000,00

599 719,64

93,71%

1 830 000,00

1 798 945,60

98,30%

12

Koszty zakupu „Inżyniera Budownictwa”
ponoszone przez KR

13 Koszty kolportażu i masowej korespondencji

660 000,00

366 353,22

55,51%

14 Koszty zjazdu krajowego

280 000,00

276 153,24

98,63%

15 Koszty szkoleń i konferencji

350 000,00

267 719,28

76,49%

16 Koszty obsługi prawnej i ekspertyz

600 000,00

549 683,88

91,61%

17 Koszty promocji, materiały prasowe

150 000,00

82 100,00

54,73%

18 Koszty współpracy z zagranicą

100 000,00

86 586,73

86,59%

19 Nagrody fundowane przez PIIB

40 000,00

29 404,22

73,51%

21 Koszt elektronicznego dostępu do norm
Razem

4. W
 pływy z tytułu składek członkowskich były
niższe, niż preliminowano w budżecie PIIB
o 11.106,04 zł, i wyniosły 8.268.893,96 zł. Odsetki otrzymane wyniosły 490.478,60 zł i były
niższe od zaplanowanych o 159.521,40 zł. Związane to jest ze znacznym spadkiem oprocentowania lokat i trzyletnich obligacji skarbu państwa.
	Wpływy z opłat (rzeczoznawcy i cudzoziemcy) były wyższe od zaplanowanych i wyniosły
58.400,00 zł przy planowanych 40.000,00 zł.
Opłata za obsługę ubezpieczenia była niższa
od zaplanowanej o 65.531,99 zł i wyniosła
534.468,01 zł. Spowodowane to jest obniżeniem
rocznej składki ubezpieczenia OC z 79 zł na 70 zł.
Wydatki ogółem były niższe, niż planowano, i wyniosły 8.431.223,47 zł, tj. 88,10% przy plano-

320 000,00

314 724,46

98,35%

9 570 000,00

8 431 223,47

88,10%

wanych 9.570.000,00 zł. Dzięki systematycznej,
oszczędnej polityce finansowej oraz optymalizacji
kosztów wysyłki „Inżyniera Budownictwa”, przy
uwzględnieniu zrównoważenia deficytu w przychodach, zaoszczędzono ponad 921 tys. zł.

2.19.4. Wnioski
1. S prawozdanie finansowe za 2014 r. wraz z informacją o realizacji budżetu należy przedstawić do
akceptacji XIV Krajowemu Zjazdowi Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa.
2. N
 adwyżkę w wysokości 963.187,85 zł stanowiącą dodatni wynik finansowy za 2014 r. proponuje się przeznaczyć na zwiększenie funduszu
statutowego.

Warszawa, dnia 27.02.2015 r.
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1. Wstęp
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa (dalej KKK) składa sprawozdanie z działalności w okresie od 1.01.2014 do
31.12. 2014 r. i przedkłada je do akceptacji na XIV
Krajowym Zjeździe PIIB, który odbędzie się w dniach
19–20 czerwca 2015 r. w Warszawie.
Podstawą prawną sprawozdania jest art. 36 ust. 1
pkt 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2013 r. poz. 932 z późn. zm.).

2. Skład osobowy KKK
W roku 2014 upłynęła trzecia kadencja działalności
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej. XIII Krajowy Zjazd
Sprawozdawczo-Wyborczy PIIB, otwierający czwartą kadencję Izby, w drodze wyborów powołał nowe
składy osobowe organów.
KKK rozpoczęła prace w styczniu 2014 r. w następującym składzie, wybranym w dniach 18–19
czerwca 2010 r. przez IX Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy:
 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,
 Andrzej Gałkiewicz – członek prezydium – 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
dnia 17.06.2011 r.

W wyniku wyborów, dokonanych w dniach 27–28
czerwca 2014 r., XIII Krajowy Zjazd PIIB powołał
nowy skład osobowy Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej:
	Marian Płachecki – przewodniczący – Izba Małopolska,
	Kazimierz Szulborski – wiceprzewodniczący
– Izba Mazowiecka,
	Piotr Koczwara – wiceprzewodniczący – Izba
Lubuska,
	Janusz Jasiona – sekretarz – Izba Śląska,
	Jan Boryczka – członek prezydium – Izba Łódzka,
	Leszek Ganowicz – członek prezydium – Izba
Mazowiecka,
	Andrzej Pawelec – członek prezydium – Izba
Świętokrzyska,
	Ryszard Damijan – Izba Małopolska,
	Elżbieta Daszkiewicz – Izba Opolska,
	Tomasz Grzeszczak – Izba Lubelska,
	Szczepan Mikurenda – Izba Wielkopolska,
	Krzysztof Motylak – Izba Zachodniopomorska,
	Lech Mrowicki – Izba Pomorska,
	Elżbieta Nowicka-Słowik – Izba Śląska,
	Janusz Pluta – Izba Podkarpacka,
	Renata Staszak – Izba Kujawsko-Pomorska,
	Zofia Zwierzchowska – Izba Dolnośląska.

3. Zespoły merytoryczne
powołane w KKK
Zgodnie z zakresem działania Komisji powołano merytoryczne, stałe zespoły robocze KKK w składzie jak niżej:
Zespół nr 1 – do spraw analizy efektów kształcenia, określonych przez uczelnie dla poszczególnych
przedmiotów nauczania na podstawie przepisów
wynikających z treści ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
– Prawo o szkolnictwie wyższym, który działał
w następującym składzie:
	prof. Kazimierz Szulborski – przewodniczący,
	Anna Galwas-Bartecka – sekretarz,
	Zofia Zwierzchowska – specjalność konstrukcyjno-budowlana,
	Jan Boryczka – specjalność kolejowa,
	Ryszard Damijan – specjalność instalacje elektryczne,
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	Tomasz Grzeszczak – specjalność instalacje telekomunikacyjne,
	Lech Mrowicki – specjalność instalacje sanitarne,
	Andrzej Pawelec – specjalność drogowa i mostowa,
przy stałej współpracy następujących specjalistów:
	prof. Zbigniew Kledyński – specjalność hydrotechniczna,
	Krzysztof Latoszek – specjalność instalacje sanitarne,
	Leonard Szczygielski – specjalność hydrotechniczna.
Przewodniczący zespołu prof. Kazimierz Szulborski
był ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz
reprezentował PIIB w pracach Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych.
Zespół nr 2 – do spraw regulaminów obejmujących
procedury przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane oraz analiz i aktualizacji przepisów
i norm obowiązujących w okresie poszczególnych
sesji egzaminacyjnych, który działał w składzie :
	Piotr Koczwara – przewodniczący,
	Janusz Jasiona,
	Andrzej Pawelec,
	Renata Staszak,
przy stałej współpracy Joanny Smarż i Stanisława
Żurawskiego.
Zespół nr 3 – do spraw rzeczoznawstwa budowlanego, który działał pod nadzorem Mariana Płacheckiego – przewodniczącego KKK, przy aktywnej
współpracy Joanny Smarż, w składzie desygnowanym przez przewodniczącego zespołu spośród
członków KKK, zgodnie z zakresem specjalności
określonych we wnioskach.
Zespół nr 4 – do spraw opiniowania wniosków
o uznanie kwalifikacji zawodowych obcokrajowców, który działał pod przewodnictwem Jana
Boryczki. Członkowie zespołu byli powoływani
spośród członków KKK, odpowiednio do zakresu
specjalności określonych we wniosku.
Zespół nr 5 – do spraw aktualizacji pytań egzaminacyjnych.

W skład zespołu wchodzą specjaliści branżowi
w poszczególnych specjalnościach budowlanych:
	Ryszard Damijan – przewodniczący, specjalność
instalacje elektryczne,
	Leszek Ganowicz – specjalność konstrukcyjno-budowlana,
	Lech Mrowicki – specjalność instalacje sanitarne,
	Andrzej Pawelec – specjalność drogowa i mostowa,
	Janusz Jasiona – specjalność telekomunikacyjna,
	Leonard Szczygielski – specjalność hydrotechniczna.
Prace zespołu koordynuje Janusz Jasiona – sekretarz KKK.
Wzorem lat ubiegłych w celu rozpatrzenia indywidualnych spraw, określonych w zakresie działania
KKK, przewodniczący KKK powoływał zespoły specjalistyczne, które rozpatrywały:
	wnioski o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego,
	odwołania od decyzji OKK w sprawie nadawania uprawnień budowlanych,
	zażalenia na postanowienia OKK wydawane
w trybie art. 113 § 2 k.p.a.
Stałe zespoły merytoryczne KKK w okresach między posiedzeniami KKK prowadziły działalność za
pomocą poczty elektronicznej lub w formie kontaktów telefonicznych.

4. Posiedzenia Krajowej
Komisji Kwalifikacyjnej
4.1. P
 osiedzenia plenarne KKK
i Prezydium KKK
Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac
w roku 2014 odbyło się siedem posiedzeń Prezydium KKK w dniach: 9 stycznia, 20 lutego, 8 maja,
22 czerwca, 7 sierpnia, 4 września i 13 listopada;
pięć posiedzeń plenarnych KKK w dniach: 23 stycznia, 12 czerwca, 10 lipca, 21 sierpnia i 11 grudnia
oraz dwa posiedzenia plenarne wspólnie z przewodniczącymi OKK, które odbyły się w dniach
27 marca i 23 października.
Posiedzenia Prezydium KKK dotyczyły spraw bieżących oraz obejmowały wstępne omówienie
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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 i bezpośredni udział KKK w procedowaniu ustawy z dnia
9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych,
która w dniu wejścia w życie (10.08.2014 r.)
anulowała dotychczasowe przepisy wykonawcze w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
	zdefiniowanie jednolitych procedur i zasad postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego
w XXIV sesji egzaminacyjnej na uprawnienia
budowlane (21.11.2014 r.);
	wdrożenie treści nowego rozporządzenia z dnia
11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie;
	opracowanie nowych pytań egzaminacyjnych
dla osób posiadających tytuł technika i mistrza
budowlanego oraz rozszerzenie Centralnego
Zbioru Pytań Egzaminacyjnych o pytania ustne,
dotyczące umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej, oraz pytania dotyczące części praktycznej w zakresie projektowania lub prowadzenia budowy;
	współpraca z Krajową Radą PIIB w sprawie
wdrożenia zapisów art. 168b ustawy o szkolnictwie wyższym dotyczących warunków umowy,
zawieranej między Krajową Radą PIIB a szkołą
wyższą, która na mocy art. 12 ustawy – Prawo
budowlane określa możliwość zwolnienia absolwentów uczelni z egzaminu na uprawnienia
budowlane;
	dyskusja i przyjęcie nowych regulaminów postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych oraz tytułu rzeczoznawcy budowlanego;
	kontynuowanie prac zespołu KKK do spraw
analizy efektów kształcenia uczelni na podstawie materiałów przekazanych przez szkoły
wyższe;

	przeprowadzenie wyborów wiceprzewodniczących, członków Prezydium KKK oraz powołanie
stałych, merytorycznych zespołów roboczych Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej w związku z rozpoczęciem nowej kadencji działania organów PIIB;
	podnoszenie potrzeby doskonalenia pytań egzaminacyjnych oraz ich bieżąca aktualizacja
przed każdą sesją egzaminacyjną;
	prowadzenie analizy przebiegu sesji i wyników egzaminów oraz odwołań od decyzji OKK
składanych do KKK po każdej sesji egzaminacyjnej, na podstawie raportów członków KKK
z wizytacji;
	systematyczne rozpatrywanie wniosków o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego;
	przy współpracy z przewodniczącymi OKK opracowanie programu spotkania informacyjno-szkoleniowego KKK i OKK w Serocku k. Warszawy;
	rozpatrywanie i udzielanie odpowiedzi na wnioski XIII Zjazdu PIIB, skierowane do KKK;
	prowadzenie analizy wniosków w sprawie
uznawania kwalifikacji zawodowych w budownictwie cudzoziemców oraz obywateli polskich,
którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe poza
granicami kraju;
	prowadzenie bieżącej interpretacji przepisów
związanych z wykonywaniem samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie;
	w czasie posiedzeń członkowie KKK przedkładali informacje dotyczące treści konferencji
naukowo-technicznych i sympozjów, w których brali udział, oraz bieżącej działalności
zawodowej;
	Krajowa Komisja Kwalifikacyjna podejmowała
uchwały w sprawach wynikających z zakresu
jej działalności.

4.2. W
 arsztaty informacyjno-szkoleniowe
Podobnie jak w latach ubiegłych Krajowa Komisja
Kwalifikacyjna zorganizowała spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla członków KKK, przewodniczących OKK oraz pracowników biur i komisji kwalifikacyjnych, które odbyło się w dniach 4–6 września
2014 r. w Serocku k. Warszawy. W warsztatach
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informacyjno-szkoleniowych udział wzięły 104 osoby, w tym 83 osoby z okręgowych komisji kwalifikacyjnych.
Zaproszenie do uczestnictwa w spotkaniach przyjął
Andrzej R. Dobrucki – prezes Krajowej Rady PIIB.
Tematy merytoryczne warsztatów przygotowane
zostały przez KKK na podstawie propozycji i zapytań wniesionych przez OKK.
Spotkania prowadził mec. Tomasz Dobrowolski, zaproszenie na ostatnią sesję przyjął również radca
prawny Krzysztof Zając.
W czasie warsztatów odbyły się cztery sesje tematyczne obejmujące:
	zmiany, jakie wnosi ustawa deregulacyjna z dnia
9 maja 2014 r. w zakresie nadawania uprawnień
i tytułu rzeczoznawcy budowlanego,
	postępowanie kwalifikacyjne w XXIV sesji egzaminacyjnej,
	nową procedurę postępowania w zakresie
nadawania tytułu rzeczoznawcy,
	podstawowe zasady postępowania administracyjnego w sprawach prowadzonych przez KKK i OKK.

4.3. U
 chwały Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej
W okresie sprawozdawczym KKK podjęła osiem
uchwał:
	uchwałę nr 1/KKK/14 z dnia 23 stycznia 2014 r.
w sprawie szczegółowego programu egzaminu
na uprawnienia budowlane;
	uchwałę nr 2/KKK/14 z dnia 27 marca 2014 r.
w sprawie sprawozdania KKK za okres kadencji
2010–2014;
	uchwałę nr 3/KKK /14 z dnia 10 lipca 2014 r.
w sprawie wyboru wiceprzewodniczących, sekretarza oraz członków Prezydium Krajowej
Komisji Kwalifikacyjnej;
	uchwalę nr 4/KKK/14 z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego programu przeprowadzana
egzaminu na uprawnienia budowlane – cz. II;
	uchwałę nr 5/KKK/14 z dnia 21 sierpnia 2014 r.
w sprawie regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego;

	uchwałę nr 6/KKK/14 z dnia 23 października
2014 r. w sprawie szczegółowego programu
przeprowadzania egzaminu na uprawnienia
budowlane w sesji jesiennej 2014 r. – cz. I;
	uchwałę nr 7/KKK/14 z dnia 11 grudnia 2014 r.
o uchyleniu uchwał w sprawie regulaminów przeprowadzania egzaminów i nadawania uprawnień budowlanych oraz szczegółowego programu egzaminu na uprawnienia budowlane;
	uchwałę nr 8/KKK/14 w sprawie projektu regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych.
Zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych
architektów oraz inżynierów budownictwa (jedn.
tekst Dz.U. z 2013 r. poz. 932 z późn. zm.) uchwały KKK w określonych terminach zostały przekazane
do wiadomości Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

4.4. P
 ublikacje w miesięczniku
„Inżynier Budownictwa”
i innych
W miesięczniku „Inżynier Budownictwa” oraz w innych czasopismach branżowych w 2014 r. kilkakrotnie podejmowano temat interpretacji zakresów
uprawnień budowlanych oraz inne problemy związane z działalnością Krajowej i Okręgowych Komisji
Kwalifikacyjnych, a także tematy fachowe z zakresu
budownictwa.
Autorami artykułów byli:
	K. Szulborski z zespołem, Obudowa wykopów
głębokich, projektowanie i realizacja. Kotwy
gruntowe. Wykonawstwo i badania kotew
iniekcyjnych, część 6, „Builder” nr 1/2014.
	K. Szulborski z zespołem, Obudowa wykopów
głębokich, projektowanie i realizacja. Współczesne realizacje, część 7, „Builder” nr 2/2014.
	K. Szulborski z zespołem, Budownictwo wysokie – tendencje projektowe i rozwój, część 1,
„Builder” nr 5/2014.
	K. Szulborski z zespołem, Budownictwo wysokie – tendencje projektowe i rozwój, część 2
Europa, „Builder” nr 6/2014.
	K. Szulborski z zespołem, Budownictwo wysokie
w Polsce. Zapomniane i nieznane – budownictwo
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wysokie w Polsce przed 1939 r., cz. 1, „Builder”
nr 7/2014.
	K. Szulborski z zespołem, Sufity podwieszane na
Stadionie Narodowym. Badania i analiza przyczyn awarii, cz. 1, „Builder” nr 8/2014.
	K. Szulborski z zespołem, Sufity podwieszane
na Stadionie Narodowym. Badania wieszaków
i kołków, cz. 2, „Builder” nr 9/2014.
	K. Szulborski z zespołem, Budownictwo wysokie
w Polsce. Najnowsze realizacje, cz. 2, „Builder”
nr 10/2014.
	K. Szulborski z zespołem, Proekologiczne rozwiązania w budynkach wysokich, „Builder”
nr 11/2014.
	J. Jasiona, Odpowiedź członka KKK PIIB Janusza Jasiony na listy czytelników, opublikowane
w IPNE, nr 179, sierpień 2014.
	E. Nowicka-Słowik, P. Kmiecik, D. Gnot, Rusztowania – rodzaje i wymagania, Wydawnictwo
Atlas Fachowca.
	E. Nowicka-Słowik, Sprawdź, czy pracujesz bezpiecznie, „Inżynier Budownictwa” nr 9/2014.
	E. Nowicka-Słowik, cykl: Aktywne w branży
– Kobiety w budownictwie i architekturze (w artykule wypowiedź podsumowująca prezesa
A. Dobruckiego nt. roli kobiet w budownictwie),
„Builder” nr 10/2014.
	E. Nowicka-Słowik, Rusztowanie podporowe
dla konstrukcji zadaszenia i platformy roboczej
hali widowiskowej w Toruniu, „Rusztowania”
nr 2/2014 (3) Wydawnictwo Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań.
	E. Nowicka-Słowik, Z budowy na stoki... rusztowania
na skoczni w Wiśle podczas Pucharu Świata w skokach narciarskich, Informator ŚlOIIB nr 1/2014.
	J. Smarż, Co przyniesie deregulacja?, „Inżynier
Budownictwa” nr 6/2014.
	J. Smarż, Uprawnienia do projektowania i budowy dojazdów oraz zjazdów z dróg, „Inżynier
Budownictwa” nr 6/2014.
	J. Smarż, Zmiana danych osobowych w decyzji
o nadaniu uprawnień budowlanych, „Inżynier
Budownictwa” nr 11/2014.
	J. Smarż, Konsekwencje zmian „deregulacyjnych” dla zawodu inżyniera, „Inżynieria i Budownictwo” nr 8/2014.

4.5. U
 dział w konferencjach
naukowo-technicznych
W ramach doskonalenia zawodowego członkowie
KKK uczestniczyli w konferencjach naukowo-technicznych. W 2014 r. odnotowano udział w następujących konferencjach:
	„Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji WPPK
2014”, 26–29.03.2014, Szczyrk,
	„Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego”,
21–23.05.2014, Cedzyna.
W ramach uczestnictwa w obradach konferencji 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.
Dodatkowo poszczególni członkowie KKK brali
udział w konferencjach branżowych oraz innych
spotkaniach ze środowiskiem w ramach wykonywanej pracy zawodowej.
W trakcie XIII Konferencji Naukowo-Technicznej
pn. Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego
– Kielce-Cedzyna, 21–23 maja 2014 członkowie
KKK przedstawili referaty:
	K. Szulborski, Badania i analiza przyczyn awarii
sufitów podwieszanych Stadionu Narodowego,
	K. Szulborski, Stany awaryjne elementów konstrukcji Stadionu Miejskiego w Poznaniu,
	M. Płachecki (współautor), Kształtowanie konstrukcji obiektów przemysłowych z uwagi na
trwałość i odporność na oddziaływania eksploatacyjne.
Dodatkowo członkowie KKK brali udział w konferencjach, spotkaniach branżowych i innych spotkaniach środowiskowych inżynierskich. Szczególną
aktywnością w tym zakresie wykazał się kol. Ryszard Damijan, który uczestniczył w około 20 takich
spotkaniach.

4.6. U
 dział w tworzeniu aktów
prawnych
W roku 2014 kontynuowane były sejmowe prace legislacyjne, rozpoczęte w 2013 r. w zakresie
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przepisów ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych.
Projekty przepisów przedmiotowej ustawy opiniowane były przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną.
Prace nad przepisami tej ustawy zostały ukończone
przyjęciem przez Sejm RP w dniu 9 maja 2014 r.
ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U. poz. 768).
Przepisy przedmiotowej ustawy dokonały zmian
w przepisach ustawy – Prawo budowalne oraz
ustawy o samorządach zawodowych.
Jednocześnie prowadzone były prace nad przepisami rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, które również
konsultowane były przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną. W tej sprawie odbyło się także robocze
spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju
w dniu 7 sierpnia 2014 r. z udziałem przewodniczącego KKK.

5. S
 prawozdanie z sesji
egzaminacyjnych
na uprawnienia budowlane
5.1. O
 rganizacja sesji
egzaminacyjnych
Podobnie jak w latach ubiegłych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w roku 2014 przeprowadzone zostały dwie sesje egzaminacyjne w 16
izbach okręgowych – sesja wiosenna i sesja jesienna. Każda sesja egzaminacyjna składała się z części
pisemnej, w formie testu, oraz części ustnej. We
wszystkich izbach okręgowych obowiązywał jeden
ściśle wyznaczony termin egzaminu pisemnego
oraz jednolite testy dla każdej specjalności i zakresów uprawnień budowlanych.
Procedury egzaminacyjne, sformułowane przez
KKK na podstawie przepisów regulujących nadawanie uprawnień budowlanych, są zunifikowane w skali kraju – Krajowa Komisja Kwalifikacyjna
sprawuje nadzór nad poprawnością przebiegu sesji
w okręgowych komisjach kwalifikacyjnych. Reguły,
obowiązujące kandydatów na egzaminach, zawarte są w „Szczegółowym programie przeprowadzania egzaminów”.

„Szczegółowy program przeprowadzania egzaminów” opisuje zasady doboru testowych i ustnych
pytań egzaminacyjnych, czas trwania egzaminu
oraz zbiór obowiązujących przepisów prawa. Publikowany jest na stronie internetowej PIIB, co ułatwia kandydatom właściwe przygotowanie się do
egzaminów, pozwala zapoznać się z wymaganiami
i charakterem pytań. Stan prawny wyznaczający
zakres znajomości aktów prawnych, regulujących
proces budowlany, definiowany jest przed każdą
sesją egzaminacyjną – w roku 2014 ustalono daty
1 stycznia oraz 1 lipca.
Baza pytań testowych i ustnych, zwana CZPE – Centralny Zbiór Pytań Egzaminacyjnych – zarządzana
jest przez KKK. Liczne zmiany przepisów prawa determinują konieczność permanentnej aktualizacji
i modyfikacji bazy pytań egzaminacyjnych. Prace
w tym obszarze wymagają dużego nakładu pracy
i znacznych środków finansowych. CZPE zawiera
pytania dla wszystkich zakresów uprawnień budowlanych oraz specjalizacji techniczno-budowlanych (do XXIII sesji włącznie). KKK opracowuje
testy dla poszczególnych specjalności uprawnień
budowlanych oraz aktualizuje bazę pytań na egzaminy ustne na potrzeby każdej sesji egzaminacyjnej.
Podstawą doboru testów są dane przekazane przez
OKK po zakończeniu etapu kwalifikacji wniosków,
które zawierają specyfikację rodzajów i zakresów
uprawnień dla danej sesji egzaminacyjnej. Zaktualizowana baza pytań ustnych przekazywana jest
w formie elektronicznej wraz z oprogramowaniem
bezpośrednio przewodniczącym OKK, którym powierza się organizację egzaminów ustnych.
Rok 2014 stanowił szczególne wyzwanie dla wszystkich komisji kwalifikacyjnych PIIB. W dniu 10 sierpnia 2014 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 9
maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania
niektórych zawodów regulowanych (Dz.U. z 2014 r.
poz. 768). Ustawą tą dokonano nowelizacji ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409
z późn.zm.) w zakresie nadawania uprawnień budowlanych. W dniu 25 września 2014 r. weszło
w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1278), które wprowadziło
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ogólną zasadę, w myśl której wnioski złożone przed
25 września 2014 r. podlegają weryfikacji na podstawie nowych przepisów.
Oznaczało to zasadniczą zmianę reguł przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane.
Organizacja XXIV jesiennej sesji egzaminacyjnej
wymagała przyjęcia nowego „Szczegółowego programu przeprowadzania egzaminów” oraz gruntownej przebudowy bazy pytań CZPE. Należało nie
tylko uwzględnić nową specjalność inżynieryjną
hydrotechniczną, ale też wyodrębnić dwa zakresy
w specjalności kolejowej – kolejowe obiekty budowlane oraz sterowanie ruchem kolejowym.
Zespół weryfikacyjny, który analizuje poprawność
testów generowanych z CZPE na potrzeby każdej
sesji egzaminacyjnej, ze szczególną starannością
sprawdził 98 zestawów testowych, co w praktyce
polegało na weryfikacji niemal 6000 pytań w różnych konfiguracjach. Pracę tę wykonało dziesięciu
specjalistów reprezentujących wszystkie specjalności uprawnień budowlanych.
Przytoczone wyżej argumenty wskazują, że celowe
jest przedstawienie szczegółowych wyników egzaminów odrębnie dla sesji wiosennej oraz jesiennej.

5.2. S
 prawozdanie z sesji
wiosennej i jesiennej
2014 r.
Sesje egzaminacyjne w 2014 r. rozpoczynały się
w dwóch terminach: 16 maja – sesja XXIII, oraz 21
listopada – sesja XXIV. Terminy egzaminów ustnych
wyznaczały indywidualnie okręgowe komisje kwalifikacyjne.
Sesja wiosenna obejmowała 8 specjalności budowlanych w różnych rodzajach i zakresach uprawnień.
Sesja jesienna obejmowała 10 specjalności – ustawodawca wyodrębnił nową specjalność inżynieryjną hydrotechniczną, a w specjalności inżynieryjnej kolejowej – dwa zakresy: kolejowe obiekty budowlane oraz
sterowanie ruchem kolejowym. Należy podkreślić, że
wnioski w tej sprawie KKK składała już w 2013 r.
Dane z OKK, opracowane w formie zestandaryzowanego arkusza po zakończeniu kwalifikacji wniosków kandydatów, były dla KKK podstawą do przygotowania testów na egzaminy pisemne.

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 dwie sesje egzaminacyjne w roku 2014
LICZBA TESTÓW
Izba
okręgowa
XXIII sesja
XXIV sesja
OGÓŁEM
DOS
36
35
71
KUP
22
25
47
LUB
36
36
72
LBS
17
16
33
ŁOD
34
41
75
MAP
62
58
120
MAZ
58
44
102
OPL
26
25
51
PDK
34
30
64
PDL
23
25
48
POM
40
49
89
SLK
61
63
124
SWK
19
25
44
WAM
28
29
57
WKP
37
41
78
ZAP
32
24
56
Liczba
przekaza565
566
1 131
nych testów
Liczba
rodzajów
105
98
203
testów

Przeprowadzenie sesji XXIII – wiosennej, wymagało
użycia łącznie 105 rodzajów testów, w sesji XXIV
– jesiennej, wykorzystano 98 rodzajów testów.
W roku 2014 na potrzeby dwóch sesji egzaminacyjnych okręgowe komisje kwalifikacyjne otrzymały
łącznie od Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 1131
wydrukowanych zestawów testowych. Jest to poważny problem organizacyjny dla biura obsługującego KKK, wymagający ogromnego nakładu pracy.
W roku 2014 nikt nie ubiegał się o uprawnienia
w specjalności wyburzeniowej.
W sesji wiosennej obowiązywały przepisy dotychczasowe.
Sesja jesienna przeprowadzona została przez organy w nowym składzie, wybrane przez okręgowe zjazdy sprawozdawczo-wyborcze (OKK) oraz
XIII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PIIB
(KKK) i zgodnie ze znowelizowanymi przepisami
nadawania uprawnień budowlanych.
Przebieg sesji wiosennej nie odbiegał zasadniczo od
sesji roku 2013. Etap kwalifikowania wniosków
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zakończył się pomyślnie dla ponad 95% kandydatów. Zdawalność egzaminu pisemnego sięgała
średnio ok. 90%, egzamin ustny zakończył się
nieco gorszym rezultatem – na poziomie średnio ok.
85,5%. Procentowe wyniki egzaminów w poszczególnych izbach okręgowych ilustruje rys. 5.2.1.

Liczbę uprawnień nadanych po sesji wiosennej
w poszczególnych izbach okręgowych ilustruje rys.
5.2.2 – łącznie w skali kraju 2350 osób, a liczbę
nowych, uprawnionych specjalistów w poszczególnych branżach – rys. 5.2.3.

UDZIAŁ PROCENTOWY

Rys. 5.2.1. Zdawalność egzaminu pisemnego i ustnego w XXIII wiosennej sesji
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Rys. 5.2.2. Liczba osób, które uzyskały uprawnienia budowlane w XXIII wiosennej sesji egzaminacyjnej
w poszczególnych izbach okręgowych
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Rys. 5.2.3. Liczba uprawnień nadanych w XXIII wiosennej sesji egzaminacyjnej z podziałem na specjalności
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Szczegółową statystykę XXIII wiosennej sesji egzaminacyjnej przedstawiono w tabeli 5.2.2 na str. 109.
Do sesji jesiennej zgłosiła się nieco mniejsza liczba
kandydatów. Wnioski przygotowane były starannie
i wskaźnik pozytywnej kwalifikacji był wysoki – na
poziomie 98,5%. Zmiany regulacji prawnych zmobilizowały osoby, które wcześniej prolongowały

D

IE

IS

K-b

termin egzaminu bądź ponownie przystępowały
do egzaminu poprawkowego – łącznie 365 osób
poprawiało egzamin ustny.
Jesienna sesja egzaminacyjna poszerzyła grono
osób uprawnionych o 2083 osoby. Na rys. 5.2.4
przedstawiono rozkład uprawnień nadanych w poszczególnych specjalnościach.

Rys. 5.2.4. Liczba uprawnień nadanych w XXIV jesiennej sesji egzaminacyjnej z podziałem na specjalności
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egzaminów w poszczególnych specjalnościach.
W obu przypadkach użyto skali procentowej.

Rezultaty jesiennej sesji egzaminacyjnej zasługują
na szczególną uwagę. Odnotować należy znacznie
obniżoną liczbę pozytywnych wyników kandydatów
zarówno na egzaminie pisemnym, jak i ustnym.
Zaskakujący jest szczególnie obniżony poziom
zdawalności testu, który praktycznie odbywał
się na dotychczasowych zasadach.
Tendencję spadkową rezultatów osiąganych na
egzaminie ustnym obserwowano już od momentu wprowadzenia rozszerzonego zakresu pytań,
opracowywanych przez komisje egzaminacyjne
indywidualnie dla każdego zdającego z zakresu praktycznego stosowania wiedzy technicznej,
z uwzględnieniem udokumentowanej praktyki zawodowej kandydata. Nowe przepisy wykonawcze
wzmocniły jeszcze ten aspekt egzaminu, wprowadzając wymóg wykonania zadania projektowego
lub rozwiązania zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy.
Sytuację powyższą w poszczególnych izbach okręgowych w uporządkowaniu rosnącym względem
wyników egzaminu pisemnego ilustruje rys. 5.2.5.
Podobnie, na rys. 5.2.6, przedstawiono wyniki

Szczegółowa statystyka XXIV jesiennej sesji egzaminacyjnej zawarta jest w tabeli 5.2.3 na str.109.
Interesujące jest porównanie wyników egzaminów
testowych i ustnych, jakie osiągano w poszczególnych najliczniejszych specjalnościach w sesjach
wiosennej i jesiennej. Analiza wskazuje, że branża
elektryczna utrzymała dobre wysokie rezultaty sesji
wiosennej zarówno w części pisemnej egzaminu,
jak i ustnej. Warto też podkreślić bardzo dobre wyniki w branży mostowej na egzaminie ustnym oraz
dobre rezultaty w nowej branży hydrotechnicznej.
Najsłabsze wyniki odnotowano w branży sanitarnej
– tu załamanie było znaczące. Graficznie zilustrowano opisaną analizę na rys. 5.2.7 oraz rys. 5.2.8.
Analiza przebiegu XXIV sesji egzaminacyjnej wymaga
ukazania szerszego kontekstu. Interesujące jest porównanie rezultatów kilku ostatnich sesji. Na rys. 5.2.9
zaprezentowano średnie wyniki zdawalności części
pisemnej i ustnej egzaminu w ujęciu procentowym
podczas czterech ostatnich sesji egzaminacyjnych.

Rys. 5.2.5. Pozytywne rezultaty dwóch etapów egzaminów XXIV sesji w izbach okręgowych w ujęciu procentowym

100

EGZ. TESTOWY

EGZ. USTNY

90

80

70

60

50
LBS

PDL

KUP

SWK

SLK

PDK

ZAP

MAP

OPL

MAZ

ŁOD

DOS

LUB

WKP

XIV Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 2015

106

POM

WAM

SPRAWOZDANIE
KRAJOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ

Rys. 5.2.6. Pozytywne rezultaty dwóch etapów egzaminów XXIV sesji w poszczególnych specjalnościach
w ujęciu procentowym
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KKK obserwuje nie tylko wyraźny spadek poziomu zdawalności egzaminu ustnego w sesji XXIV,
ale również malejącą systematycznie zdawalność
egzaminu testowego. Zakres danych nie pozwala
na rzetelne postawienie ostatecznej tezy. Na tym
etapie przytoczyć jednak należy uwagi i wnioski,
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płynące z zespołów egzaminacyjnych OKK oraz od
wizytatorów KKK, które sygnalizują coraz niższy
poziom przygotowania osób zdających w zakresie niezbędnej wiedzy wyniesionej z uczelni. Zastrzeżenia do programów nauczania pojawiły się
już w roku 2011 w raporcie opracowanym przez

Rys. 5.2.7. Porównanie procentowe wyników egzaminu testowego w sesjach wiosennej i jesiennej 2014 r. dla
wybranych specjalności uprawnień
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Rys. 5.2.8. Porównanie procentowe wyników egzaminu ustnego dla wybranych specjalności w sesji wiosennej
i jesiennej 2014 r.
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Rys. 5.2.9. Zdawalność egzaminów w latach 2013–2014
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Krajową Komisję Kwalifikacyjną pod kierunkiem
prof. zw. dr. hab. inż. Kazimierza Szulborskiego
pt. „Analiza programów nauczania wyższych uczelni kształcących kadry dla budownictwa”. Warto też
odwołać się do ankiety przeprowadzonej podczas
egzaminów przez PIIB w roku 2010 wśród kandy-

I 2014

II 2014

datów i opracowanej przez TNS PENTOR. Respondenci, absolwenci wyższych uczelni, aspirujący do
rozwoju kariery zawodowej w obszarze budownictwa, sygnalizują nieprzystosowanie programów nauczania do aktualnych potrzeb wiedzy w zakresie
odpowiedzialnego wykonywania zawodu.
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Tabela 5.2.2. Szczegółowa statystyka wyników egzaminów – sesja I 2014 r.
OKRĘGOWA
IZBA

LICZBA
ZŁOŻONYCH
WNIOSKÓW

LICZBA DOPUSZCZONYCH
DO SESJI

1

2

3

Dolnośląska

208

Kuj.-Pomorska

% OSÓB
DOPUSZCZONYCH
(3/2)

LICZBA
ZDAJĄCYCH
TEST

4

5

LICZBA
% OSÓB, KTÓRE
OSÓB,
ZDAŁY TEST
KTÓRE
(6/5)
ZDAŁY TEST

6

LICZBA
ZDAJĄCYCH
EGZAMIN
USTNY

LICZBA OSÓB,
KTÓRE ZDAŁY
EGZ. USTNY

% OSÓB, KTÓRE
ZDAŁY EGZ.
USTNY (9/8)

8

9

10

7

202

97,12

216

199

92,13

225

87,06

87

76

87,36

96

85

74

189

186

98,41

Łódzka

68

164

93,71

69

175

161

98,55

59

118

44

86,27

123

51

Małopolska

95,93

136

120

88,24

314

309

98,41

338

284

90,45

352

314

96,02

299

329

58

351

85,19

58

100,00

63

155

60

89,55

160

67

96,88

158

135

85,44

171

Lubelska
Lubuska

Mazowiecka
Opolska
Podkarpacka
Podlaska
Pomorska
Śląska
Świętokrzyska
Warm.-Mazurska

RAZEM

76,04
93,17
71,19

129

42
120

93,02

328

274

83,54

291

88,45

57

90,48

149

87,13

92

88

95,65

100

84

84,00

87

175

84,95

187

455

156

89,14

461

175

98,70

370

370

121

396

93,43

121

100,00

125

114

91,20

124

91

90

98,90

92

85

92,39

95

201

81,05

210

113

174

91,58

115

190

98,26

121

108

89,26

113

2 892

2 751

95,12

2 754 2 472

89,76

2 747

Zach.-pomorska

87,11

73

248

Wielkopolska

11

196
150

206

L. OSÓB,
KTÓRE
ZDAWAŁY
USTNY
POPR.

81

93,10

159

85,03

278

75,14

112

90,32

87

91,58

174

82,86

107

94,69

2 350

85,55

26
20
0
15
9
44
30
3
36
3
31
0
10
10
36
5

278

Tabela 5.2.3. Szczegółowa statystyka wyników egzaminów – sesja II 2014 r.

IZBA

Złożone
NOWE
wnioski

1

2

OKRĘGOWA

Dolnośląska

Liczba
osób,
Liczba
% osób
Liczba osób
% osób, które
które
Liczba
wszystkich
dopuszczo- dopuszczozdały test
zdały
test zdających
osób
dopuszczonych
nych do
dopuszczo
test
nych do
(7/6)
egzaminu
(3/2)
ne do egz.
egz. testowego
ustnego
3

219

4

5

6

7

8

Liczba Liczba osób, % osób, które
zdających które zdały zdały egz. ustny
egz. ustny egz. ustny
(10/9)

9

10

216

98,63

245

220

180

81,82

210

11

L. OSÓB,
KTÓRE
ZDAWAŁY
USTNY
POPR.

12

168

80,00

30
16

Kuj.-Pomorska

127

125

98,43

152

141

102

72,34

118

77

65,25

Lubelska

153

152

99,35

203

176

145

82,39

149

139

93,29

4

Lubuska

48

48

100,00

70

52

34

65,38

47

34

72,34

13

Łódzka

139

136

97,84

164

149

121

81,21

130

107

82,31

9

Małopolska

295

294

99,66

353

309

239

77,35

299

241

80,60

60

Mazowiecka

361

343

95,01

426

382

303

79,32

335

270

80,60

32

60

60

100,00

66

60

47

78,33

53

46

86,79

6

166

162

97,59

195

178

134

75,28

160

121

75,63

26

Opolska
Podkarpacka
Podlaska

82

81

98,78

104

91

62

68,13

66

58

87,88

4

Pomorska

263

260

98,86

260

260

223

85,77

243

215

88,48

20

Śląska

386

383

99,22

383

313

235

75,08

321

208

64,80

86

95

94

98,95

104

104

78

75,00

89

75

84,27

11

Warm.-Mazurska

112

112

100,00

127

120

103

85,83

114

98

85,96

11

Wielkopolska

157

155

98,73

190

179

148

82,68

177

143

80,79

29

Zach.-pomorska

112

112

100,00

130

111

85

76,58

93

83

89,25

8

2 775

2 733

98,49

3 172

2 845 2 239

78,70

2 604 2 083

79,99

Świętokrzyska

OGÓŁEM

Analiza przytoczonych wyników, przeprowadzona
przez KKK, potwierdza jednoznacznie wcześniejsze
obawy.
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna z ubolewaniem potwierdza, że przygotowanie za-

365

wodowe kandydatów do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej jest niesatysfakcjonujące.
W rezultacie przeprowadzonych w roku 2014
dwóch sesji egzaminacyjnych 4433 osoby
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awansowały w rozwoju zawodowym i uzyskały
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.
Liczbowe zestawienie pozytywnych wyników sesji
egzaminacyjnych przeprowadzonych w roku 2014
w poszczególnych izbach okręgowych zaprezentowano na rys. 5.2.10.
Istotnym elementem analizy rezultatów przeprowadzonych sesji egzaminacyjnych jest udział po-

szczególnych specjalności budowlanych w skali
wszystkich uprawnień budowlanych, nadanych
w OKK w roku 2014. Liczbowe zestawienie decyzji
wydanych w roku 2014 przez 16 izb okręgowych
dla możliwych 10 specjalności budowlanych zilustrowano na rys. 5.2.11.
Warto odnotować fakt, że w XXIV jesiennej sesji egzaminacyjnej 6 techników uzyskało uprawnienia – 4 osoby w specjalności konstrukcyjno-

Rys. 5.2.10. Liczba osób, które w roku 2014 pomyślnie zdały egzaminy na uprawnienia budowlane w poszczególnych izbach okręgowych
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Rys. 5.2.11. Liczba osób, które uzyskały uprawnienia w poszczególnych specjalnościach w roku 2014
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-budowlanej i 2 osoby w specjalności inżynieryjnej
drogowej.
Członkowie KKK, w ramach obowiązków organu
nadzorującego, wizytowali przebieg egzaminów
testowych i ustnych w OKK. KKK obserwuje powtarzające się znaczne zróżnicowanie wyników egzaminów w poszczególnych okręgowych komisjach
kwalifikacyjnych. Celowa jest kontynuacja analizy
tego zjawiska. Wnioski z wizytacji były omawiane
na posiedzeniach KKK, w tym także z udziałem
przewodniczących OKK. Stanowiło to podstawę
upowszechniania dobrych praktyk we wszystkich
OKK. Wszyscy obserwatorzy z ramienia KKK jednomyślnie konstatują wzorową organizację egzaminów na uprawnienia budowlane we wszystkich
izbach okręgowych.
Właściwe zorganizowanie i przeprowadzenie sesji
egzaminacyjnych wiąże się z ogromną odpowiedzialnością Izby za jakość wykonywanego dzieła
inżynierskiego przez członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Stosowanie
przejrzystych, powszechnie znanych procedur i regulaminów uzyskiwania uprawnień budowlanych
w sposób oczywisty ułatwia młodym inżynierom
dostęp do wykonywania zawodu, realizowania ambicji zawodowych i rozwoju zawodowego.

6. Nadawanie tytułu
rzeczoznawcy budowlanego
Nadawanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego należy do kompetencji Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.
W roku 2014 w nadawaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego wystąpiły istotne zmiany. Do 10
sierpnia 2014 r. nadawanie tytułu odbywało się
na podstawie art. 15 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
– Prawo budowlane, a po 10 sierpnia 2014 r.
w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 maja
2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych nadawanie tytułu
rzeczoznawcy budowlanego przeniesiono do ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa
(t.j. Dz.U. 2013 r. poz. 932 z późn. zm.).
Zgodnie z powyższym tryb postępowania kwalifikacyjnego w 2014 r., obejmujący również czynności wstępnego opiniowania wniosków na szczeblu
okręgowych komisji kwalifikacyjnych, ujednolicony
w skali całego kraju, odbywał się na podstawie
dwóch regulaminów:
	Regulaminu
postępowania
kwalifikacyjnego
w sprawie nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały

Rys. 6.1. W
 nioski o tytuł rzeczoznawcy budowlanego wniesione w roku 2014
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W 2014 r. największą liczbę tytułów rzeczoznawcy budowlanego Krajowa Komisja Kwalifikacyjna
nadała w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
– łącznie 59 tytułów, spośród których 17 w zakresie
projektowania, 27 – wykonawstwa, oraz 15 – łącznie projektowania i wykonawstwa.
Proporcjonalny udział poszczególnych specjalności
ilustruje rys. 6.3.
W wyniku ustawy deregulacyjnej Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przekazał dane zawarte w CRRB Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa,
która od 10 sierpnia 2014 r. prowadzi listę rzeczoznawców budowlanych.
W związku z ustawą deregulacyjną podczas szkolenia KKK i OKK w Serocku omawiane były zmiany w regułach nadawania tytułu rzeczoznawcy
budowlanego (skreślenie rzeczoznawstwa z wykazu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, okres ważności wydawanych decyzji,
obowiązkowa przynależność do izby okręgowej,
przekazanie CRRB do PIIB, odpowiedzialność zawodowa).
W podsumowaniu wskazać należy, że wnioski załatwiane są na bieżąco, terminowo i bez zbędnej
zwłoki. Podkreślić trzeba również bardzo dobrą
współpracę Krajowej Komisji z okręgowymi komisjami kwalifikacyjnymi.

nr 25/R/10 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa z dnia 13 października 2010 r.
	Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego
w sprawie nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego, stanowiącego załącznik do uchwały nr 16/R/14 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 10 września 2014 r.
W 2014 r. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna rozpatrywała łącznie 81 spraw o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego, w tym: 73 nowe wnioski,
4 z przeniesienia z 2013 r. i 4 wnioski wznowione
na wniosek strony po uzupełnieniu. Do rozpatrzenia przez skład orzekający KKK w 2015 r. pozostało
6 wniosków.
Na rys. 6.1 przedstawiono graficzną ilustrację liczby
nowych wniosków złożonych z poszczególnych izb
okręgowych.
W roku sprawozdawczo-wyborczym KKK wydała 75
decyzji (o 15 więcej niż w 2013 r.), w tym: 72 decyzje
pozytywne (o 24 więcej niż w 2013 r.) rozstrzygające
o nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego i 3 decyzje negatywne o odmowie nadania tytułu.
Nie złożono żadnych skarg na decyzje podjęte przez
KKK w 2014 r.
Na rys. 6.2 przedstawiono graficznie pozytywne rozstrzygnięcia KKK w odniesieniu do wniosków złożonych
przez kandydatów z poszczególnych izb okręgowych.

Rys. 6.2. Tytuły rzeczoznawcy budowlanego nadane przez KKK w roku 2014 z podziałem na izby okręgowe,
z których pochodziły wnioski
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Rys. 6.3. Tytuły rzeczoznawcy budowlanego nadane przez KKK w roku 2014 w poszczególnych specjalnościach
TYTUŁY RZECZOZNAWCY NADANE W ROKU 2014 Z PODZIAŁEM NA SPECJALNOŚCI

3

111
2 2

KONSTR.- BUDOWLANA

59

5

INSTAL. SANITARNA
INSTAL. ELEKTRYCZNA
DROGOWA
TELEKOMUNIKACYJNA
MOSTOWA

KOLEJOWA
WODNO-MELIORACYJNA

7. U
 znawanie kwalifikacji
zawodowych cudzoziemców
i obywateli polskich, którzy
uzyskali kwalifikacje poza
granicami kraju
Do kompetencji Krajowej Rady PIIB należy uznawanie kwalifikacji zawodowych obywateli państw
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej. Zgodnie
z regulaminem w sprawie uznawania kwalifikacji
zawodowych prezes Krajowej Rady powołuje zespoły weryfikacyjne najczęściej spośród członków
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.
Do Krajowej Rady PIIB w 2014 r. wpłynęło 13
wniosków o uznanie kwalifikacji zawodowych,
zdobytych poza granicami kraju i 1 z 2009 r.
wrócił z wojewódzkiego sądu administracyjnego do ponownego rozpatrzenia. Wnioskodawcy – obywatele UE, którzy w 2014 r. wystąpili
o uznanie kwalifikacji, reprezentowali różne państwa, jednakże zdecydowaną większość wnioskodawców stanowili Polacy, którzy swoje kwalifikacje zawodowe uzyskali poza granicami
Polski.
W minionym roku, spośród złożonych wniosków
oraz przeniesionych z roku 2013, w I instancji wydano 12 decyzji, uznających kwalifikacje zawodowe

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie 10 wnioskodawcom. Ponadto
wydano 3 postanowienia o skierowaniu do odbycia
stażu adaptacyjnego lub testu umiejętności. Z powodu braków formalnych 3 wnioski pozostawiono
bez rozpatrzenia.
W toku pozostaje do załatwienia 20 wniosków,
z następujących powodów:
	konieczności uzupełnienie dokumentów (1),
	skierowania do odbycia stażu adaptacyjnego
lub przystąpienia do testu umiejętności (10),
	uzgodnienia dogodnego terminu rozmowy
weryfikacyjnej (9).
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,
w dalszym ciągu 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.
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Rys. 7.2. Liczba uznanych kwalifikacji zawodowych według specjalności
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W roku 2014 w porównaniu z 2013 r. liczba nowych
wniosków o uznanie kwalifikacji zawodowych cudzoziemców utrzymała się na tym samym poziomie.

8. P
 ostępowania administracyjne związane z orzeczeniami wydawanymi przez OKK
8.1. O
 dwołania od decyzji
wydanych przez OKK
Ustawa regulująca zasady funkcjonowania samorządu zawodowego definiuje nadawanie uprawnień
budowlanych jako postępowanie dwuinstancyjne.
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna jest usankcjonowanym prawem organem II instancji, upoważnionym

z mocy art. 127 k.p.a. do rozstrzygania odwołań od
orzeczeń okręgowych komisji kwalifikacyjnych. Każda decyzja, wydawana na poszczególnych etapach
procedury nadawania uprawnień przez izbę okręgową, może być przez stronę podważona i skierowana
do ponownego rozpatrzenia przez KKK.
W roku 2014 wniesiono do KKK łącznie 49 odwołań
od decyzji wydanych przez okręgowe komisje kwalifikacyjne w postępowaniu nadawania uprawnień
budowlanych. Zdecydowana większość zastrzeżeń
dotyczyła etapu kwalifikacji wniosków i dopuszczenia do egzaminu – 30 spraw, natomiast 19 kandydatów zakwestionowało wyniki egzaminów.
Liczba odwołań od decyzji poszczególnych organów I instancji wykazuje znaczne zróżnicowanie.
Graficzną ilustrację pokazano na rys. 8.1.2.

Rys. 8.1.1. Kategorie odwołań wniesionych do KKK w roku 2014
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Rys. 8.1.2. Liczba odwołań od decyzji poszczególnych OKK w roku 2014
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Dane wyrażone w liczbach bezwzględnych wymagają ukazania kontekstu i wyjaśnienia istoty występujących różnic. Uwzględnić należy dwa aspekty:
1. Liczba rozpatrywanych wniosków o nadanie
uprawnień różni się znacznie w poszczególnych
izbach okręgowych.
2. Odwołanie kandydata nie oznacza potwierdzenia słuszności jego skargi – właściwa ocena skali
kwestionowanych decyzji OKK możliwa jest po
orzeczeniu KKK.
Aby prawidłowo ocenić skalę kwestionowanych decyzji OKK, należy skonfrontować liczbę spraw odwoławczych wnoszonych do KKK z liczbą wszystkich
rozpatrywanych wniosków o nadanie uprawnień
– wyniki porównania przedstawiono na rys. 8.1.3.
Powyższe porównanie jednoznacznie ukazuje,
że skala wnoszonych skarg, pomijając dalsze
ich rozstrzygnięcie, nie przekroczyła 3% wszystkich spraw, a w około 63% okręgów ukształto-

wała się poniżej 1%. Podkreślić też należy, że
powyższe dane potwierdzają tendencję spadkową kwestionowanych decyzji.
W 2014 r. KKK rozpatrzyła 50 odwołań w tej grupie
spraw, w tym 9 spraw z przeniesienia z roku 2013.
Pozostaje w toku 8 spraw.
Z punktu widzenia doskonalenia jakości procedur
egzaminacyjnych najistotniejsza jest precyzyjna
ocena materialnej podstawy wniesionych odwołań. W zdecydowanej większości spraw, czyli w 33
przypadkach, zakwestionowano decyzje odmawiające nadania uprawnień bez przeprowadzenia
egzaminu wydane na etapie kwalifikacji wniosków.
Problemy związane z zaliczeniem praktyki zawodowej to główny powód odmowy w 25 przypadkach.
Brak odpowiedniego wykształcenia wykluczył kandydatów jedynie w 8 przypadkach. 17 osób wniosło
odwołanie po niezaliczonym egzaminie testowym
lub ustnym. Opisane proporcje zaprezentowano
graficznie na rys. 8.1.4.
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Rys. 8.1.3. Odwołania w odniesieniu do liczby wszystkich rozpatrywanych wniosków o nadanie uprawnień
w poszczególnych OKK (udział procentowy)
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Rys. 8.1.4. Specyfika decyzji rozstrzygniętych przez KKK w roku 2014
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W roku 2014 nadal dominującym zjawiskiem negatywnym były braki w starannym dopełnieniu wymogów formalnych i właściwym dokumentowaniu
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 w 18 przypadkach.
Niedopełnienie wymogu ustawodawcy związanego
z zakresem uprawnień budowlanych osób nadzorujących praktykę i pełnioną przez nie funkcją – to
jedynie 7 spraw.
Procedury uzyskiwania uprawnień 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.
Z tych względów, usankcjonowanych prawem, organ odwoławczy ma za zadanie zbadać, czy proces
postępowania o nadanie uprawnień budowlanych
(dla każdego przypadku indywidualnie) został przeprowadzony z należytą starannością, w zgodzie

z obowiązującymi przepisami. Z powodu uchybień
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna dokonała korekty
w przypadku 18 (34%) spraw odwoławczych.
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
ewentualnych zaniedbań innych osób.
W tej grupie spraw wszystkie zastrzeżenia dotyczące części testowej egzaminu, który jest precyzyjnie
udokumentowany, zostały wnikliwie przeanalizowane przez specjalistów KKK. Co do zasady, wszelkie wątpliwości formułowane do ewentualnych
niejasności konkretnych pytań egzaminacyjnych
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna rozstrzygała arbitralnie na korzyść kandydata – taką decyzję podjęto
jedynie w 5 przypadkach.
KKK utrzymała 64% decyzji organów I instancji.
Aby właściwie i rzetelnie zaprezentować omawianą
problematykę odwołań od decyzji OKK, odmawiających nadania uprawnień budowlanych, należy
statystykę liczbową odwołań wnoszonych w poszczególnych OKK skonfrontować z liczbą decyzji
utrzymanych przez KKK, czyli de facto poprawnie
podjętych przez organ I instancji. Takie porównanie
przedstawia rys. 8.1.5.

Rys. 8.1.5. L
 iczba decyzji kwestionowanych i decyzji utrzymanych przez KKK w poszczególnych izbach
okręgowych
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Jak widać na rys. 8.1.5, liczba uzasadnionych odwołań jest znikoma w większości izb okręgowych
(lub zerowa w 3 izbach – Lubuskiej, Opolskiej i Zachodniopomorskiej) i zdecydowanie nie przekłada się na konieczność uchylania decyzji organów
I instancji.
Takie rezultaty podtrzymują utrwaloną od lat opinię
o dobrej pracy okręgowych komisji kwalifikacyjnych.

8.2. P
 ostępowania
nadzwyczajne
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna, jako organ II instancji, delegowana jest przez ustawodawcę do
prowadzenia postępowań w trybie art. 154–156
k.p.a. 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
15 nowych wniosków.
Podjęto następujące rozstrzygnięcia w 16 sprawach, w tym 2 przeniesione z roku 2013:
	6 wniosków z żądaniem zmiany treści prawomocnych decyzji poprzez zmianę zakresu nadanych uprawnień – wnioski odrzucono z powodu
braku podstaw prawnych do spełnienia żądań;
	3 wnioski z prośbą o zmianę nazwiska w prawomocnej decyzji organu – wnioski odrzucono
z powodu braku podstaw prawnych do spełnienia żądań;
	3 wnioski skierowane przez GINB o stwierdzenie
nieważności decyzji OKK zawierających błędy
– 2-krotnie wnioski uznano;
	2-krotnie rozpatrywano wniosek strony o stwierdzenie nieważności decyzji GINB, pozbawiającej
stronę uprawnień – KKK uznała decyzję GINB –
strona nie posiadała wymaganego wykształcenia;
	1 wniosek o częściowe stwierdzenie nieważności prawomocnej decyzji i zniesienie ograniczenia
miejscowego – KKK rozstrzygnęła pozytywnie;
	1 sprawa – rozstrzygnięcie zakresu ujawniania
tzw. danych publicznych – danych osobowych
członka PIIB.
Jedna sprawa pozostaje w toku – dotyczy zmiany
nazwiska na wniosek strony.

8.3. P
 ostanowienia Krajowej
Komisji Kwalifikacyjnej
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna w 2014 r. wydała
6 postanowień, w których podjęto następujące
rozstrzygnięcia:
	3 postanowienia, dla których KKK jest organem
I instancji:
	– p
 ostanowienie dotyczące stwierdzenia nieważności postanowienia OKK w sprawie
wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji
o nadaniu uprawnień budowlanych,
	– u
 trzymano w mocy postanowienie organu
II instancji dotyczące stwierdzenia nieważności postanowienia OKK,
	– utrzymano w mocy postanowienie organu
II instancji dotyczące odmowy wznowienia
postępowania w sprawie zakończonej postanowieniem KKK;
	3 postanowienia, dla których KKK jest organem
II instancji:
	– utrzymano w mocy 2 postanowienia organu
I instancji dotyczące odmowy udzielenia wyjaśnień co do treści decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych (Warmińsko-Mazurska
OKK i Mazowiecka OKK),
	– utrzymano w mocy 1 postanowienie organu
I instancji dotyczące odmowy wydania zaświadczenia w sprawie interpretacji zakresu
uprawnień budowlanych (Mazowiecka OKK).

8.4. S
 kargi na rozstrzygnięcia
KKK rozpatrywane przez
sądy administracyjne
Od decyzji i postanowień wydawanych przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
Wojewódzki sąd administracyjny w 2014 r. rozpatrywał 19 skarg na rozstrzygnięcia KKK, w tym
6 wniesionych w 2013 r.
Wśród rozpatrywanych spraw:
	3 skargi dotyczyły postanowień wydanych w trybie art. 113 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego,
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Tabela 8.4.1. Zestawienie spraw sądowych WSA w 2014 r.
STAN

RZECZOZNAWSTWO

POSTANOWIENIA

DECYZJE

POZOSTAŁE

LICZBA

W TOKU

1

1

7

-

9

ODDALONE

-

1

7

1

9

UCHYLONE

-

1

-

-

1

ŁĄCZNIE

1

3

14

1

19

	1 skarga dotyczyła odmowy nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego,
	14 skarg dotyczyło decyzji o nadaniu bądź odmowie nadania uprawnień budowlanych,
	1 skarga na bezczynność organu.
W roku 2014 prawomocnym wyrokiem WSA zakończyło się 10 rozpatrywanych spraw. W 9 sprawach
sąd utrzymał w mocy rozstrzygnięcia przyjęte przez
KKK, oddalając złożone skargi. W jednym przypadku sąd uchylił postanowienie KKK, kierując sprawę
do ponownego rozpatrzenia. Pozostałe 9 spraw
oczekuje na rozstrzygnięcie przez WSA w 2015 r.
W roku 2014 w Naczelnym Sądzie Administracyjnym znajdowało się 7 spraw, w tym 3 z 2012 r.
i 1 z 2013 r. NSA rozstrzygnął 3 sprawy, a pozostałe 4 oczekują na rozstrzygnięcie w 2015 r.

15

Tabela 8.4.2. Łączne zestawienie spraw sądowych
WSA i NSA w 2014 r.
WSA

NSA

LICZBA

ODDALONE

9

3

12

UCHYLONE

1

-

1

W TOKU

9

4

13

ŁĄCZNIE

19

7

26

Specyfikacja spraw rozpatrywanych przez sądy WSA
i NSA zawarta jest w tabelach 8.4.1 i 8.4.2.
Zestawienia powyższych danych wskazują, że
w roku 2014 sąd administracyjny I i II instancji, podobnie jak w latach poprzednich, utrzymał w mocy
większość rozstrzygnięć podjętych przez KKK.

14

Zestawienie kategorii
skarg w 2014 r.

12

9

6

3
3

1

1

0

Skargi dot.
nadania tytułu
rzecz. bud.

Skargi na decyzję
Skargi na
dot. uprawnień postanowienia
w trybie 113 k.p.a.

Pozostałe

Rys. 8.4.1. Zestawienie kategorii skarg w roku 2014
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9. P
 rogramy kształcenia
– uprawnienia budowlane
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna PIIB jest realnie zainteresowana ofertą edukacyjną wyższych
uczelni dla przyszłych kadr inżynierów budownictwa w obszarze 9 wyodrębnionych w Prawie
budowlanym specjalności budowlanych: konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej: mostowej,
drogowej, kolejowej, hydrotechnicznej i wyburzeniowej oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: telekomunikacyjnych, sanitarnych i elektrycznych.
W minionym roku KKK kontynuowała analizę
programów kształcenia, śledząc bacznie zmiany w opisach efektów kształcenia na kierunku
budownictwo.
Rok 2014 przyniósł istotne zmiany w przepisach
prawnych, regulujących nadawanie uprawnień
budowlanych oraz nowelizację ustawy z dnia 27
lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.). Nowe
rozwiązania MNiSW mają na celu m.in. wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy
oraz większe zróżnicowanie oferty szkolnictwa
(zawodowy i ogólnoakademicki profil studiów).
Prawdziwym wyzwaniem dla PIIB jest art. 168b
ww. ustawy, który daje możliwość prowadzenia
studiów we współpracy z organami samorządowymi, nadającymi uprawnienia do wykonywania
zawodu. Realnie, według art. 33 ust. 4a ustawy
o samorządach zawodowych architektów oraz
inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz.
1946), oznacza to, że Krajowa Rada PIIB może zawierać z uczelniami pisemne umowy, które mogą
zwalniać absolwenta w uzgodnionym wymiarze
z egzaminu na uprawnienia budowlane, opierając się na precyzyjnie zdefiniowanych w umowie
wymaganiach, dotyczących sposobu prowadzenia studiów na wybranych kierunkach.
Ponieważ uczelnie wyższe wyposażono w ogromną swobodę w kreowaniu programów studiów,
o jakości i poziomie kwalifikacji absolwenta decyduje konkretna uczelnia. 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. Dyplom nie stanowi bowiem wystarczającego potwierdzenia
kwalifikacji absolwenta – należy sprawdzić faktyczne umiejętności i kompetencje absolwenta
kandydata.
W tym obszarze pomocne są kryteria oceny sformułowane przez Komisję Akredytacyjną Uczelni Technicznych (KAUT), z którą PIIB nawiązała
ostatnio ścisłą współpracę. Profesor Kazimierz
Szulborski reprezentował Krajową Komisję Kwalifikacyjną PIIB w pracach Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Komisji Akredytacyjnej Uczelni
Technicznych w charakterze eksperta w dziedzinie budownictwa.
KKK swoje prace skierowała w stronę zdefiniowania szczegółowych efektów kształcenia w zakresie
przedmiotów kierunkowych i specjalnościowych.
Analiza materiałów dydaktycznych, nadesłanych
przez wiodące uczelnie wyższe, prowadzące kierunek budownictwo, umożliwiła sformułowanie
dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej oczekiwanych przedmiotowych efektów kształcenia.
Poniżej przedstawiono wzorcowe efekty kształcenia dla kilku wybranych przedmiotów kierunkowych i specjalnościowych.
Podstawą strategii Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej jest walidacja programów kształcenia oparta
na założeniu, że inżynier absolwent swoją karierę
zawodową upatruje na drodze wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w oparciu o uprawnienia budowlane – jako
odpowiedzialny uczestnik procesu budowlanego.
Ujęcie problemu w jego zasadniczym aspekcie
– bezpośredniego uczestnictwa inżynierów w procesie budowlanym – pozwala na wprowadzenie
wyższych wymagań wobec wybranych kierunków
studiów i sformułowanie programu kształcenia
gwarantującego tym absolwentom zdobycie właściwych kwalifikacji i uprawnień budowlanych.
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Studia I stopnia – profil ogólnoakademicki
PODSTAWY STATYKI BUDOWLI
Wykład – 30 godz.; Projekt – 30 godz.; 5 pkt ECTS
WIEDZA
Zna i rozumie zasady klasyfikowania płaskich ustrojów prętowych.
Zna związki różniczkowe pomiędzy siłami wewnętrznymi dla płaskiego pręta zakrzywionego.
Zna metody rozwiązywania różnych typów płaskich ustrojów prętowych oraz wie, jak optymalnie dobrać metodę
rozwiązywania różnych konstrukcji tego typu.
Zna ideę Zasady Prac Przygotowanych i wie, jak ją zastosować do rozwiązywania różnych typów płaskich ustrojów
prętowych.
UMIEJĘTNOŚCI
Poprawnie dobiera metodę rozwiązywania belek wieloprzęsłowych i potrafi biegle rozwiązywać tego typu ustroje.
Poprawnie dobiera metodę rozwiązywania ram płaskich (także z prętami zakrzywionymi i komorami zamkniętymi),
potrafi biegle rozwiązywać tego typu ustroje.
Poprawnie dobiera metodę rozwiązywania płaskich, statycznie wyznaczalnych kratownic i potrafi rozwiązywać tego typu
ustroje.
Potrafi zastosować Zasadę Prac Przygotowanych do znajdowania pojedynczej wielkości statycznej (reakcja, siła
przekrojowa) w statycznie wyznaczalnych płaskich układach prętowych.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Potrafi pracować nad realizacją zadania samodzielnie lub w zespole.
Rozumie konieczność poszerzania wiedzy teoretycznej z zakresu statyki budowli.

STATYKA BUDOWLI
Wykład – 45 godz.; Laboratorium – 30 godz.; ECTS – 5 pkt
WIEDZA
Zna i rozumie zasady mechaniki i analizy konstrukcji prętowych w zakresie statyki układów statycznie wyznaczalnych
i niewyznaczalnych (także geometrycznie).
Zna metody obliczeniowe rozwiązywania płaskich konstrukcji prętowych w zakresie sił przekrojowych (wewnętrznych)
i przemieszczeń układów statycznie wyznaczalnych i niewyznaczalnych (także geometrycznie) od obciążeń mechanicznych
i niemechanicznych.
Zna i rozumie sposoby wyznaczania linii wpływu i obwiedni konstrukcji prętowych układów statycznie wyznaczalnych
i niewyznaczalnych.
UMIEJĘTNOŚCI
Potrafi przeprowadzić analizę statyczną płaskich konstrukcji prętowych statycznie wyznaczalnych i niewyznaczalnych
(także geometrycznie) poddanych obciążeniom mechanicznym i niemechanicznym w zakresie wyznaczenia sił
przekrojowych (wewnętrznych) i przemieszczeń.
Potrafi wyznaczyć linie wpływu i obwiednie konstrukcji prętowych statycznie wyznaczalnych i niewyznaczalnych.
Potrafi poprawnie w programach komputerowych zdefiniować modele obliczeniowe płaskich konstrukcji prętowych
i ich elementów oraz przeprowadzić ich analizę w zakresie wyznaczenia sił przekrojowych (wewnętrznych)
i przemieszczeń oraz linii wpływu i obwiedni wielkości statycznych i kinematycznych.
Umie zastosować wiedzę dotyczącą rozwiązywania zagadnień statycznej analizy płaskich konstrukcji prętowych oraz
wyznaczania linii wpływu wraz z zasadami wspomagania komputerowego rozwiązania w programach obliczeniowych
w trakcie procesu projektowania wybranych elementów konstrukcji budowlanych.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Potrafi pracować nad realizacją zadania samodzielnie lub w zespole.
Jest odpowiedzialny za rzetelność wyników prac i poprawność ich interpretacji.
Ma świadomość konieczności poszerzania wiedzy w zakresie współczesnych technik i programów do obliczeń konstrukcji
budowlanych.
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PODSTAWY DYNAMIKI BUDOWLI
Wykład –30 godz.; Ćwiczenia – 15 godz.; 2 pkt ECTS
WIEDZA
Ma wiedzę na temat podstawowych problemów dynamiki budowli.
Zna zasady analizy drgań własnych i swobodnych układów o jednym dynamicznym stopniu swobody (w tym analizy
prostych konstrukcji prętowych).
Zna zasady analizy drgań wymuszonych harmonicznie układów o jednym dynamicznym stopniu swobody
(w tym analizy prostych konstrukcji prętowych).
Ma podstawową wiedzę pozwalającą na formułowania równań drgań.
Ma podstawową wiedzę na temat inżynierskich problemów dynamiki budowli.
UMIEJĘTNOŚCI
Potrafi wykonać superpozycję współliniowych drgań harmonicznych.
Potrafi zamodelować złożony (składający się z punktów i tarcz materialnych) układ o jednym dynamicznym stopniu swobody.
Formułuje metodą sił i metodą przemieszczeń równania ruchu prostego układu prętowego o jednym stopniu swobody.
Potrafi wyznaczyć częstość własną i inne podstawowe charakterystyki drgań układu o jednym dynamicznym stopniu swobody.
Potrafi wyznaczyć macierzowe współczynniki równania ruchu prostego układu dyskretnego, składającego się z punktów
i tarcz materialnych.
Umie wyznaczyć ścisłe rozwiązania równania opisującego drgania swobodne i wymuszone harmonicznie układu
o jednym dynamicznym stopniu swobody
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Rozumie konieczność dalszego kształcenia w zakresie dynamiki konstrukcji budowlanych.
Ma świadomość możliwości wystąpienia negatywnych skutków drgań projektowanych konstrukcji.
KONSTRUKCJE BETONOWE – PODSTAWY
Wykład – 30 godz.; Projekt – 15 godz.; ECTS – 3 pkt
WIEDZA
Zna i rozumie zasady idealizowania i obliczania prostych konstrukcji prętowych.
Zna i rozumie zasady wymiarowania i konstruowania podstawowych elementów konstrukcji żelbetowych
– belek i słupów.
UMIEJĘTNOŚCI
Potrafi zidentyfikować i analizować proste i złożone przypadki wytrzymałościowe występujące w prostych układach
konstrukcyjnych.
Poprawnie definiuje modele obliczeniowe konstrukcji i ich elementów, służące do analitycznej i komputerowej analizy konstrukcji.
Potrafi przeprowadzić analizę statyczną konstrukcji prętowych statycznie wyznaczalnych.
Potrafi wykonać analizę nośności granicznej prostych układów prętowych.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Jest odpowiedzialny za rzetelność wyników swoich prac i ich interpretację.
KONSTRUKCJE METALOWE – PODSTAWY
Wykład – 30 godz.; Laboratorium – 15 godz.; ECTS – 3 pkt
WIEDZA
Ma wiedzę w zakresie technologii produkcji, budowy strukturalnej i właściwości stali oraz asortymentu wyrobów
stosowanych w konstrukcjach metalowych.
Poznaje zasady modelowania, wymiarowania i konstruowania połączeń w konstrukcjach metalowych.
UMIEJĘTNOŚCI
Potrafi dokonać wyboru i poprawnie zastosować gatunek stali do warunków pracy konstrukcji.
Potrafi przygotować, wykonać i zinterpretować wyniki prostych eksperymentów laboratoryjnych w celu określenia
właściwości stali oraz nośności połączeń.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Jest odpowiedzialny za rzetelność wyników prac i poprawność ich interpretacji.
Ma świadomość potrzeby dbałości o własne bezpieczeństwo.
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Studia II stopnia – profil ogólnoakademicki
KONSTRUKCJE ZESPOLONE
Wykład – 30 godz.; Projekt – 15 godz.; 3 pkt ECTS
WIEDZA
Identyfikuje konstrukcje zespolone stalowo-betonowe na tle konstrukcji stalowych i betonowych.
Zna i rozumie zasady konstruowania, modelowania i obliczania konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych.
UMIEJĘTNOŚCI
Poprawnie projektuje płytę zespoloną na poszyciu ze stalowych blach profilowanych.
Poprawnie projektuje belkę zespoloną o przekroju w dowolnej klasie.
Poprawnie projektuje słup zespolony ściskany osiowo.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Potrafi pracować samodzielnie nad realizacją zadania i dzielić się wiedzą.
Ma świadomość konieczności poszerzania wiedzy w zakresie konstrukcji zespolonych.
KONSTRUKCJE BETONOWE – SPECJALNE
Wykład – 30 godz.; Laboratorium – 15 godz.; Projekt – 30 godz.; 5 pkt ECTS
WIEDZA
Zna i rozumie zasady idealizowania, modelowania numerycznego i obliczania złożonych konstrukcji żelbetowych.
Zna i rozumie zasady wymiarowania i konstruowania złożonych konstrukcji żelbetowych.
Zna zasady pracy konstrukcji żelbetowych prętowych, płytowych, tarczowych i powłokowych.
UMIEJĘTNOŚCI
Potrafi klasyfikować i obliczać analitycznie bądź numerycznie złożone konstrukcje żelbetowe w zakresie sił przekrojowych,
a następnie krytycznie ocenić otrzymane wyniki.
Potrafi projektować złożone konstrukcje żelbetowe oraz wykonać niezbędną dokumentację projektową.
Umie zaplanować i przeprowadzić badania laboratoryjne i polowe materiałów budowlanych i konstrukcji inżynierskich,
rozwiązywać doświadczalnie problemy inżynierskie oraz opracować sprawozdanie z przeprowadzonych badań.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów pracy inżyniera oraz potrzeby dokształcania.
Potrafi współdziałać z zespołem oraz dbać o bezpieczeństwo własne oraz zespołu.

BETONOWE KONSTRUKCJE SPRĘŻONE
Wykład – 30 godz.; Projekt – 15 godz.; 3 pkt ECTS
WIEDZA
Zna i rozumie zasady wymiarowania i konstruowania betonowych konstrukcji sprężonych.
Zna i rozumie zasady wykonawstwa betonowych konstrukcji sprężonych.
Zna i rozumie normy oraz wytyczne i przepisy dotyczące projektowania i wykonawstwa betonowych konstrukcji
sprężonych.
UMIEJĘTNOŚCI
Potrafi zidentyfikować i nazwać rodzaje betonowych konstrukcji sprężonych.
Potrafi dokonać zestawienia obciążeń działających na obiekty budowlane wraz z ich odpowiednimi kombinacjami.
Potrafi zamodelować i zaprojektować betonowe, sprężone elementy prętowe.
Potrafi sporządzić graficzną dokumentację projektową.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Rozumie konieczność ustawicznego podnoszenia kompetencji zawodowych.
Potrafi pracować samodzielnie i współpracować w zespole nad realizacją zadania.
Jest odpowiedzialny za rzetelność uzyskanych wyników i poprawność ich interpretacji.
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KONSTRUKCJE METALOWE SPECJALNE
Wykład – 30 godz.; Laboratorium – 15 godz.; Projekt – 30 godz.; 5 pkt ECTS
WIEDZA
Zna normy oraz wytyczne i przepisy dotyczące projektowania specjalnych obiektów budowlanych o metalowej konstrukcji
nośnej.
Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę z zakresu analizy, konstruowania i wymiarowania złożonych, specjalnych konstrukcji
metalowych.
UMIEJĘTNOŚCI
Potrafi zamodelować i zaprojektować skomplikowane elementy i złożone konstrukcje.
Potrafi wykonać klasyczną analizę statyczną i analizę stateczności oraz analizę dynamiczną specjalnych konstrukcji
metalowych.
Ma umiejętności analizy i syntetyzowania oraz konstruowania i wymiarowania stalowych konstrukcji specjalnych.
Potrafi zaplanować i przeprowadzić eksperymenty laboratoryjne prowadzące do oceny wytrzymałości metalowych
elementów konstrukcyjnych.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Potrafi pracować samodzielnie i współpracować w zespole nad realizacją zadania.
Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i zespołu.
Rozumie konieczność ustawicznego podnoszenia kompetencji zawodowych i poszerzania wiedzy w zakresie
nowoczesnych procesów i technologii.

10. Odpowiedzi na zapytania
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna udzielała odpowiedzi na pytania dotyczące pełnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie.
Wiele pytań dotyczyło interpretacji aktualnego zakresu uprawnień nadawanych na podstawie przepisów
ustawy – Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie.
Znaczna liczba pytań dotyczyła treści przepisów
ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych oraz zapisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie.
Pytania dotyczyły:
	kwalifikacji wykształcenia w zakresie zawodów
związanych z budownictwem dla określonej
specjalności technika lub mistrza,
	kierunków studiów wyższych odpowiednich
i pokrewnych dla danej specjalności oraz zakresu uprawnień budowlanych,

	zakresu, czasu i trybu odbywania praktyki zawodowej oraz zasad potwierdzania praktyki.
Znaczna część pytań obejmowała sprawy związane
z uznawaniem kwalifikacji zawodowych uzyskanych za granicą do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w Polsce.
Wiele pytań dotyczyło problemów związanych bezpośrednio z projektowaniem i realizacją przedsięwzięć budowlanych.
Dotyczyło to przykładowo:
	zmian trybu uzgadniania usytuowania projektowanych sieci kanalizacyjnych, wodnych, energetycznych,
	uprawnień do projektowania i realizacji systemów sygnalizacji pożarowej,
	zintegrowanych systemów zarządzania i sterowania urządzeniami w budynku,
	zakładowych sieci technologicznych.
W roku 2014 udzielono odpowiedzi na 596 pytań
skierowanych do PIIB. Pracownicy biura Krajowej
Komisji Kwalifikacyjnej udzielali informacji na pytania telefoniczne, przeciętnie około 20 informacji
dziennie.
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11. S
 prawozdanie KKK z realizacji wniosków złożonych
przez członków OIIB
XIII Okręgowe Zjazdy Sprawozdawczo-Wyborcze
skierowały do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej cztery wnioski do rozpatrzenia (nr 19, 20, 53, 73).
Na XIII Krajowym Zjeździe PIIB nie złożono wniosków adresowanych do realizacji przez KKK. Na-

tomiast po XIII Krajowym Zjeździe PIIB przekazany
został jeszcze 1 wniosek (nr 4kw) w celu zajęcia
stanowiska przez KKK.
Zgodnie z obowiązującą procedurą postępowania
stanowisko Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej w sprawie przedmiotowych wniosków zostało przekazane
do Komisji Wnioskowej Krajowej Rady PIIB.
Poniższa tabela prezentuje propozycję KKK realizacji wniosków złożonych przez członków OIIB.

Wnioski zgłoszone na XIII okręgowych zjazdach OIIB oraz zgłoszone po XIII Krajowym Zjeździe PIIB
Kwalifikacja
wniosku

Autor

19

Zwrócić się do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej o jednoznaczną interpretację zakresów
wydawanych w różnych latach uprawnień budowlanych i wydać je w formie ogólnodostępnej
broszury – zakładając proporcjonalny udział izb okręgowych w pokryciu kosztów takiego
opracowania.
Stanowisko KKK: Wniosek zrealizowany.
Opracowanie takie zostało już wykonane i opublikowane w roku 2011 przez wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., pt. „Uprawnienia budowlane w latach 1928–2011 wynikające
z Prawa budowlanego i przepisów wykonawczych”, autorzy opracowania:
mgr inż. Z. Dzierżewicz, dr J. Smarż.

KKK

Andrzej
Pieniążek
Świętokrzyska
OIIB

20

Opracować materiały dla OKK określające, jakie uprawnienia obowiązują w krajach UE.
Stanowisko KKK: Wniosek jest realizowany.
Wniosek o podobnej treści został już wcześniej złożony i skierowany do Krajowej Rady PIIB przez
Krajową Komisję Kwalifikacyjną. Materiały te są kompletowane w ramach współpracy PIIB ze
stowarzyszeniami naukowo-technicznymi i samorządem zawodowym inżynierów budownictwa
w krajach europejskich. Są one wykorzystywane przy uznawaniu kwalifikacji zawodowych
obcokrajowców, a także przy kwalifikacji praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych
inżynierów polskich, odbywających praktykę w innych krajach europejskich.

KKK

Stefan
Szałkowski
Świętokrzyska
OIIB

53

Proponuję rozszerzyć informację generowaną przez system kodu weryfikacji ze strony
internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (http://www.piib.org.pl/) o zakres uprawnień,
w które wchodziłyby następujące informacje: nr uprawnień, zakres uprawnień, specjalność oraz
jakie występują ograniczenia. Generowanie ww. informacji za pomocą numeru członkowskiego.
Ponadto należałoby umożliwić wygenerowanie ww. danych do druku jako dokumentu.
Uzasadnienie:
Rozszerzenie informacji zapewni weryfikację danych w celu ustalenia:
– wiarygodności uprawnień,
– zakresu uprawnień – stanowiłoby to jednocześnie interpretację uprawnień.
Wydruk dokumentu stanowiłby dla urzędów potwierdzenie danych. Generowanie za pomocą
numeru członkowskiego zapewni dostęp do tych danych osobom prowadzącym postępowanie
przetargowe oraz prowadzącym rekrutację. Dodatkowo proponowane rozwiązanie usprawni
postępowanie weryfikacyjne prowadzone przez okręgową komisję kwalifikacyjną przy
zatwierdzaniu praktyk zawodowych.
Stanowisko KKK: wniosek należy odrzucić.
Powyższe zagadnienie nie mieści się w zakresie kompetencji Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.
Dodatkowo należy zauważyć, że proponowana forma informacji internetowej nie gwarantuje
poprawnej interpretacji zakresu uprawnień budowlanych. Interpretacja uprawnień budowlanych
dokonywana jest zawsze indywidualnie dla każdej konkretnej decyzji.

KKK

Wojciech
Burda
Śląska OIIB

73

Ponownie wnioskuję o przywrócenie rozdziału uprawnień w branży kolejowej na:
– linie, węzły, stacje kolejowe
– urządzenia sterowania ruchem kolejowym
Uzasadnienie:
Poprzedni wniosek z 2013 r. rekomendowany przez Komisję Prawno-Regulaminową Krajowej
Rady PIIB nie został uwzględniony w aktualnych zmianach Prawa budowlanego w 2014 r.
Stanowisko KKK: wniosek zrealizowany.
Wniosek w powyższej sprawie, z poparciem Komisji Prawno-Regulaminowej, złożyła Krajowa
Komisja Kwalifikacyjna do Krajowej Rady PIIB w 2013 r. Postulat rozdzielenia uprawnień
kolejowych w zakresie linie, węzły, stacje kolejowe i urządzenia sterowania ruchem kolejowym
został spełniony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, z dnia 11 września 2014 r., obowiązującym od 25
września 2014 r.

KKK

Zbigniew
Herisz
oraz
Zenon Kret
Dorota
Przybyła
Zbigniew
Kozieł
Włodzimierz
Poniewierski
Anna
Polisiewicz
Śląska OIIB

Nr
wn.

Treść wniosku
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Nr
wn.

Treść wniosku

Dot. Opracowywania i wynagrodzenia za pytania ustne na egzaminy.
Dokonać weryfikacji wewnętrznych zasad wypłaty wynagrodzenia członków okręgowych komisji
kwalifikacyjnych za udział w postępowaniu kwalifikacyjnym oraz za przeprowadzanie egzaminów
na uprawnienia budowlane w zakresie ustalania odpłatności za opracowanie zestawów pytań
egzaminacyjnych ze wskazaniem źródeł finansowania w kontekście treści przepisu art. 36 ust.
1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 932 z późn. zm.) „Krajowa
Komisja Kwalifikacyjna w szczególności opracowuje zestawy pytań egzaminacyjnych” oraz
postanowień § 13 i 14 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83,
poz. 578 z późn. zm.), a także § 10 ust. 3 regulaminu okręgowych komisji kwalifikacyjnych
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Stanowisko KKK: wniosek należy odrzucić.
W kadencji 2010–2014 Krajowej i Okręgowych Komisji Kwalifikacyjnych wprowadzona została
zasada powiązania 50% pytań na egzaminie ustnym na uprawnienia budowlane z praktyką
4kw
zawodową kandydata – jest to jeden ze sposobów badania autentyczności praktyki zawodowej
dokumentowanej w książce praktyki zawodowej, a także umiejętności praktycznego stosowania
wiedzy technicznej. Pytania te opracowywane są w okręgowych komisjach kwalifikacyjnych
przez zespoły kwalifikacyjne i egzaminacyjne, powołane przez przewodniczącego OKK.
Każdy kandydat – zgodnie ze zmianami w ustawie Prawo budowlane, wprowadzonymi ustawą
o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych – wnosi do okręgowej
rady PIIB opłatę za postępowanie egzaminacyjne. Od 11 sierpnia 2014 r. wysokość opłaty
ustalana jest przez Krajową Radę PIIB, corocznie, stosownie do postanowień znowelizowanej
ustawy Prawo budowlane. Z tej kwoty pokrywane są również koszty opracowania 50% pytań do
egzaminu ustnego dla każdego kandydata, wg ogólnych zasad wypłacania ekwiwalentu za prace
wykonywane przez członków PIIB na rzecz Izby. W poszczególnych okręgowych izbach zostały
wypracowane rozwiązania, satysfakcjonujące zainteresowane osoby, a ich odgórne ustalanie
przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną mogłoby być odebrane jako ingerencja w gospodarkę
finansową okręgowych rad PIIB.

12. W
 spółpraca KKK z innymi
organami
12.1. W
 spółpraca Krajowej
Komisji Kwalifikacyjnej
z Krajową Radą PIIB
w obradach sejmowej
Komisji Nadzwyczajnej
W okresie styczeń–kwiecień 2014 r. 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 dziewięcioma
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, przed-

Kwalifikacja
wniosku

Autor

KKK

Wiesław
Nurek
Lubelska OIIB

stawiając argumenty merytoryczne za utrzymaniem
większości kryteriów uzyskiwania uprawnień budowlanych, w tym zachowania dotychczasowego
wymiaru praktyk zawodowych.
Niestety argumentacja merytoryczna nie spotkała
się ze zrozumieniem posłów – członków Komisji
Nadzwyczajnej, ponieważ uwagi PIIB w zakresie
utrzymania dotychczasowego wymiaru praktyki
zawodowej nie zostały uwzględnione. Nadrzędny okazał się postulat „ułatwiania dostępu” do
zawodu, między innymi przez skrócenie praktyki
zawodowej wymaganej do uzyskania uprawnień
budowlanych.
Uchwalone w Komisji Nadzwyczajnej postulaty deregulacji (w tym skrócenie praktyk zawodowych)
mogą mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo
obiektów, których zapewnienie jest podstawowym
obowiązkiem w wypełnianiu zawodu inżyniera budowlanego. Niestety przepisy w tym kształcie nie
znalazły się w ustawie z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U. poz. 768).
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Dodatkowo w 2014 r. zakończyły się prace nad
przepisami rozporządzenia wykonawczego do ww.
ustawy. Dnia 11 września 2014 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju wydał rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278).
W procesie tworzenia zarówno ustawy, jak i rozporządzenia Krajowa Komisja Kwalifikacyjna wspierała merytorycznie prezesa Krajowej Rady, przygotowując pisemne uwagi i opinie do poszczególnych
przepisów.

12.2. Współpraca z OKK
Wzorem lat ubiegłych, niezależnie od spotkania
informacyjno-szkoleniowego w Serocku, kontynuowano utrwaloną zasadę organizowania przed
każdą sesją egzaminacyjną spotkań z przewodniczącymi OKK w ramach posiedzeń plenarnych KKK.
W trakcie tych spotkań, przed wiosenną i jesienną
sesją egzaminacyjną, 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.
W ramach nadzoru, w trakcie XXIII oraz XXIV sesji
egzaminacyjnej, członkowie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej kontynuowali wizytację przebiegu egzaminów w OKK. Zdobyte doświadczenia i uwagi
zawsze 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.
Sukcesywnie zgłaszane uwagi do jakości pytań
testowych oraz ustnych pozwalają eliminować pytania niejednoznaczne i poprawiać merytoryczną
jakość istniejących pytań w CZPE.
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 nadal
kontynuowane.

13. O
 bsługa biurowa i prawna
KKK
W ciągu roku 2014 w biurze KR, obsługującym Krajową Komisję Kwalifikacyjną, nastąpiły zmiany w
dotychczasowym składzie osobowym. Jedna osoba
zrezygnowała z pracy, a jedna pozostaje na urlopie
macierzyńskim. Przejęcie dodatkowych obowiązków
przez pracowników, którym przydzielono te zadania,
wymagało wysiłku, nie odbiło się jednak na jakości
i terminowości wykonywanych prac dotyczących
problematyki, która jest właściwa dla KKK.
Ustawa deregulacyjna i nowe rozporządzenie wykonawcze, dotyczące samodzielnych funkcji technicznych, wywołały jeszcze większą liczbę pytań, kierowanych do KKK, wynikających z wątpliwości co do
intencji podmiotów odpowiedzialnych za treść obowiązujących przepisów. Wypracowanie stanowisk
interpretacyjnych, dotyczących przede wszystkim
stosowania przepisów w praktyce, nastręcza wiele
trudności. W wielu przypadkach przedkładana KKK
wykładnia przepisów prawa nie jest jednolita.
W dalszym ciągu biuro odpowiada na pytania,
dotyczące pełnego zakresu problematyki budownictwa (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 zakresie problematyki prawnej Krajowa Komisja
Kwalifikacyjna współpracuje z mec. Tomaszem Dobrowolskim oraz Kancelarią Radcy Prawnego mec.
Krzysztofa Zająca.

14. P
 lanowane i zrealizowane
wydatki na rok 2014
Wydatki związane z działalnością KKK w 2014 r. realizowane były w ramach budżetu PIIB i są zawarte
w sprawozdaniu finansowym Krajowej Rady.

15. P
 odsumowanie i wnioski
końcowe
W roku sprawozdawczym 2014 upłynęła III kadencja Okręgowych i Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.
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W wyniku wyborów podczas zjazdów okręgowych
i XIII Krajowego Zjazdu delegatów wybrane zostały
nowe składy OKK i KKK na IV kadencję 2014–2018.
Jednocześnie zakończone zostały prace w Komisji
Nadzwyczajnej Sejmu VII kadencji ds. Związanych
z Ograniczaniem Biurokracji – w dniu 9 maja 2014 r.
Sejm uchwalił ustawę o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, która weszła w życie 10 sierpnia 2014 r. Rozporządzenie
wykonawcze z dnia 11 września 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, dostosowane do ustawy deregulacyjnej, zostało ogłoszone 24 września 2014 r., jako obowiązujące od 25 września 2014 r.
Te zdarzenia stanowiły zasadnicze tło i utrudnienia
w działalności okręgowych i Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej w 2014 r. Należało przeprowadzić sprawnie
wiosenną XXIII sesję egzaminacyjną i jesienną XXIV
sesję egzaminacyjną na uprawnienia budowlane.
Prace te zostały wykonane z powodzeniem – łącznie
w 2014 r. 4433 osoby uzyskały uprawnienia budowlane (w 2013 r. – 4744 osoby).
W wyniku ustawy deregulacyjnej uległy skróceniu
okresy wymaganej praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych w poszczególnych zakresach
wszystkich specjalności. Skorzystali już z tego
kandydaci przystępujący do XXIV sesji egzaminacyjnej. Jednocześnie w podsumowaniu XXIV sesji
egzaminacyjnej uwidocznił się wyraźnie niższy
wskaźnik pozytywnych wyników egzaminu testowego i ustnego w poszczególnych specjalnościach
uprawnień budowlanych. Czy ma to związek bezpośredni ze skutkami ustawy deregulacyjnej, czy
z niższym poziomem przygotowania do zawodu
absolwentów wyższych uczelni, czy może jest to
łączne oddziaływanie obu czynników? Wyniki
jednej sesji egzaminacyjnej nie dają podstaw do
obiektywnych uogólnień – będziemy obserwować
to zjawisko przy kolejnej XXV sesji egzaminacyjnej
w maju 2015 r.
W podsumowaniu sprawozdania KKK z działalności w roku 2014 kreślimy nowe zadania i istniejące,
nadal ważne do realizacji w 2015 r.
Należą do nich m.in.:
	Stałe monitorowanie przepisów regulujących
proces budowlany i jednocześnie stanowiących

podstawę pytań na egzamin testowy w Centralnym Zbiorze Pytań Egzaminacyjnych.
	Doskonalenie bazy pytań dotyczących umiejętności stosowania wiedzy technicznej w praktyce
zawodowej, odnoszących się przede wszystkim
do egzaminu ustnego. W tej grupie szczególną
uwagę należy skierować na pytania wprowadzone rozporządzeniem z dnia 11 września 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, związane z rozwiązaniem
konkretnego zadania projektowego (przy egzaminie na uprawnienia do projektowania) bądź
też zadania z zakresu realizacji budowy (przy
egzaminie na uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi).
	Kontynuacja spotkań informacyjno-szkoleniowych
członków Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej i okręgowych komisji kwalifikacyjnych w celu doskonalenia jednolitego systemu postępowania
kwalifikacyjnego przy nadawaniu uprawnień
budowlanych.
Nowe regulacje prawne postępowania kwalifikacyjnego przy nadawaniu uprawnień budowlanych
zwiększają odpowiedzialność przewodniczących
okręgowych komisji kwalifikacyjnych za postępowanie związane z egzaminem ustnym:
	Dostosowanie regulaminu nadawania uprawnień budowlanych do nowej sytuacji prawnej,
wynikającej z ustawy o ułatwieniu dostępu do
wykonywania niektórych zawodów regulowanych oraz związanego z nią nowego rozporządzenia wykonawczego. Podjęte prace w tym
zakresie w październiku 2014 r. powinny być
możliwie szybko sfinalizowane – dotychczasowy przebieg tych prac wskazuje na konieczność
usprawnienia obsługi prawnej KKK.
	Artykuł 168b ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym stwarza uczelniom możliwość zawierania
umów z samorządem zawodowym w sprawie
programów i efektów kształcenia oraz organizacji praktyk na kierunkach objętych specjalnościami uprawnień budowlanych, a w konsekwencji
ułatwienie absolwentom tych uczelni uzyskania uprawnień budowlanych. Z tego przywileju
uczelni wynikają dla samorządu zawodowego,
a więc także dla okręgowych i Krajowej Komisji
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Kwalifikacyjnej, ważne zadania przy określaniu i walidacji efektów kształcenia w odniesieniu do poszczególnych specjalności i zakresów
uprawnień budowlanych. Jest to nowe zadanie,
stanowiące kontynuację analizy programów
kształcenia na kierunkach objętych specjalnościami uprawnień budowlanych, przeprowadzonej
przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną w latach
2008–2012, oraz kontynuację analizy efektów
kształcenia na kierunku budownictwo, podjętej
w latach 2013–2014 r.
Skuteczne wsparcie w realizacji tego zadania upatrujemy we współdziałaniu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Komisji Akredytacyjnej Uczelni
Technicznych, potwierdzonym umową o współpracy, zawartą w grudniu 2012.
	współpraca z uczelniami, stowarzyszeniami
naukowo-technicznymi oraz z firmami budowlanymi w zakresie przygotowania do zawodu
kandydatów do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, w tej
grupie również techników budowlanych, którym w wyniku ustawy deregulacyjnej przywró-

cona została możliwość uzyskiwania uprawnień do kierowania robotami budowlanymi
w ograniczonym zakresie – co de facto jest
spełnieniem wspólnego postulatu PIIB i PZITB,
skierowanego do resortu budownictwa
w 2009 r.
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna składa serdeczne
podziękowania Prezesowi Krajowej Rady za stworzenie warunków dobrej współpracy z Krajową
Radą, biurem Krajowej Rady i innymi organami
centralnymi PIIB, umożliwiającymi zrealizowanie
wszystkich ustawowych zadań KKK.
Serdeczne podziękowania za dobrą współpracę
kieruje Krajowa Komisja Kwalifikacyjna do Przewodniczących Okręgowych Komisji Kwalifikacyjnych. Wzorowa współpraca KKK i OKK ma swoje
odbicie we wszystkich kierunkach działalności KKK,
ujętych w niniejszym sprawozdaniu.
Serdeczne podziękowania KKK kieruje również do
Przewodniczących Okręgowych Rad PIIB, którzy
w roku 2014 wspierali działalność Krajowej i Okręgowych Komisji Kwalifikacyjnych.

Wniosek końcowy
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna przedkłada sprawozdanie ze swojej działalności w 2014 r. XIV Krajowemu
Zjazdowi Sprawozdawczemu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i wnioskuje o jego przyjęcie.

Sekretarz
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczący
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inż. Janusz Jasiona

dr inż. Marian Płachecki
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ZA ROK 2014

Krajowy Sąd Dyscyplinarny jako organ Krajowej
Izby Inżynierów Budownictwa działający na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 5 i art. 37 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych
architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j.
Dz.U. z 2014 r. poz. 1946), na podstawie § 4 pkt 4
regulaminu KSD składa sprawozdanie z działalności
za rok 2014.

XIII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy, który
odbył się w dniach 27–28 czerwca 2014 r., wybrał
nowy 17-osobowy skład KSD na IV kadencję.

Sprawy organizacyjne

wiceprzewodniczący:
Andrzej Tabor – Mazowiecka OIIB

Skład osobowy Krajowego Sądu Dyscyplinarnego
W 2014 r. Krajowy Sąd Dyscyplinarny do XIII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa funkcjonował
w 17-osobowym składzie, jak niżej:
Skład Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB
od 1 stycznia do 28 czerwca 2014 r.
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

Skład Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB
od 28 czerwca 2014 r.
przewodniczący:
Gilbert Okulicz-Kozaryn – Podlaska OIIB

sekretarz:
Barbara Twardosz-Michniewska – Śląska OIIB
członkowie:
Krystyna Chocianowicz – Wielkopolska OIIB
Stanisław Dołęgowski – Podkarpacka OIIB
Danuta Duch-Mackaniec – Dolnośląska OIIB
Wojciech Hanuszkiewicz – Łódzka OIIB
Ryszard Feliks Kruszewski – Podlaska OIIB
Andrzej Leniak– Lubelska OIIB
Roman Lulis – Mazowiecka OIIB
Michał Łapiński – Świętokrzyska OIIB
Maria Mleczko-Król – Opolska OIIB
Danuta Paginowska – Dolnośląska OIIB
Zenon Panicz – Śląska OIIB
Józef Pączek – Pomorska OIIB
Józef Szostak – Małopolska OIIB
Marian Zdunek – Warmińsko-Mazurska OIIB
Jak widać z powyższego, skład Krajowego Sądu
Dyscyplinarnego zmienił się w 41%.
Posiedzenia KSD w 2014 r.
W okresie sprawozdawczym Krajowy Sąd Dyscyplinarny zbierał się pięciokrotnie:
– dwa posiedzenia wyjazdowe, na których omawiano statutową działalność organu:
 22.05.2014 r. w Nowogrodzie (III kadencja);
 28.11.2014 r. w Jadwisinie (IV kadencja);
– trzy posiedzenia w Warszawie:
 18.02.2014 r. w celu zatwierdzenia sprawozdania KSD za rok 2013 r.

XIV Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 2015

132

SPRAWOZDANIE KRAJOWEGO
SĄDU DYSCYPLINARNEGO

oraz za trzecią kadencję (III kadencja);
 28.06.2014 r. w celu ukonstytuowania się KSD
na IV kadencję;
 02.09.2014 r. w celu omówienia zakresu działań KSD na IV kadencję.
Ponadto odbyły się dwa posiedzenia KSD wspólne
z przewodniczącymi OSD:
 23.05.2014 r. w Nowogrodzie;
 29.11.2014 r. w Jadwisinie.
W minionym roku przewodniczący KSD powołał:
 jeden skład orzekający (3-osobowy) do rozpatrzenia sprawy w I instancji (KSD/04/14), która odbyła
się w dniach 04.08.2014 r. i 21.08.2014 r.;
 jeden skład orzekający (3-osobowy) do rozpatrzenia sprawy w II instancji dotyczącej stwierdzenia
nieważności decyzji OSD (KSD/26/13);
 jeden skład orzekający (3-osobowy) do rozpatrzenia wniosku o wyłączenie ze składu orzekającego
OSD jednej osoby (KSD/SiW/10/14);
 trzy składy orzekające (3-osobowe) do rozpatrzenia wniosków OROZ o stwierdzenie nieważności
decyzji OSD (KSD/SiW/03/14, KSD/SiW/04/14,
KSD/SiW/05/14);
 26 składów orzekających (5-osobowych).
Ogółem odbyły się 33 posiedzenia składów orzekających KSD (w dziewięciu terminach).
Obsługa biura KSD
Obsługę organizacyjno-administracyjną zgodnie ze
statutem PIIB zapewniało biuro PIIB, które prowadzi pani Sylwia Krajewska-Tejwan.

Szkolenia
W okresie sprawozdawczym odbyły się dwa szkolenia: 22–24 maja 2014 r. w Nowogrodzie i 28–29
listopada 2014 r. w Jadwisinie, połączone z warsztatami dla członków KSD i KROZ oraz przewodniczących okręgowych sądów dyscyplinarnych i okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej
koordynatorów.
Przedmiotem warsztatów było:
 pogłębianie znajomości zagadnień prawnych,
 doskonalenie uczestników w zakresie interpretacji karania w świetle przepisów Prawa budow-

lanego oraz kodeksu etyki w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych
przez członków PIIB,
 rozpatrywanie spraw na bazie rzeczywistych zagadnień, które wpływają do okręgowych rzeczników i sądów dyscyplinarnych.
Tabela 1. F
 rekwencja uczestników szkolenia
Szkolenie

Nowogród

Jadwisin

Członkowie KSD

12 obecnych/17

17 obecnych/17

11 obecnych/16

16 obecnych/16

15 osób

18 osób

Przewodniczący
OSD
Pracownicy biura
i obsługa prawna

Z danych w tabeli wynika, że frekwencja na szkoleniach organizowanych przez KSD i KROZ jest
wysoka.
Poza wymienionymi szkoleniami niektórzy członkowie KSD uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez okręgowe izby inżynierów budownictwa,
m.in. w Kazimierzu Dolnym, we Włodzimierzowie
oraz w Cedzynie.

Działalność ksd w roku 2014
Z poprzedniego okresu sprawozdawczego KSD do
rozpatrzenia w 2014 r. pozostało 17 spraw, w tym:
 1 sprawa z 2010 r.,
 1 sprawa z 2011 r.,
 6 spraw z 2012 r.,
 9 spraw z 2013 r.
Sposób rozpatrzenia spraw przedstawia załącznik
nr 1.
W 2014 r. do KSD wpłynęło 11 skarg i wniosków,
które dotyczyły następujących okręgowych izb inżynierów budownictwa:
 Kujawsko-Pomorska – 1,
 Lubuska – 2,
 Łódzka – 1,
 Mazowiecka – 1,
 Opolska – 1,
 Wielkopolska – 4,
 Zachodniopomorska – 1.
KSD w 2014 r. wydał 11 rozstrzygnięć dotyczących
skarg i wniosków oraz wydał jedną odpowiedź
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pisemną, która dotyczyła skargi z 2013 r. (KSD/SiW/04/13), w następujący sposób:
 postanowienie KSD – 1 sprawa (odmowa wyłączenia przewodniczącego składu orzekającego
OSD),
 decyzja KSD – 3 sprawy (odmowa stwierdzenia
nieważności decyzji OSD Wielkopolskiej OIIB),
 odpowiedź pisemna przewodniczącego KSD
– 8 spraw.
Sposób rozpatrzenia skarg i wniosków przedstawia
załącznik nr 2.
W 2014 r. do KSD, jako sądu I instancji, wpłynęła
jedna sprawa (KSD/04/14) z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej.

W 2014 r. do KSD, jako sądu II instancji, wpłynęły
23 sprawy, w tym z odpowiedzialności:
 zawodowej – 18,
 dyscyplinarnej – 5.
Sprawy te dotyczyły członków z następujących OIIB:
 Dolnośląskiej – 2,
 Kujawsko-Pomorskiej – 1,
 Lubuskiej – 4,
 Łódzkiej – 1,
 Małopolskiej – 4 (3 sprawy przekazane przez
OSD, 1 sprawa przez KROZ),
 Mazowieckiej – 1,
 Opolskiej – 1,
 Podkarpackiej – 1,

Liczba spraw, które wpłynęły do KSD
w latach 2006–2014

Liczba spraw, które wpłynęły do KSD w 2014 r.
z podziałem na izby okręgowe
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P odlaskiej – 1,
Pomorskiej – 1,
Świętokrzyskiej – 2,
Wielkopolskiej – 2,
Zachodniopomorskiej – 3.

W 2014 r. KSD wydał jedno ostateczne orzeczenie
w I instancji oraz 18 ostatecznych rozstrzygnięć
spraw w postępowaniu odwoławczym (1 z 2011 r.,
5 z 2013 r., 12 z 2014 r.), w tym:
 utrzymano w mocy zaskarżoną decyzję/postanowienie – 7 spraw,
 uchylono zaskarżone decyzje i przekazano do
ponownego rozpatrzenia – 3 sprawy,
 pozostawiono odwołanie/zażalenie bez rozpoznania – 2 sprawy,
 uchylono zaskarżoną decyzję w całości i umorzono postępowanie przed organem I instancji
– 1 sprawa,
 stwierdzono uchybienie terminu do wniesienia
odwołania – 1 sprawa,
 stwierdzono nieważność decyzji OSD – 1 sprawa,
 utrzymano w mocy decyzję własną – 1 sprawa,
 umorzono postępowanie dyscyplinarne w I instancji – 1 sprawa,
 uchylono zaskarżoną decyzję w całości i wymierzono karę upomnienia – 1 sprawa,
 uchylono decyzję OSD w części wyznaczającej
termin złożenia egzaminu i orzeczono nowy
termin złożenia egzaminu – 1 sprawa.
Na rok 2015 przeszło 17 spraw:
– 12 spraw z 2014 r., w tym:
 3 sprawy, które zostały skierowane do wojewódzkiego sądu administracyjnego i na dzień
31.12.2014 r. nie było wyroku (KSD/05/14,
KSD/06/14, KSD/07/14),
 1 sprawa, która została skierowana do sądu
apelacyjnego i na dzień 31.12.2014 r. nie było
wyroku (KSD/13/14),
 2 sprawy, które zostały rozpatrzone, ale na
dzień 31.12.2014 r. nie były prawomocne,
 6 spraw, które będą rozpatrzone na początku 2015 r. (5 z nich wpłynęło do KSD
w IV kwartale);

– 2 sprawy z 2013 r., w tym:
 1 sprawa, która została skierowana do wojewódzkiego sądu administracyjnego i na dzień
31.12.2014 r. nie było wyroku (KSD/12/13),
 1 sprawa, która została skierowana do Naczelnego Sądu Administracyjnego po wyroku WSA
i na dzień 31.12.2014 r. nie było rozstrzygnięcia
(KSD/23/13);
– 3 sprawy z 2012 r., które zostały skierowane do
Naczelnego Sądu Administracyjnego po wyroku
WSA i na dzień 31.12.2014 r. nie było rozstrzyg
nięcia (KSD/10/12, KSD/12/12, KSD/29/12).
Sposób rozpatrzenia spraw przedstawiają załączniki nr 1 i 3.

Orzecznictwo sądów
powszechnych
W roku 2014 Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrzył dwie sprawy KSD/17/12 i KSD/18/12,
w których oddalił skargę kasacyjną wniesioną
przez skarżących. W związku tym zaskarżone postanowienia OSD, dotyczące odmowy wznowienia postępowania zakończonego decyzją, zostały
utrzymane w mocy.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
w roku 2014 rozpatrzył dwie sprawy, KSD/27/12
i KSD/21/13, w ten sposób, że oddalił skargi wniesione na decyzje KSD, które utrzymywały w mocy
decyzje okręgowych sądów dyscyplinarnych.
W związku z tym w sprawie KSD/27/12 decyzja
OSD dotycząca nałożenia kary upomnienia została
utrzymana w mocy i w sprawie KSD/21/13 decyzja
OSD dotycząca umorzenia postępowania została
utrzymana w mocy.
W 2014 r. Sąd Apelacyjny w Szczecinie rozpatrzył
jedną sprawę z roku 2013 (KSD/22/13). Wyrokiem z dnia 2 grudnia 2014 r. oddalił odwołanie
wniesione przez obwinionego na postanowienie
KSD, w którym KSD utrzymał w mocy zaskarżone
orzeczenie OSD dotyczące orzeczenia kary upomnienia.
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Działalność okręgowych sądów
dyscyplinarnych
Liczba spraw, które wpłynęły do okręgowych sądów
dyscyplinarnych w roku 2014, wyniosła 255, z czego:
 w trybie odpowiedzialności zawodowej – 199
spraw,
 w trybie odpowiedzialności dyscyplinarnej – 18
spraw,
 wniosek o zatarcie kary – 38.
Jak wynika z wykresu, w 2014 r. wpłynęło najwięcej
spraw od dziewięciu lat.
Z poprzedniego okresu sprawozdawczego do rozpatrzenia przez OSD w 2014 r. przeszło 100 spraw (79
spraw niezakończonych, 9 spraw zawieszonych oraz
12 spraw zwróconych do OROZ w celu uzupełnienia).
Szczegółowy zakres prowadzonych spraw został opisany w sprawozdaniach OSD, z których dane statystyczne zestawiono w załączniku nr 4 do niniejszego
sprawozdania.
W wyniku postanowień okręgowe sądy dyscyplinarne:
 w 115* sprawach ukarały winnych,
 w 8* sprawach uniewinniły obwinionych od
zarzucanych im czynów,

 71* sprawach umorzyły postępowania,
w
w 35* sprawach orzekły o zatarciu kary,
101 spraw pozostało w toku,
11 spraw jest zawieszonych,
10 spraw zwrócono do OROZ,
w 4 sprawach odmówiono wszczęcia postępowania/odmowa zatarcia/wznowienia postępowania.
* z rozstrzygnięć ostatecznych







Najwięcej wszczętych postępowań (z pominięciem
wniosków o zatarcie kary) w 2014 r. było w OIIB:
 Podkarpackiej – 51,
 Pomorskiej – 26,
 Małopolskiej – 23.
Najmniej wszczętych postępowań było w OIIB:
 Lubelskiej – 1,
 Świętokrzyskiej – 2,
 Opolskiej – 3.
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) w
 ykonywanie zakresu robót budowlanych niezgodnie z wydanymi decyzjami o pozwoleniu na

Sprawy z odpowiedzialności zawodowej
i dyscyplinarnej, które wpłynęły do OSD w latach 2006–2014
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Struktura spraw rozpatrywanych przez okręgowe sądy dyscyplinarne

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 wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie;

5) błędy wynikające z nieznajomości zasad przy
opracowywaniu projektów budowlanych;
6) błędy wynikające z nieznajomości warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych;
7) błędy zamierzone w celu wprowadzenia w błąd
administracji budowlanej oraz urzędu nadzoru
budowlanego;
8) brak rzetelności w opracowywaniu opinii technicznych i ekspertyz.

Liczba wszczętych postępowań
w okręgowych sądach dyscyplinarnych w 2014 r.
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Najczęstsze wykroczenia z odpowiedzialności dyscyplinarnej to naruszenie zasad etyki zawodowej,
w tym głównie próby oszustwa i wyłudzenia wynagrodzenia za niewykonaną pracę.

Niestety nadal na bardzo wysokim poziomie utrzymuje się liczba spraw w toku. Zestawienie spraw
przechodzących na lata następne w poszczególnych okręgach przedstawia poniższy wykres.

Sprawy w toku według stanu na dzień 31 grudnia
przechodzące na rok następny

Procent ukaranych członków OIIB w stosunku do liczby
wszystkich członków
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Struktura zawodów ukaranych

Kontrole przeprowadzone
przez ksd
W ramach nadzoru KSD nad OSD w roku 2014
zostały przeprowadzone kontrole działania w czterech okręgowych sądach dyscyplinarnych:
 Dolnośląskiej OIIB w dniu 17.11.2014 r.,
 Łódzkiej OIIB w dniu 12.11.2014 r.,
 Podkarpackiej OIIB w dniu 24.10.2014 r.,
 Zachodniopomorskiej OIIB w dniu 14.11.2014 r.

Zespoły kontrolne pozytywnie oceniły prace OSD.
Generalnie nie stwierdzono nieprawidłowości.
W wyniku przeprowadzonej kontroli dwa zespoły kontrolujące w swoich wnioskach pokontrolnych zwróciły uwagę na jednostkowe przypadki
uchybień.
Ponadto w dniu 6 listopada 2014 r. została przeprowadzona kontrola biura KSD za okres od
28.06.2014 do 06.11.2014 r., która nie stwierdziła
nieprawidłowości.
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dyscyplinarna

zawodowa

2.

Odpowiedzialność

1.

Lp.

ŁOD

LBS

Woj.

17.05.2011

26.04.2010

Data wpływu

KSD/10/11

KSD/08/10

Znak sprawy

Data załatwienia

II instancja

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
II instancja
przeprowadzenie dodatkowego postępowania w celu uzupełnienia dowodów
26.06.2012
Pismo przewodniczącego KSD do przewodniczącego OSD ŁOD OIIB o przeprowadzenie dodatkowego postępowania w celu uzupełnienia dowodów
02.10.2012
Odpowiedź przewodniczącego OSD ŁOD OIIB informująca, że po uzyskaniu odpowiedzi od inwestrora wyznaczy
biegłego do przeprowadzenia ekspertyzy
02.09.2014
Decyzja nr 17/14 – KSD uchyla decyzję OSD nr 1/2011 z dnia 8 kwietnia 2011r. w części wyznaczającej termin
złożenia egzaminu, o którym mowa w art. 12 ust. 3 Prawa budowlanego i w tym zakresie orzeka co do istoty
sprawy, wyznaczając termin złożenia egzaminu na dzień 31 grudnia 2014 r.

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 Apelacyjnego w Poznaniu, Wydział III Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
12.08.2010
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu – odrzuca odwołanie obwinionego i zwraca akta sprawy
26.08.2010
Sąd Apelacyjny w Poznaniu zwrócił się o nadesłanie akt w związku z wniesioną skargą przez obwinionego.
Akta zostały przekazane do Sądu Apelacyjnego przez okręgowy sąd dyscyplinarny
25.01.2011
Sąd Apelacyjny zwrócił akta do OSD Lubuskiej OIIB

Sprawy z lat ubiegłych rozpatrywane przez KSD w 2014 r.

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA
(Sąd Apelacyjny
odrzucił odwołanie
obwinionego)

Stan

Załącznik nr 1

zawodowa

zawodowa

4.

Odpowiedzialność

3.

Lp.

ZAP

WAM

Woj.

14.05.2012

29.02.2012

Data wpływu

KSD/12/12

KSD/10/12

Znak sprawy

II instancja

25.07.2012
Decyzja nr 8/12 – utrzymuje w mocy zaskarżoną 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 kasacyjnej złożonej przez pełnomocnika obwinionego
19.09.2013
Odpowiedź KSD na skargę kasacyjną do NSA

Instancja

I instancja
II instancja

Data załatwienia
26.04.2012
Protokół KSD z posiedzenia niejawnego składu orzekającego
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
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 18.11.2011 r. umarzającej postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej obwinionego
13.07.2012
Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy złożony przez pełnomocnika 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 decyzję KSD
24.06.2013
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego złożona przez KSD
16.08.2013
Doręczenie odpisu odpowiedzi na skargę kasacyjną od pełnomocnika skarżącego
28.10.2014
Zawiadomienie o rozprawie (nie ma wyroku)

Naczelny Sąd Administracyjny
(sprawa w toku)

Naczelny Sąd Administracyjny
(sprawa w toku)

Stan
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zawodowa

zawodowa

zawodowa

zawodowa

6.

7.

8.

Odpowiedzialność

5.

Lp.

ŁOD

LUB

WKP

WKP

Woj.

20.11.2012

12.10.2012

28.06.2012

28.06.2012

Data wpływu

KSD/29/12

KSD/27/12

KSD/18/12

KSD/17/12

Znak sprawy

II instancja

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
29.09.2014
Odpowiedź na skargę kasacyjną do NSA
08.09.2014
Zawiadomienie o rozprawie
09.10.2014
Zapadł wyrok – NSA oddala skargę kasacyjną
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)
11.02.2014
Doręczenie prawomocnego orzeczenia i zwrot akt, wyrok prawomocny od 17.01.2014 r.
12.12.2012
Pismo do obwinionego 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 r. wniesiona przez obwinioną
29.04.2013
Odpowiedź na skargę wysłana do WSA
27.09.2013
Zawiadomienie o rozprawie
24.03.2014
Doręczenie odpisu wyroku WSA, w którym sąd oddala skargę
08.05.2014
Doręczenie odpisu skargi kasacyjnej wniesionej przez pełnomocnika obwinionej
12.05.2014
Odpowiedź na skargę kasacyjną do NSA

Instancja

II instancja

Data załatwienia
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
29.09.2014
Odpowiedź na skargę kasacyjną do NSA
08.09.2014
Zawiadomienie o rozprawie
09.10.2014
Zapadł wyrok – NSA oddala skargę kasacyjną

Naczelny Sąd Administracyjny
(sprawa w toku)

ZAKOŃCZONA
(skarga obwinionego
oddalona)

ZAKOŃCZONA
(skarga obwinionego
oddalona)

ZAKOŃCZONA
(skarga obwinionego
oddalona)

Stan

zawodowa

zawodowa

zawodowa

zawodowa

zawodowa

dyscyplinarna

10.

11.

12.

13.

14.

Odpowiedzialność

9.

Lp.

ZAP

ZAP

LBS

MAP

MAP

DOŚ

Woj.

19.08.2013

12.08.2013

24.07.2013

26.06.2013

07.06.2013

06.05.2013

Data wpływu

KSD/22/13

KSD/21/13

KSD/19/13

KSD/16/13

KSD/13/13

KSD/12/13

Znak sprawy

II instancja

II instancja

II instancja

II instancja

II instancja

II instancja

18.02.2014
Decyzja nr 1/14 – KSD uchyla zaskarżoną decyzję w całości i uznaje, że obwiniony niedbale wykonywał funkcję
kierownika budowy poprzez niespełnienie obowiązku powstrzymania wykonywanych robót budowlanych
w okresie wstrzymania wykonywania pozwolenia na budowę i z tego tytułu wymierza karę upomnienia
18.02.2014
Decyzja nr 2/14 – KSD utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję
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 18.06.2013 r.
13.06.2014
Postanowienie nr 4/14 – KSD podejmuje zawieszone postępowanie
13.06.2014
Decyzja nr 14/14 – KSD uchyla zaskarżoną decyzję w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia
organowi I instancji
25.09.2013
Decyzja nr 17/13 – KSD utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję
04.11.2013
Skarga OROZ do WSA na decyzję KSD nr 17/13
18.12.2014
Doręczenie prawomocnego orzeczenia i zwrot akt – WSA oddala skargę
18.02.2014
Postanowienie nr 1/14 – utrzymuje w mocy zaskarżone orzeczenie
13.03.2014
Wpłynęło odwołanie obwinionego do sądu apelacyjnego na postanowienie KSD nr 1/14
02.12.2014
Sąd Apelacyjny w Szczecinie oddalił odwołanie – wyrok prawomocny

Instancja

25.09.2013
Decyzja nr 15/13 – KSD utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję
04.11.2013
Skarga obwinionego na decyzję KSD nr 15/13 do WSA
26.08.2014
Doręczenie prawomocnego orzeczenia – WSA uchyla zaskarżoną decyzję
02.09.2014
Decyzja nr 18/14 – KSD utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję
24.10.2014
Skarga obwinionego do WSA na decyzję KSD nr 18/14
21.11.2014
Wysłanie odpowiedzi na skargę do WSA wraz z aktami sprawy

Data załatwienia

ZAKOŃCZONA
(Sąd Apelacyjny
odrzucił odwołanie
obwinionego)

ZAKOŃCZONA
(skarga oddalona)

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

WSA (sprawa w toku)

Stan
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zawodowa

zawodowa

zawodowa

16.

17.

Odpowiedzialność

15.

Lp.

SLK

PDL

LUB

Woj.

30.12.2013

16.10.2013

09.09.2013

Data wpływu

KSD/26/13

KSD/24/13

KSD/23/13

Znak sprawy

II instancja

II instancja

27.11.2013
Decyzja nr 21/13 – KSD uchyla zaskrżoną decyzję w całości i orzeka co do istoty sprawy karę upomnienia
03.01.2014
Wpłynęła skarga obwinionego do WSA na decyzję KSD nr 21/13
26.09.2014
Doręczenie prawomocnego orzeczenia i zwrot akt – WSA wydał postanowienie, w którym odrzucił skargę
12.11.2014
Wysłanie do GUNB kopii prawomocnej decyzji KSD w celu wpisania obwinionego do Centralnego Rejestru Ukaranych
29.05.2014
Decyzja nr 11/14 – KSD stwierdza nieważność decyzji Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Śląskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa nr 12/2013 z dnia 23 sierpnia 2013 r.
25.06.2014
Wniosek OROZ o ponowne rozpatrzenie sprawy
02.09.2014
Decyzja nr 16/14 – utrzymuje w mocy decyzję własną nr 11/14 z dnia 29.05.2014 r.

Instancja

II instancja

Data załatwienia
22.10.2013
Postanowienie nr 9/13 – KSD utrzymuje w mocy zaskarżone postanowienie
03.12.2013 r.
Wpłynęła skarga obwinionej do WSA na postanowienie KSD nr 9/13
23.12.2013
Odpowiedź do WSA na skargę i przekazanie akt sprawy
04.11.2014
Doręczenie odpisu wyroku – WSA uchyla zakarżone postanowienie oraz utrzymane nim w mocy postanowienie OSD
24.11.2014
Skarga kasacyjna KSD do NSA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

Naczelny Sąd Administracyjny
(sprawa w toku)

Stan

Woj.

ZAP

MAZ

ŁOD

WKP

WKP

WKP

OPL

LBS

LBS

WKP

ZAP

KUP

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

KSD/SiW/10/14

KSD/SiW/11/14

27.03.2014

27.03.2014

31.03.2014

22.04.2014

07.08.2014

12.08.2014

29.09.2014

wniosek o stwierdzenie
nieważności decyzji OSD WOIIB
nr 5/13 z dnia 19.11.2013 r.

wniosek o stwierdzenie
nieważności decyzji OSD WOIIB
nr 6/13 z dnia 19.11.2013 r.

skarga na sposób przeprowadzenia postępowania sądowego
w OSD Opolskiej OIIB

wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec KROZ

wniosek o wyłączenie OSD
Lubuskiej OIIB

wniosek o objęcie i ponowne
rozpatrzenie skargi dotyczącej
nieprawidłowego sprawowania
samodzielnej funkcji technicznej
przez członka izby

wniosek o wyłączenie jednej
osoby ze składu sędziowskiego
w OSD

wniosek o przywrócenie terminu do
wniesienia zażalenia oraz wniosek
29.09.2014
o wznowienie postępowania

KSD/SiW/09/14

KSD/SiW/08/14

KSD/SiW/07/14

KSD/SiW/06/14

KSD/SiW/05/14

KSD/SiW/04/14

KSD/SiW/03/14

17.03.2014

wniosek o stwierdzenie
nieważności decyzji OSD WOIIB
nr 7/13 z dnia 19.11.2013 r.

KSD/SiW/02/14

KSD/SiW/01/14

KSD/SiW/04/13

Znak sprawy

10.03.2014

12.02.2014

02.12.2013

L.dz.
Data wpływu

skarga na działanie OSD ŁOD OIIB

skarga na działanie KROZ

skarga na bezczynność organu

Wniosek/Skarga

Skargi i wnioski w 2014 r.

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

Pismo
ZAKOŃCZONA
przewodniczącego KSD

Pismo
ZAKOŃCZONA
Przewodniczącego KSD

M. Łapiński
M. Mleczko-Król
J. Pączek

M. Łapiński
J. Pączek
M. Mleczko-Król

ZAKOŃCZONA

31.10.2014
Pismo do przewodniczącego OSD Kujawsko-Pomorskiej OIIB i przekazanie wniosku
o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia

06.11.2014
Postanowienie nr 7/14 – odmowa wyłączenia przewodniczącego składu orzekającego OSD

20.08.2014
Pismo do OSD WKP OIIB o przesłanie akt sprawy
30.09.2014
Pismo wyjaśniające, że KSD nie ma podstaw prawnych, aby z urzędu wszcząć postępowanie
nadzwyczajne w celu wzruszenia decyzji OSD

Pismo
ZAKOŃCZONA
przewodniczącego KSD

Z. Panicz
B.Twardosz-Michniewska ZAKOŃCZONA
W. Hanuszkiewicz

Pismo
ZAKOŃCZONA
przewodniczącego KSD

03.09.2014
Pismo do przewodniczacego OSD Lubuskiej OIIB o bardziej szczegółowe uzasadnienie wniosku
Pismo
25.09.2014
ZAKOŃCZONA
przewodniczącego KSD
Odpowiedź przewodniczącego OSD informująca o możliwości wyznaczenia składu sędziowskiego do ponownego rozpatrzenia sprawy

28.04.2014
Pismo informujące, że KSD nie jest organem właściwym do rozpatrzenia wniosku

02.04.2014
Przekazanie skargi do Przewodniczącego OSD Opolskiej OIIB w celu rozpatrzenia jej zgodnie
z kompetencjami

29.05.2014
Decyzja nr 10/14 – odmowa stwierdzenia nieważności decyzji OSD Wielkopolskiej OIIB
nr 6/13 z dnia 19.11.2013 r.

29.05.2014
Decyzja nr 9/14 – odmowa stwierdzenia nieważności decyzji OSD Wielkopolskiej OIIB nr 5/13
z dnia 19.11.2013 r.

M. Łapiński
M. Mleczko-Król
J. Pączek

Pismo
ZAKOŃCZONA
przewodniczącego KSD

18.04.2014
Pismo informujące, że KSD nie ma prawa ani możliwości bezpośredniej ingerencji w postępowania prowadzone przez niezawisłe okręgowe sądy dyscyplinarne przed wydaniem orzeczeń
29.05.2014
Decyzja nr 8/14 – odmowa stwierdzenia nieważności decyzji OSD Wielkopolskiej OIIB nr 7/13
z dnia 19.11.2013 r.

Pismo
ZAKOŃCZONA
przewodniczącego KSD

05.03.2014
Pismo do KROZ przekazujące przedmiotową skargę z uwagi na to, że KSD nie jest rzeczowo
właściwy do rozpatrzenia skargi

Stan

Pismo
ZAKOŃCZONA
przewodniczącego KSD

Skład orzekający

05.12.2013
Pismo KSD do OSD ZAP OIIB o przesłanie akt sprawy
08.01.2014
Pismo wyjaśniające do pełnomocnika skarżącej

Data załatwienia
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zawodowa

zawodowa

zawodowa

dyscyplinarna

zawodowa

zawodowa

zawodowa

zawodowa

zawodowa

zawodowa

zawodowa

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Odpowiedzialność

1.

Lp.

OPL

SWK

DOS

ZAP

SWK

WKP

WKP

MAZ

LBS

POM

PDL

Woj.

Przekazane
przez OSD/
OROZ/KROZ

OSD

OSD

OSD

OSD

OSD

OSD

OSD

KROZ

OSD

OSD

OSD

Sprawy KSD z 2014 r.

obwiniony

obwiniony

OROZ DOS

OROZ ZAP

obwiniony

obwiniony

obwiniony

pokrzywdzony

OROZ LBS

obwiniony

obwiniony

Wnoszący

26.05.2014

05.05.2014

15.04.2014

14.04.2014

28.03.2014

21.03.2014

21.03.2014

10.03.2014

29.01.2014

14.01.2014

Data wpływu

KSD/11/14

KSD/10/14

KSD/09/14

KSD/08/14

KSD/07/14

KSD/06/14

KSD/05/14

KSD/04/14

KSD/03/14

KSD/02/14

KSD/01/14

Znak
sprawy

II instancja

II instancja

28.05.2014
Wezwanie do usunięcia braków odwołania
02.09.2014
II instancja
Zawiadomienie o pozostawieniu bez rozpoznania odwołania wniesionego od decyzji OSD Opolskiej OIIB nr 3/04/2014 z uwagi na nieuzupełnienie braku odwołania

06.11.2014
Na posiedzeniu składu orzekającego KSD ustalono, że należy skierować pismo do
Świętokrzyskiego WINB i ponownie do firmy „Mostostal” odnośnie do udzielenia
informacji, kto pełnił funkcję kierownika robót stalowych

II instancja

II instancja

II instancja

24.04.2014
Decyzja nr 6/14 – utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję
13.05.2014
Wniosek obwinionego o zawieszenie postępowania
02.06.2014
Skarga do WSA wniesiona przez obwinionego
13.06.2014
Postanowienie nr 3/14 – KSD umarza postępowanie w sprawie zawieszenia postępowania odwoławczego od decyzji Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 2/14 z dnia 29 stycznia 2014 r.
24.04.2004
Decyzja nr 7/14 – uchyla zaskarżoną decyzję w całości i orzeka co do istoty
sprawy karę upomnienia z tytułu popełnienia przez obwinionego czynu z art. 95
pkt 4 w związku z art. 25 pkt 1 Prawa budowlanego
30.05.2014
Odwołanie do WSA wniesione przez obwinionego
13.06.2014
Decyzja nr 12/14 – utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję
13.06.2014
Decyzja nr 13/14 – utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję

II instancja

I instancja

II instancja

24.04.2014
Decyzja nr 5/14 – utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję
04.06.2014
Skarga do WSA wniesiona przez obwinionego

24.04.2014
Decyzja nr 4/14 – uchyla zaskarżoną decyzję w całości i przekazuje sprawę do
ponownego rozpatrzenia organowi I instancji
21.08.2014
Orzeczenie nr 1/14 – umarza postępowanie

ZAKOŃCZONA

W TOKU

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

WSA

WSA

WSA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

II instancja

18.02.2014
Decyzja nr 3/14 – KSD uchyla zaksarżoną decyzję w całości i umarza postępowanie przed organem I instancji

Stan

ZAKOŃCZONA

Instancja

18.02.2014
Postanowienie nr 2/14 – KSD stwierdza uchybienie terminu do wniesienia
II instancja
odwołania od decyzji nr 9/13 Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 13 grudnia 2013 r.

Data załatwienia

Załącznik nr 3

zawodowa

dyscyplinarna

zawodowa

dyscyplinarna

dyscyplinarna

zawodowa

dyscyplinarna

zawodowa

zawodowa

zawodowa

zawodowa

zawodowa

dyscyplinarna

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Odpowiedzialność

12.

Lp.

KUP

LBS

MAP

ZAP

LBS

MAP

ZAP

PDK

MAP

DOS

MAP

LBS

ŁOD

Woj.

OSD

OSD

OSD

OSD

OSD

OSD

OSD

OSD

KROZ

OSD

OSD

OSD

OSD

Przekazane
przez OSD/
OROZ/KROZ

pokrzywdzony

obwiniony

obwiniony

OROZ ZAP

OROZ LBS

22.12.2014

15.12.2014

12.12.2014

24.11.2014

03.11.2014

31.10.2014

13.10.2014

pełnomocnik
obwinionego
OROZ MAP

13.10.2014

26.09.2014

22.09.2014

18.09.2014

25.08.2014

23.06.2014

Data wpływu

OROZ PDK

pokrzywdzony

obwiniony

obwiniony

obwiniony

obwiniony

Wnoszący

KSD/24/14

KSD/23/14

KSD/22/14

KSD/21/14

KSD/20/14

KSD/19/14

KSD/18/14

KSD/17/14

KSD/16/14

KSD/15/14

KSD/14/14

KSD/13/14

KSD/12/14

Znak
sprawy

II instancja

II instancja

Rozpatrzenie sprawy wyznaczono na 15.01.2015 r.

Rozpatrzenie sprawy wyznaczono na 15.01.2015 r.

II instancja

II instancja

II instancja

II instancja

II instancja

09.12.2014
Decyzja nr 20/14 – uchyla zaskarżoną decyzję w całości i przekazuje sprawę do
ponownego rozpatrzenia organowi I instancji
Rozpatrzenie sprawy wyznaczono na 15.01.2015 r.

II instancja

II instancja

Rozpatrzenie sprawy wyznaczono na 15.01.2015 r.

06.11.2014
Postanowienie nr 6/14 – pozostawia wniesione zażalenie bez rozpoznania

09.12.2014
Postanowienie nr 11/14 – stwierdza uchybienie terminu do wniesienia odwołaII instancja
nia od decyzji Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Podkarpackiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa nr 14/14 z dnia 7 sierpnia 2014 r.

09.12.2014
Postanowienie nr 9/14 – utrzymuje w mocy zaskarżone postanowienie
09.12.2014
Postanowienie nr 10/14 – utrzymuje w mocy zaskarżone postanowienie

06.11.2014
Decyzja nr 19/14 – uchyla zaskarżoną decyzję i przekazuje sprawę do ponowne- II instancja
go rozpatrzenia organowi I instancji
09.12.2014
II instancja
Postanowienie nr 8/14 – utrzymuje w mocy zaskarżone postanowienie

II instancja

06.11.2014
Postanowienie nr 5/14 – utrzymuje w mocy zaskarżone orzeczenie
24.11.2014
Odwołanie obwinionego do sądu apelacyjnego na postanowienie KSD nr 5/14
z dnia 06.11.2014 r.
18.12.2014
Wysłanie odpowiedzi na odwołanie do Sądu Apelacyjnego w Poznaniu wraz
z aktami sprawy

Instancja

02.09.2014
Decyzja nr 15/14 – utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję

Data załatwienia

W TOKU

W TOKU

W TOKU

W TOKU

W TOKU
na dzień
31.12.2014 r.
Decyzja nieprawomocna

W TOKU

ZAKOŃCZONA

W TOKU
na dzień
31.12.2014 r.
Postanowienie
nieprawomocne

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

SĄD
APELACYJNY

ZAKOŃCZONA

Stan
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0
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1
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2
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1

0

1

0
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3
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1

0
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1

zatarcie
kary

Zbiorcze zestawienie spraw z okręgowych sądów dyscyplinarnych

Liczba czlonków
na dzień 31.12.2014
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Liczba ukaranych
w stosunku do wszystkich członków OIIB %

SPRAWOZDANIE KRAJOWEGO
RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI
ZAWODOWEJ PIIB ZA ROK 2014

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 2014.

Sprawy organizacyjne
Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
działał w 2014 r. i pełnił nadzór nad poszczególnymi okręgowymi rzecznikami odpowiedzialności
zawodowej w składzie, jak niżej:
Do XIII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w dn.
27–28 czerwca 2014 r.:
■	Waldemar Szleper – KROZ koordynator – Dolnośląska OIIB, Opolska OIIB;
■	Agnieszka Jońca – KROZ – Mazowiecka OIIB,
Świętokrzyska OIIB;
■	Andrzej Myśliwiec – KROZ – Lubelska OIIIB,
Śląska OIIB, Pomorska OIIB
■	Marzena Kaleta – KROZ – Wielkopolska OIIB,
Podkarpacka OIIB, Małopolska OIIB;
■	Andrzej Mikołajczak – KROZ – Lubuska OIIB,
Łódzka OIIB, Kujawsko-Pomorska OIIB;
■	Kazimierz Paczkowski – KROZ – Podlaska
OIIB, Warmińsko-Mazurska OIIB; Zachodnio
pomorska OIIB.
Po XIII Krajowym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w dn.
27–28 czerwca 2014 r.:
■	Waldemar Szleper – KROZ koordynator – Dolnośląska OIIB, Opolska OIIB;
■	Agnieszka Jońca – KROZ – Mazowiecka OIIB,
Świętokrzyska OIIB;
■	Ryszard Rak – KROZ – Kujawsko-Pomorska
OIIB, Warmińsko-Mazurska OIIB, Podlaska OIIB;
■	Wiesława Grzelka-Zimmermann – KROZ
– Zachodniopomorska OIIB, Wielkopolska OIIB,
Śląska OIIB;
■	Andrzej Mikołajczak – KROZ – Lubuska OIIB,
Łódzka OIIB, Pomorska OIIB;
■	Mieczysław Molencki – KROZ – Podkarpacka
OIIB, Małopolska OIIB, Lubelska OIIB.
Obsługę organizacyjno-administracyjną zapewniał
sekretariat KROZ w ramach Biura Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w osobie pani Doroty Tofil.

W 2014 r. odbyło się pięć posiedzeń organu Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
w następujących terminach:
■	19.02.2014 r. w Warszawie z udziałem mec. Jolanty Szewczyk – 5 obecnych /6,
■	02.04.2014 r. w Warszawie z udziałem mec. Jolanty Szewczyk – 5 obecnych /6,
■	22.05.2014 r. wyjazdowe w Nowogrodzie podczas szkolenia OROZ z KROZ i OSD z KSD z udziałem mec. Jolanty Szewczyk – 5 obecnych /6,
■	28.06.2014 r. w Warszawie w hotelu Novotel
po XIII Krajowym Zjeździe z udziałem mec. Jolanty Szewczyk – 6 obecnych/6,
■	29.11.2014 r. wyjazdowe w Jadwisinie podczas
szkolenia OROZ z KROZ i OSD z KSD z udziałem
mec. Jolanty Szewczyk – 6 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 mec. Jolanty
Szewczyk, która obsługuje organ w ramach pomocy prawnej, w konsekwencji wypracowana została
właściwa linia jednolitego orzecznictwa obowiązująca Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej PIIB.
W 2014 r. Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w siedzibie PIIB pełnił łącznie 63 dyżury,
w tym:
■	do XIII Zjazdu 33 dyżury,
■	po XIII Zjeździe 30 dyżurów.
W ramach nadzoru nad działalnością okręgowych
rzeczników odpowiedzialności zawodowej członkowie zespołu KROZ wizytowali przydzielone okręgi, względnie konsultowali poszczególne sprawy
telefonicznie.
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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 2014 r. dwa szkolenia dla członków
obydwu organów:
■	w dniach 22–24 maja 2014 r. w Nowogrodzie w hotelu Zbyszko z udziałem:
KROZ – 5 obecnych /6,
OROZ koordynatorów – 15 obecnych /16;
■	w dniach 28–29 listopada 2014 r. w Jadwisinie w Centrum Szkoleń i Konferencji Geovita
z udziałem:
KROZ – 6 obecnych/6
OROZ koordynatorów – 14 obecnych/16.
Tematyka szkoleń: „Warsztaty na bazie dotychczasowych spraw wpływających do sądów dyscyplinarnych i rzeczników odpowiedzialności zawodowej”.
W szkoleniach udział wzięli również pracownicy biur
KIIB oraz OIIB obsługujących organy SD i OROZ.

Szkolenia od strony merytorycznej prowadzili mec.
Jolanta Szewczyk i mec. 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.
Można stwierdzić, że w okręgowych izbach, w których były przeprowadzone szkolenia, poziom i jakość
postępowań wyjaśniających prowadzonych spraw
przez rzeczników był wyższy niż w okręgowych
izbach, gdzie nie prowadzono takich szkoleń.

Działalność okręgowych
rzeczników odpowiedzialności
zawodowej
Do okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej w 2014 r. wpłynęły 643 sprawy, w tym:
– 566 spraw z odpowiedzialności zawodowej przeciw 567 członkom PIIB,
– 56 spraw z odpowiedzialności dyscyplinarnej
przeciw 59 członkom PIIB,
– 21 spraw poza kompetencją Izby.
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Najwięcej spraw w 2014 r. wpłynęło do Izby Pomorskiej – 84.
Najmniej spraw w 2014 r. wpłynęło do Izby Łódzkiej – 10.
Liczba spraw, które wpłynęły w 2014 r. do okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej,

wzrosła o około 10,1% w stosunku do roku 2013
i wyniosła 643 sprawy.
Okręgowi rzecznicy odpowiedzialności zawodowej
z wnioskami z okresu sprawozdawczego oraz ze
sprawami z lat wcześniejszych prowadzili 800 spraw,
z czego 632 załatwiono na koniec roku 2014 w rozbiciu na okręgowe izby, jak na poniższych wykresach.
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Liczba spraw prowadzonych łącznie w 2014 r. przez
OROZ: najwięcej przez Śląską OIIB – 99, a najmniej
przez Lubelską i Opolską OIIB – 17.
W 632 sprawach wszczęto postępowania, w tym 67
z odpowiedzialności dyscyplinarnej i 565 z odpowiedzialności zawodowej, w tym 341 spraw umorzono, 206 spraw przekazano do okręgowych sądów
dyscyplinarnych, 46 spraw przekazano do Krajowego
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wraz z odwołaniami i zażaleniami. Na dzień 31 grudnia 2014 r.
było w toku 147 spraw (załącznik nr 1).
Skargi, które wpłynęły do OROZ, dotyczyły przede
wszystkim:
a) w sprawach odpowiedzialności zawodowej:
■	przekroczenia zakresu posiadanych uprawnień
budowlanych;
■	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.
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 3,65%.
Główne przyczyny umorzenia spraw:
z tytułu odpowiedzialności zawodowej:
■	niespełnianie przesłanek z art. 95 Prawa budowlanego;
■	przedawnienie:
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Liczba spraw umorzonych przez OROZ w latach 2003–2014

– 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:
•p
 kt 1: upływ 3 miesięcy od dnia powzięcia
przez okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej lub Krajowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej wiadomości
o popełnieniu przewinienia,
•p
 kt 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 wykresie.

Pozostawiony termin dla OROZ przez PINB w 2014 r.
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Postępowania prowadzone przez OROZ w 2014 r. z podziałem
na specjalności techniczno-budowlane

Okres pozostawiony dla OROZ przez PINB: przedawnione – 29,13%, do 1 tygodnia – 3,94%, do 2 tygodni – 5,51%, od 2 tygodni do 1 miesiąca – 3,94%,
powyżej 1 miesiąca – 57,48%.
Wśród postępowań z zakresu odpowiedzialności zawodowej oraz dyscyplinarnej prowadzonych przez
okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej w roku 2014 większość obwinionych to osoby
posiadające uprawnienia budowlane w specjalności
BO – 83,21%, następnie: IS – 8,08%, BD – 4,23%,
IE – 2,95%, WM – 0,13% i pozostałe, tj. BK + BM +
BT + BW – 1,41%, co ilustruje wykres powyżej.

Z zakresu odpowiedzialności zawodowej oraz dyscyplinarnej większość postępowań dotyczyło spraw,
w których postępowanie toczyło się wobec kierowników budowy lub robót – 56,05%. Drugą grupą
są sprawy dotyczące postępowań wobec projektantów i sprawdzających projekty – 16,94%, a następnie sprawy dotyczące postępowań inspektorów
nadzoru inwestorskiego – 10,7%, sprawy dotyczące
postępowań rzeczoznawców – 5,61%, osób przeprowadzających okresowe kontrole – 2,42% oraz
pozostałe, w tym etyka zawodowa – 8,28%. Dane
ilustruje wykres poniżej.

Postępowania prowadzone przez OROZ w 2014 r.
z podziałem na pełnioną funkcję
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Działalność Krajowego
Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej
Do Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w 2014 r. wpłynęło zgodnie z rejestrem
ogółem 77 spraw, z 2013 r. pozostało do rozpatrzenia 6 spraw i z 2011 r. – 1 sprawa. Łącznie
84 sprawy.
35 spraw zakwalifikowano do postępowania
wyjaśniającego, w tym:
■	17 z tytułu odpowiedzialności zawodowej,
■	18 z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej.
7 spraw pozostałych z lat poprzednich zakwalifikowano do postępowania wyjaśniającego,
w tym:
■	3 z tytułu odpowiedzialności zawodowej z roku
2013,
■	3 z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej
z roku 2013,
■	1 z tytułu odpowiedzialności zawodowej z roku
2011 (sprawa w NSA).
42 sprawy zakwalifikowano jako skargi i wnioski, w tym:
■	33 z tytułu odpowiedzialności zawodowej,
■	9 z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej.
W odniesieniu do 2014 r. liczba spraw, jakie wpłynęły do KROZ w zakresie postępowania wyjaśniającego,
była o 4 większa niż w roku 2013 oraz o 10 większa
w zakresie skarg i wniosków niż w roku 2013.
W wyniku przeprowadzonych postępowań:
■	w 8 sprawach umorzono postępowanie odwoławcze (w tym 3 sprawy z 2013 r.),
■	w 11 sprawach utrzymano w mocy wydaną decyzję względnie postanowienie OROZ (w tym
1 sprawa z 2013 r.),
■	w 1 sprawie odmówiono wszczęcia postępowania w I instancji,
■	w 4 sprawach pozostawiono wniesione zażalenie bez rozpoznania,
■	w 2 sprawach stwierdzono nieważność decyzji,
■	2 sprawy uchylono i przekazano do ponownego
rozpatrzenia (w tym 1 sprawa z 2013 r.),

■	w 1 sprawie złożono pismo wraz z odwołaniem
do KSD,
■	w 1 sprawie skierowano pismo do OROZ,
■	w 1 sprawie skierowano wniosek do KSD
o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego
w I instancji (sprawa z 2013 r.),
■	10 spraw w toku na dzień 31.12.2014 r.
(w tym 6 spraw zakończonych rozstrzygnięciem
nieprawomocnym na dzień 31.12.2014 r.),
■	1 sprawa z 2011 r. w toku na dzień
31.12.2014 r. – sprawa w NSA.
Sprawy z rozpatrzenia skarg i wniosków rozstrzygnięto następująco:
■	przedłużono postępowanie wyjaśniające w 7
sprawach z odpowiedzialności dyscyplinarnej;
■	zawiadomiono o sposobie załatwienia 12 skarg
i wniosków;
■	w 5 sprawach wyłączono OROZ i przekazano
do rozpatrzenia przez innego okręgowego rzecznika;
■	14 spraw przekazano zgodnie z właściwością
do innego organu;
■	w 1 sprawie odmówiono wyłączenia okręgowego rzecznika;
■	w 1 sprawie odmówiono wszczęcia postępowania wobec OROZ;
■ 2 sprawy w toku na dzień 31.12.2014 r.
– sprawa w WSA.
W roku 2014 zakończono 71 spraw, w tym
6 spraw z 2013 r. W toku na koniec 2014 r. pozostało 13 spraw.
Sposób rozpatrzenia spraw przedstawiają załączniki nr 2, 3 i 4 do sprawozdania.
W postępowaniach odwoławczych, prowadzonych
przez Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej PIIB, liczba spraw umorzonych zwiększyła
się o dwie sprawy w stosunku do roku 2013.
Główną przyczyną umorzeń był fakt, że odwołanie
zostało wniesione przez osobę niebędącą stroną
w rozumieniu art. 28 k.p.a.
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SPRAWOZDANIE KRAJOWEGO RZECZNIKA
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

Liczba spraw umorzonych przez KROZ w latach 2004–2014

Podsumowanie
Do Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej PIIB w 2014 r. wpłynęło 35 spraw zakwalifikowanych jako postępowania wyjaśniające oraz
42 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 przez szczegółową analizę rozstrzyg
nięć, ich uchylenie lub utrzymanie w mocy.

Liczba spraw (zakwalifikowanych jako postępowanie wyjaśniające),
które wpłynęły do KROZ w latach 2003–2014

157

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 dziękuję za współpracę w minionym roku
2014: Prezesowi Krajowej Rady PIIB, Krajowej Radzie PIIB, obsłudze prawnej oraz pracownikom biura PIIB obsługującym Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i okręgowym rzecznikom
odpowiedzialności zawodowej.
Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
PIIB przedkłada XIV Krajowemu Zjazdowi Sprawozdawczemu PIIB sprawozdanie ze swojej działalności w roku 2014 i wnioskuje o jego przyjęcie.

Załączniki:
Zał. nr 1
Zał. nr 2
Zał. nr 3
Zał. nr 4
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SPRAWOZDANIE KRAJOWEGO RZECZNIKA
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ
Załącznik nr 1
Wyciąg ze sprawozdań okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej
za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
Lp.

Wyszczególnienie

Liczba spraw

1

1. Sprawy niezałatwione w roku poprzednim

157

2

1.1

Odpowiedzialność dyscyplinarna

18

3

1.1.1

Postępowania zawieszone

1

4

1.1.2

Postępowania umorzone

7

5

1.1.3

Sprawy przekazane do OSD

7

6

1.1.4

Sprawy przekazane do innych OROZ

0

7

1.1.5

Sprawy załatwione w inny sposób

2

8

1.1.6

Sprawy załatwione – razem

16

9

1.1.7

Sprawy niezałatwione na dzień sprawozdania

10

1.2

Odpowiedzialność zawodowa

2

11

1.2.1

Postępowania zawieszone

16

12

1.2.2

Postępowania umorzone

83

13

1.2.3

Sprawy przekazane do OSD

39

14

1.2.4

Sprawy przekazane do innych OROZ

0

15

1.2.5

Sprawy załatwione w inny sposób

16

1.2.6

Sprawy załatwione – razem

123
16

139

1

17

1.2.7

Sprawy niezałatwione na dzień sprawozdania

18

1.3

Sprawy poza kompetencją OROZ

0

19

2. Sprawy, które wpłynęły w roku sprawozdawczym

643

20

2.1

Odpowiedzialność dyscyplinarna

56

21

2.1.1

Postępowania zawieszone

0

22

2.1.2

Postępowania umorzone

17

23

2.1.3

Sprawy przekazane do OSD

10

24

2.1.4

Sprawy przekazane do innych OROZ

2

25

2.1.5

Sprawy załatwione w inny sposób

22

26

2.1.6

Sprawy załatwione – razem

51

27

2.1.7

Sprawy niezałatwione na dzień sprawozdania

28

2.2

Odpowiedzialność zawodowa

29

2.2.1

Postępowania zawieszone

5

30

2.2.2

Postępowania umorzone

234

31

2.2.3

Sprawy przekazane do OSD

150

32

2.2.4

Sprawy przekazane do innych OROZ

23

33

2.2.5

Sprawy załatwione w inny sposób

35

34

2.2.6

Sprawy załatwione – razem

442
124

5
566

35

2.2.7

Sprawy niezałatwione na dzień sprawozdania

36

2.3

Sprawy poza kompetencją OROZ

37

3. Sprawy załatwione na dzień sprawozdania

38

3.1

Odpowiedzialność dyscyplinarna

67

39

3.2

Odpowiedzialność zawodowa

565

40

4. Sprawy niezałatwione na dzień sprawozdania

41

4.1

Odpowiedzialność dyscyplinarna

42

4.2

Odpowiedzialność zawodowa

43

5. Informacje uzupełniające do sprawozdania

0

44

5.1

Odwołania i zażalenia

27

45

5.2

Sprawy przekazane do KROZ

19

46

5.3

Sprawy przekazane przez PINB

296

47

5.4

Sprawy z terminem przedawnienia do 30 dni

16

48

5.5

Sprawy przekazane do KROZ wg kompetencji

1

21
632

147
7
140
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KUP

KUP

DOŚ

KUP

DOŚ

SLK

LUB

SLK

WAM

ZAP

DOŚ

DOŚ

II instancja

II instancja

II instancja

II instancja

II instancja

II instancja

II instancja

II instancja

II instancja

1.

2.

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. I instancja

17. II instancja

18. II instancja

19. II instancja

20. II instancja

MAP

KUP

KUP

MAZ

MAP

DOŚ

DOŚ

ŁOD

Instancja

LP.

Woj.

dyscyplinarna

zawodowa

dyscyplinarna

zawodowa

dyscyplinarna

dyscyplinarna

dyscyplinarna

zawodowa

dyscyplinarna

zawodowa

zawodowa

dyscyplinarna

zawodowa

dyscyplinarna

dyscyplinarna

zawodowa

dyscyplinarna

zawodowa

zawodowa

dyscyplinarna

Odpowiedzialność

26-08-2014

11-08-2014

01-08-2014

28-07-2014

14-07-2014

01-07-2014

02-06-2014

05-05-2014

05-05-2014

31-03-2014

26-02-2014

03-03-2014

28-02-2014

28-02-2014

28-02-2014

20-02-2014

07-02-2014

10-02-2014

31-01-2014

14-01-2014

Data wpływu
akt sprawy

KROZ/15/14
KROZ/16/14
KROZ/17/14
KROZ/18/14

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

KROZ/20/14

KROZ/14/14

zażalenie na postanowienie
OROZ

zażalenie na postanowienie
OROZ

KROZ/13/14

stwierdzenie przez KROZ
nieważności decyzji OROZ

KROZ/19/14

KROZ/12/14

zażalenie na postanowienie
OROZ

odwołanie od decyzji OROZ

KROZ/11/14

odwołanie od decyzji OROZ

KROZ/10/14

stwierdzenie przez KROZ
nieważności decyzji OROZ

KROZ/07/14

zażalenie na postanowienie
OROZ

KROZ/09/14

KROZ/06/14

zażalenie na postanowienie
OROZ

zażalenie na postanowienie
OROZ

KROZ/05/14

zażalenie na postanowienie
OROZ

KROZ/08/14

KROZ/04/14

zażalenie na postanowienie
OROZ

odwołanie od decyzji OROZ

KROZ/03/14

odwołanie od decyzji OROZ

KROZ/02/14

KROZ/01/14

zażalenie na postanowienie
OROZ
odwołanie od decyzji OROZ

Sprawa

Dotyczy

W. Szleper
M. Kaleta

28-02-2014 r. Decyzja nr 4/14 o umorzeniu postępowania odwoławczego
18-03-2014 r. Postanowienie nr 9/14 o utrzymaniu w mocy zaskarżonego
postanowienia OROZ

ZAKOŃCZONA

28-03-2014 r. Decyzja nr 5/14 o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji
OROZ

A. Mikołajczak

24-06-2014 r. Postanowienie nr 18/14 o uchyleniu zaskarżonego postanowienia i przekazaniu do ponownego rozpatrzenia do OROZ

ZAKOŃCZONA
ZAKOŃCZONA

12-08-2014 r. Postanowienie nr 23/14 o utrzymaniu w mocy zaskarżonego
M. Molencki
postanowienia OROZ
18-07-2014 r. Postanowienie nr 20/14 o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego

ZAKOŃCZONA
ZAKOŃCZONA

24-09-2014 r. Postanowienie nr 28/14 o utrzymaniu w mocy zaskarżonego W. Grzelka-Zimpostanowienia
mermann
W. Szleper
W. Szleper

23-09-2014 r. Decyzja nr 10/14 o umorzeniu postępowania odwoławczego
23-09-2014 r. Postanowienie nr 27/14 o pozostawieniu wniesionego
zażalenia bez rozpoznania

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

22-08-2014 r. Postanowienie nr 25/14 o utrzymaniu w mocy zaskarżonego
R. Rak
postanowienia

W. Grzelka-Zimmermann

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

A. Myśliwiec/
29-07-2014 r. Postanowienie nr 22/14 o utrzymaniu w mocy zaskarżonego
W. Grzelka-Zimpostanowienia OROZ
mermann

W. Szleper

W. Szleper

19-05-2014 r. Decyzja nr 8/14 o umorzeniu postępowania odwoławczego

29-05-2014 r. Decyzja nr 9/14 o stwierdzeniu nieważności decyzji OROZ

A. Mikołajczak

02-04-2014 r. Decyzja nr 6/14 o stwierdzeniu nieważności decyzji OROZ

29-04-2014 r. Postanowienie nr 13/14 o utrzymaniu w mocy zaskarżonego
A. Mikołajczak
postanowienia OROZ

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

29-04-2014 r. Postanowienie nr 12/14 o utrzymaniu w mocy zaskarżonego
A. Mikołajczak
postanowienia OROZ
M. Kaleta

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

Stan sprawy

16-04-2014 r. Postanowienie nr 10/14 o utrzymaniu w mocy zaskarżonego
A. Mikołajczak
postanowienia OROZ

A. Jońca

W. Szleper

07-04-2014 r. Decyzja nr 7/14 o umorzeniu postępowania odwoławczego

14-03-2014 r. Pismo do skarżącego i do OROZ

A. Mikołajczak

Krajowy rzecznik

Załącznik nr 2

21-02-2014 r. Postanowienie nr 6/14 o utrzymaniu w mocy zaskarżonego
postanowienia OROZ

Data załatwienia

Sprawy z zakresu postępowań wyjaśniających, które wpłynęły w 2014 r.

SLK

MAP

POM

MAP

PDK

SWK

SLK

LBS

WKP

DOŚ

POM

WKP

WKP

DOŚ

LBS

21. II instancja

22. II instancja

23. II instancja

24. II instancja

25. II instancja

26. II instancja

27. I instancja

28. II instancja

29. II instancja

30. II instancja

31. II instancja

32. II instancja

33. II instancja

34. II instancja

35. II instancja

zawodowa

dyscyplinarna

dyscyplinarna

dyscyplinarna

zawodowa

dyscyplinarna

zawodowa

zawodowa

dyscyplinarna

zawodowa

dyscyplinarna

dyscyplinarna

zawodowa

zawodowa

zawodowa

22-12-2014

09-12-2014

08-12-2014

08-12-2014

08-12-2014

01-12-2014

30-10-2014

17-11-2014

12-11-2014

12-11-2014

13-10-2014

03-10-2014

18-08-2014

12-09-2014

08-09-2014

KROZ/27/14

KROZ/28/14

KROZ/29/14
KROZ/30/14

KROZ/31/14

KROZ/32/14

KROZ/33/14
KROZ/34/14
KROZ/35/14

wszczęcie postępowania
z urzędu przez KROZ
zażalenie na postanowienie
OROZ
żądanie stwierdzenia nieważności decyzji OROZ
zażalenie na postanowienie
OROZ
wszczęcie postępowania
z urzędu przez KROZ
w sprawie stwierdzenia
nieważności decyzji OROZ
zażalenie na postanowienie
OROZ
zażalenie na postanowienie
OROZ
zażalenie na postanowienie
OROZ
zażalenie na postanowienie
OROZ

KROZ/25/14

zażalenie na postanowienie
OROZ
KROZ/26/14

KROZ/24/14

zażalenie na postanowienie
OROZ

odwołanie od decyzji OROZ

KROZ/23/14

KROZ/22/14

zażalenie na postanowienie
KROZ
odwołanie od decyzji OROZ

KROZ/21/14

odwołanie od decyzji

W. Grzelka-Zimmermann

08-01-2015 r. Postanowienie nr 1/15 o utrzymaniu w mocy zaskarżonego
postanowienia OROZ (postanowienie nieprawomocne na dzień
31.12.2014 r.)

A. Mikołajczak

W. Szleper

W. Grzelka-Zimmermann

A. Mikołajczak

30-12-2014 r. Decyzja nr 15/14 o stwierdzeniu nieważności decyzji OROZ
(decyzja nieprawomocna na dzień 31.12.2014 r.)

w toku na dzień
31.12.2014 r.

w toku na dzień
31.12.2014 r.

w toku na dzień
31.12.2014 r.

w toku na dzień
31.12.2014 r.

w toku na dzień
31.12.2014 r.

ZAKOŃCZONA

W. Szleper

w toku na dzień
31.12.2014 r.

29-12-2014 r. Postanowienie nr 34/14 o pozostawieniu wniesionego
zażalenia bez rozpoznania

W. Grzelka-Zimmermann

20-11-2014 r. P
 ostanowienie nr 32/14 o wszczęciu postępowania wyjaśniającego w trybie postępowania dyscyplinarnego wobec delegata na
krajowy zjazd

w toku na dzień
31.12.2014 r.

w toku na dzień
31.12.2014 r.

A. Jońca

10-12-2014 r. Decyzja nr 13/14 o umorzeniu postępowania odwoławczego
(decyzja nieprawomocna na dzień 31.12.2014 r.)

ZAKOŃCZONA

W. Grzelka-Zimmermann

M. Molencki

12-11-2014 r. Postanowienie nr 31/14 o pozostawieniu wniesionego
zażalenia bez rozpoznania

ZAKOŃCZONA

17-12-2014 r. Decyzja nr 14/14 o odmowie wszczęcia postępowania
w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji OROZ (decyzja
nieprawomocna na dzień 31.12.2014 r.)

M. Molencki

21-10-2014 r. Postanowienie nr 29/14 o pozostawieniu wniesionego
zażalenia bez rozpoznania

w toku na dzień
31.12.2014 r.

w toku na dzień
31.12.2014 r.

A. Mikołajczak

09-10-2014 r. Decyzja nr 11/14 o umorzeniu postępowania odwoławczego
(decyzja nieprawomocna na dzień 31.12.2014 r.)

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

30-12-2014 r. Postanowienie nr 35/14 o stwierdzeniu nieważności
postanowienia OROZ (postanowienie nieprawomocne na dzień A. Mikołajczak
31.12.2014 r.)

M. Molencki

W. Grzelka-Zimmermann

22-09-2014 r. Pismo do KSD

29-10-2014 r. Decyzja nr 12/14 o umorzeniu postępowania odwoławczego
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I instancja

II instancja

II instancja

II instancja

II instancja

II instancja

2.

3.

4.

5.

6.

Instancja

1.

Lp.

PDL

PDL

PDL

ZAP

KUP

MAZ

Woj.

zawodowa

zawodowa

zawodowa

dyscyplinarna

dyscyplinarna

dyscyplinarna

Odpowiedzialność

31-12-2013

31-12-2013

31-12-2013

30-12-2013

06-11-2013

16-07-2013

Data wpływu
akt sprawy

odwołanie od decyzji OROZ

odwołanie od decyzji OROZ

odwołanie od decyzji OROZ

zażalenie na postanowienie OROZ

09-12-2013 Postanowienie nr 41/13
o przedłużeniu postępowania
wyjaśniającego.

Data załatwienia

KROZ/31/13 w toku na dzień 31.12.2013 r.

KROZ/30/13 w toku na dzień 31.12.2013 r.

KROZ/29/13 w toku na dzień 31.12.2013 r.

KROZ/28/13 w toku na dzień 31.12.2013 r.

KROZ/26/13 w toku na dzień 31.12.2013 r.

KROZ/21/13

wniosek o wszczęcie postępowania przed KROZ

zażalenie na postanowienie OROZ

Akta
sprawy

Dotyczy

K. Paczkowski

K. Paczkowski

K. Paczkowski

K. Paczkowski

A. Mikołajczak

A. Jońca

Krajowy
rzecznik

Sprawy z zakresu postępowań wyjaśniających wszczęte w 2013 r. i zakończone w 2014 r.

31-01-2014 Decyzja nr 2/14 o umorzeniu postępowania odwoławczego

31-01-2014 Decyzja nr 2/14 o umorzeniu postępowania odwoławczego

31-01-2014 Decyzja nr 1/14 o umorzeniu postępowania odwoławczego

29-01-2014 Postanowienie nr 4/14 o utrzymaniu
w mocy zaskarżonego postanowienia
OROZ

14-01-2014 P
 ostanowienie nr 2/14 o uchyleniu
i przekazaniu do ponownego rozpatrzenia
przez OROZ

10-03-2014 Wniosek nr 1/14 o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przed KSD

Stan sprawy

Załącznik nr 3

Sprawa nr

KROZ/SiW/01/14

KROZ/SiW/02/14

KROZ/SiW/03/14

KROZ/SiW/04/14

KROZ/SiW/05/14

KROZ/SiW/06/14

KROZ/SiW/07/14

KROZ/SiW/08/14

KROZ/SiW/09/14

KROZ/SiW/10/14

KROZ/SiW/11/14

KROZ/SiW/12/14

KROZ/SiW/13/14

KROZ/SiW/14/14

KROZ/SiW/15/14

KROZ/SiW/16/14

KROZ/SiW/17/14

KROZ/SiW/18/14

KROZ/SiW/19/14

KROZ/SiW/20/14

KROZ/SiW/21/14

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Odpowiedzialność

zawodowa
zawodowa

wniosek o wszczęcie postępowania
wyjaśniającego

wniosek o wszczęcie postępowania
wyjaśniającego

zawodowa

wniosek o wszczęcie postępowania
wyjaśniającego

zawodowa

wniosek o wszczęcie postępowania
wyjaśniającego
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zawodowa

wniosek o przedłużenie okresu postędyscyplinarna
powania wyjaśniającego

wniosek o wyłączenie OROZ

zawodowa

zawodowa

wniosek o wszczęcie postępowania
wyjaśniającego

wniosek o wyłączenie OROZ

zawodowa

wniosek o wyłączenie OROZ

zawodowa

zawodowa

wniosek o wszczęcie postępowania
wyjaśniającego

wniosek o wyłączenie OROZ

zawodowa

zawodowa

wniosek o wyłączenie OROZ

skarga na OROZ

zawodowa

wniosek o wszczęcie postępowania
wyjaśniającego

08-05-2014

05-05-2014

05-05-2014

25-04-2014

28-03-2014

22-04-2014

14-04-2014

08-04-2014

26-02-2014

04-03-2014

25-02-2014

23-01-2014

10-02-2014

zawodowa

wniosek o wszczęcie postępowania
wyjaśniającego

27-01-2014

26-02-2014

13-01-2014

zawodowa

dyscyplinarna

31-01-2014

20-01-2014

20-01-2014

09-01-2014

07-01-2014

Data wpływu
akt sprawy/
pisma/wniosku

wniosek o przedłużenie okresu postędyscyplinarna
powania wyjaśniającego

skarga na architekta

skarga na OROZ

wniosek o przedłużenie okresu postędyscyplinarna
powania wyjaśniającego

zawodowa

skarga na KROZ

wniosek o przedłużenie okresu postędyscyplinarna
powania wyjaśniającego

Dotyczy

ZAP

MAP

08-05-2014 Postanowienie nr 16/14 o wyłączeniu OROZ MAP i przekazaniu
sprawy do OROZ innej izby

MAP

LBS

08-05-2014 Postanowienie nr 14/14 o wyłączeniu OROZ LBS i przekazaniu
sprawy do OROZ innej izby

09-05-2014 Postanowienie nr 15/14 o przedłużeniu postępowania

MAP

09-05-2014 Zawiadomienie o przekazaniu wniosku wg właściwości do
OROZ MAP

LBS

24-04-2014 Postanowienie nr 11/14 o wyłączeniu OROZ LBS i przekazaniu
sprawy do OROZ innej izby

SWK

ZAP

09-05-2014 Postanowienie nr 17/14 o odmowie wyłączenia OROZ

28-04-2014 Zawiadomienie o przekazaniu skargi wg właściwości do OROZ

LBS

10-04-2014 Zawiadomienie o przekazaniu sprawy wg właściwości do OROZ

WKP

DOŚ

26-03-2014 Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi
11-03-2014 Postanowienie nr 8/14 o wyłączeniu OROZ ZAP i przekazaniu
do OROZ innej izby
11-03-2014 Zawiadomienie o przekazaniu sprawy wg właściwości do OROZ

MAZ

ZAP

19-02-2014 Zawiadomienie o przekazaniu sprawy wg właściwości do OROZ

19-02-2014 Zawiadomienie o przekazaniu sprawy wg właściwości do OROZ

M. Kaleta

W. Szleper

W. Szleper

W. Szleper

A. Jońca

W. Szleper

W. Szleper

W. Szleper

W. Szleper

W. Szleper

W. Szleper

W. Szleper

W. Szleper

M. Kaleta

MAP

A. Mikołajczak

19-02-2014 Postanowienie nr 7/14 o przedłużeniu postępowania wyjaśniającego

KUP

02-04-2014 Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi

M. Kaleta

W. Szleper

MAP

06-02-2014 Postanowienie nr 5/14 o przedłużeniu postępowania wyjaśniającego

W. Szleper

W. Szleper

W. Szleper

M. Kaleta

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

w toku na koniec
2014 r.

ZAKOŃCZONA

Stan sprawy

Załącznik nr 4
Krajowy rzecznik

18-02-2014 Zawiadomienie o przekazaniu sprawy wg właściwości do izby
architektów

LUB

WKP

23-01-2014 Zawiadomienie o przekazaniu sprawy wg właściwości do OROZ

23-01-2014 Zawiadomienie o przekazaniu sprawy wg właściwości do OROZ

MAZ

25-06-2014 Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi

Izba
MAP

Data załatwienia
15-01-2014 Postanowienie nr 3/14 o przedłużeniu postępowania wyjaśniającego

Sprawy z rozpatrzenia skarg i wniosków, które wpłynęły w 2014 r.
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Sprawa nr

KROZ/SiW/22/14

KROZ/SiW/23/14

KROZ/SiW/24/14

KROZ/SiW/25/14

KROZ/SiW/26/14

KROZ/SiW/27/14

KROZ/SiW/28/14

KROZ/SiW/29/14

KROZ/SiW/30/14

KROZ/SiW/31/14

KROZ/SiW/32/14

KROZ/SiW/33/14

KROZ/SiW/34/14

KROZ/SiW/35/14

KROZ/SiW/36/14

KROZ/SiW/37/14

KROZ/SiW/38/14

KROZ/SiW/39/14

KROZ/SiW/40/14

KROZ/SiW/41/14

KROZ/SiW/42/14

Lp.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

zawodowa

zawodowa

zawodowa

Odpowiedzialność

zawodowa

wniosek o wszczęcie postępowania
wyjaśniającego

skarga na OROZ

zawodowa

zawodowa

zawodowa

wniosek o wyłączenie OROZ

zawodowa

skarga

zawodowa

zawodowa

zawodowa

zawodowa

zawodowa

wniosek o wszczęcie postępowania
wyjaśniającego

skarga na OROZ

skarga na OROZ

skarga na OROZ

wniosek o wyłączenie OROZ

skarga na OROZ

22-12-2014

15-12-2014

01-12-2014

13-11-2014

07-11-2014

06-10-2014

27-10-2014

27-10-2014

08-10-2014

01-08-2014

dyscyplinarna

wniosek o wszczęcie postępowania
wyjaśniającego

18-07-2014

18-07-2014

18-07-2014

28-07-2014

zawodowa

zawodowa

zawodowa

03-07-2014

30-06-2014

25-07-2014

23-06-2014

18-07-2014

23-05-2014

08-05-2014

Data wpływu
akt sprawy/
pisma/wniosku

wniosek o przedłużenie okresu postędyscyplinarna
powania wyjaśniającego

skarga na OROZ

skarga na OROZ

skarga na OROZ

wniosek o przedłużenie okresu postędyscyplinarna
powania wyjaśniającego

zawodowa

skarga na OROZ

wniosek o przedłużenie okresu postędyscyplinarna
powania wyjaśniającego

skarga na OROZ

skarga na OROZ

wniosek o wszczęcie postępowania
wyjaśniającego

Dotyczy

SWK
MAP
DOŚ
DOŚ
DOŚ
SLK
KUP
DOŚ

04-08-2014 Postanowienie nr 24/14 o przedłużeniu postępowania
wyjaśniającego
26-08-2014 Postanowienie nr 26/14 o odmowie wszczęcia postępowania
wyjaśniającego wobec OROZ
28-11-2014 Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi
05-11-2014 Postanowienie nr 30/14 o wyłączeniu OROZ DOŚ i przekazaniu
do OROZ innej izby
05-11-2014 Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi
10-12-2014 Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi
20-11-2014 Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi
20-11-2014 Zawiadomienie o przekazaniu wg właściwości do OROZ DOŚ

MAP

SLK

SLK

28-08-2014 Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi

29-12-2014 Zawiadomienie o przekazaniu wg właściwości do OROZ SLK

SLK

28-08-2014 Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi

MAZ

SLK

28-08-2014 Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi

02-12-2014 Zawiadomienie o przekazaniu wg właściwości do OROZ MAZ

KUP

WKP

03-07-2014 Postanowienie nr 21/14 o przedłużeniu postępowania

04-07-2014 Zawiadomienie o przekazaniu wg właściwości do OROZ WKP

WAM

22-08-2014 Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi

SLK

28-08-2014 Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi
PDL

WKP

27-06-2014 Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi

26-06-2014 Postanowienie nr 19/14 o przedłużeniu postępowania

MAZ

Izba

15-05-2014 Zawiadomienie o przekazaniu skargi wg właściwości do OROZ

Data załatwienia

ZAKOŃCZONA
ZAKOŃCZONA

W. Grzelka-Zimmermann
W. Grzelka-Zimmermann

M. Molencki

W. Szleper

W. Szleper

W. Szleper

w toku na koniec
2014 r.

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA
W. Szleper

ZAKOŃCZONA

W. Szleper

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

W. Grzelka-Zimmermann

W. Szleper

W. Szleper

M. Molencki

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

W. Grzelka-Zimmermann

A. Jońca

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

A. Mikołajczak

W. Szleper

R. Rak

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

W. Szleper/ W. Grzelka-Zimmermann
W. Szleper

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

Stan sprawy

M. Kaleta

W. Szleper

Krajowy rzecznik

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ
W OKRESIE 01.01–31.12.2014 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE O DZIAŁALNOŚCI KKR
1. Skład osobowy KKR
Krajowa Komisja Rewizyjna w okresie sprawozdawczym działała w składzie:
– do XIII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB:
przewodniczący
Tadeusz Durak
wiceprzewodnicząca
Ewa Barcicka
sekretarz
Leonard Szczygielski
członkowie:
Urszula Kallik
Janusz Komorowski
Kazimierz Owedyk
Paweł Piotrowiak
Kazimierz Ślusarczyk
Bogdan Wrzeszcz
– po XIII Krajowym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym PIIB:
przewodniczący
Tadeusz Durak
wiceprzewodnicząca
Urszula Kallik
sekretarz
Ewa Barcicka
członkowie:
Zdzisław Baranowski
Anna Ficner
Tadeusz Gałązka
Data

Urszula Jakubowska
Mirosława Ogorzelec
Kazimierz Ślusarczyk

2. Działalność KKR
prowadziła, opierając się na regulaminie przyjętym
przez I Krajowy Zjazd PIIB, a poprawionym i uzupełnionym przez II, III, V, VII, VIII, XII i XIII Krajowy Zjazd PIIB
(w 2003, 2004, 2006, 2008, 2009, 2013 i 2014 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 2014 r.
4.1. Zestawienie protokołów
i terminów posiedzeń KKR
w 2014 r.

Protokół

Obecność

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

28.05.2014 r.

nr 59/III/KKR/2014 z posiedzenia KKR

6/9

29.05.2014 r.

Nr 60/III/KKR/2014 z posiedzenia KKR z Przewodniczącymi OKR

7/9, 15/16

16.07.2014 r.

nr 1/IV/KKR/2014 z posiedzenia KKR

9/9

05.08.2014 r.

nr 2/IV/KKR/2014 z posiedzenia Prezydium KKR

3/3

02.09.2014 r.

nr 3/IV/KKR/2014 z posiedzenia KKR

9/9

24.10.2014 r.

nr 4/IV/KKR/2014 z posiedzenia KKR

8/9

02.12.2014 r.

nr 5/IV/KKR/2014 z posiedzenia Prezydium KKR

3/3

03.12.2014 r.

nr 6/IV/KKR/2014 z posiedzenia KKR

8/9

w okresie styczeń – maj 2015 r.
26.01.2015 r.

nr 7/IV/KKR/2015 z posiedzenia KKR

9/9

27.01.2015 r.

nr 8/IV/KKR/2015 z posiedzenia KKR z przewodniczącymi OKR

9/9; 16/16

25.02.2015 r.

nr 9/IV/KKR/2015 z posiedzenia KKR

9/9

14.04.2015 r.

nr 10/IV/KKR/2015 z posiedzenia Prezydium KKR

3/3

15.04.2015 r.

nr 11/IV/KKR/2015 z posiedzenia KKR

8/9

04.05.2015 r.

nr 12/IV/KKR/2015 z posiedzenia Prezydium KKR

3/3

05.05.2015 r.

nr 13/IV/KKR/2015 z posiedzenia KKR

7/9
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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 2013 i 2014,
■	analizy dokumentów przekazanych z OKR
(uchwał, protokołów, sprawozdań),
■	analizy realizacji budżetu PIIB za lata 2013
i 2014,
■	stanu realizacji wniosków i zaleceń KKR zawartych w protokołach pokontrolnych i sprawozdaniach na XIII i XIV Krajowy Zjazd PIIB,
■	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 dotyczącymi
dokumentów, działań, ponoszonych kosztów,
■	oceny stanu realizacji wniosków XII i XIII Krajowego Zjazdu,
■	wnioskowania o przyznanie honorowych odznak PIIB,
■	wyjaśnień i odpowiedzi do zgłoszonych spraw,
skarg i uwag dotyczących między innymi: wynagrodzenia członków zespołów kwalifikacyjnych
i egzaminacyjnych w postępowaniu o nadanie
uprawnień budowlanych, niektórych aspektów
wykonywania czynnego i biernego prawa wyborczego w toku obwodowych zebrań wyborczych,
a ponadto:
■	w okresie styczeń – kwiecień 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,

■	w okresie styczeń – maj 2015 r. KKR odbyła
7 posiedzeń (KKR – 26.01, 25.02, 15.04, 05.05,
KKR z przewodniczącymi OKR – 27.01, oraz posiedzenia Prezydium KKR 14.04 i 04.05),
■	w okresie styczeń – marzec 2015 r. KKR przeprowadziła planowe kontrole w zakresie statutowej, finansowej i gospodarczej działalności
organów i Biura Krajowej Izby w 2014 r.,
■	poddała szczegółowej analizie ustalenia i wnioski wypływające z protokołów pokontrolnych,
■	przyjęła przygotowane sprawozdanie na XIV
Krajowy Zjazd i zawarte w nim zalecenia dla
działań PIIB i wnioski kierowane do Zjazdu.

4.2. Przewodniczący KKR III  i IV
kadencji – Tadeusz Durak:
■	przewodniczył posiedzeniom Prezydium KKR
i KKR.
■	uczestniczył w 2014 r. w siedmiu posiedzeniach
Prezydium KR,
■	uczestniczył w 2014 r. w siedmiu posiedzeniach
KR,
■	sprawował nadzór KKR nad działalnością Podkarpackiej OKR, Mazowieckiej OKR oraz Małopolskiej OKR,
■	uczestniczył w Konferencji Naukowej w Krynicy,
■	uczestniczył w XIII Konferencji Naukowo-Technicznej „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego” w Kielcach – Cedzyna,
■	zorganizował szkolenie dla członków OKR i KKR
w Ostrowcu Świętokrzyskim,
■	brał udział w dyskusjach w sprawach omawianych na posiedzeniach Prezydium Krajowej
Rady, zgłaszając swoje uwagi,
■	prowadził wraz z wiceprzewodniczącą i sekretarzem bieżącą korespondencję pomiędzy
organami PIIB, Biurem PIIB, OKR, OIIB i członkami KKR i OKR, przygotowywał terminarze
posiedzeń, nadzorów, program merytoryczny i organizacyjny szkolenia członków OKR
w 2014 r.

167

4.3. Uchwały KKR podjęte w 2014 r.
Uchwała

Data podjęcia

Treść uchwały
Do XIII Zjazdu Krajowego PIIB – III kadencja

od nr 1/III/
KKR/2014 do nr 6/
III/KKR/2014

20.01.2014 r.

w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB

nr 7/III/KKR/2014

26.02.2014 r.

w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych wynikających z protokołu planowej kontroli
w zakresie prawidłowości zarządzania majątkiem Krajowej Rady PIIB w 2013 roku

nr 8/III/KKR/2014

26.02.2014 r.

w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych wynikających z protokołu planowej
kontroli z działalności Biura Krajowej Rady w 2013 roku

nr 9/III/KKR/2014
nr 10/III/KKR/2014

26.02.2014 r.
26.02.2014 r.

w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB
w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB

nr 11/III/KKR/2014

08.04.2014 r.

w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych wynikających z protokołu planowej
kontroli z działalności Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w 2013 roku

nr 12/III/KKR/2014

08.04.2014 r.

w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych wynikających z protokołu planowej
kontroli z działalności Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w 2013 roku

nr 13/III/KKR/2014

08.04.2014 r.

w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych wynikających z protokołu planowej
kontroli z działalności Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej w 2013 roku

nr 14/III/KKR/2014

08.04.2014 r.

w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych wynikających z protokołu planowej
kontroli z działalności Krajowej Rady w 2013 roku

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
nr 17/III/KKR/2014
od nr 18/III/
KKR/2014 do
nr 22/III/KKR/2014
od nr 23/III/
KKR/2014
do nr 26/III/2014
nr 27/III/KKR/2014

06.05.2014 r.
06.05.2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
w sprawie udzielenia absolutorium Krajowej Radzie PIIB za rok 2013

06.05.2014 r.

w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB

28.05.2014 r

w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB

28.05.2014 r

w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB
Od XIII Zjazdu Krajowego PIIB – IV kadencja
w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego i sekretarza Krajowej Komisji Rewizyjnej

nr 1/IV/KKR/2014
od nr 2/IV/
KKR/2014 do nr 5/
IV/KKR/2014

16.07.2014 r.
24.10.2014 r.

w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB

nr 6/IV/KKR/2014

24.10.2014 r.

w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych wynikających z protokołu doraźnej
kontroli w zakresie prawidłowości ukonstytuowania się organów krajowych
PIIB: Krajowej Rady, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, Krajowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej i Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej

4.3.1. Uchwały KKR podjęte w 2015 r. do dnia 5 maja 2015 r.
Uchwała

Data podjęcia

Nr 7/IV/KKR/2015

25.02.2015 r.

Nr 8/IV/KKR/2015

25.02.2015 r.

Nr 9/IV/KKR/2015

25.02.2015 r.

Nr 10/IV/KKR/2015

15.04.2015 r.

Nr 11/IV/KKR/2015

15.04.2015 r.

Nr 12/IV/KKR/2015

15.04.2015 r.

Nr 13/IV/KKR/2015

15.04.2015 r.

Nr 14/IV/KKR/2015

15.04.2015 r.

Nr 15/IV/KKR/2015
Nr 16/IV/KKR/2015
Nr 17/IV/KKR/2015

05.05.2015 r.
05.05.2015 r.
05.05.2015 r.

Treść uchwały
w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych wynikających z protokołu planowej kontroli
w zakresie prawidłowości zarządzania majątkiem Krajowej Rady PIIB w 2014 roku
w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych wynikających z protokołu planowej
kontroli z działalności Biura PIIB w 2014 roku
w sprawie wniosku o nadanie Medalu Honorowego PIIB
w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych wynikających z protokołu planowej
kontroli z działalności Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w 2014 roku
w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych wynikających z protokołu planowej kontroli
z działalności Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w 2014 roku
w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych wynikających z protokołu planowej
kontroli z działalności Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej w 2014 roku
w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych wynikających z protokołu planowej
kontroli z działalności Krajowej Rady w 2014 roku
w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych wynikających z protokołu planowej
kontroli w zakresie finansów i realizacji budżetu w 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
w sprawie udzielenia absolutorium Krajowej Radzie PIIB za rok 2014
w sprawie wniosku o nadanie Złotych Odznak Honorowych PIIB
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5. Kontrole przeprowadzone przez Krajową Komisję Rewizyjną PIIB
5.1. Kontrole przeprowadzone przez KKR w roku 2014 r.
Lp.

Wyszczególnienie

Termin

1.

Kontrola zarządzania majątkiem PIIB w 2013 r.

20-22.01.2014 r.

2.

Kontrola Biura PIIB 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.

8.

Kontrole pozostałe

8.1.

w zakresie prawidłowości ukonstytuowania się organów krajowych PIIB:
Krajowej Rady, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, Krajowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej i Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej

29.09.2014 r.

Krajowa Komisja Rewizyjna przyjęła przygotowane sprawozdanie na XIII Krajowy Zjazd PIIB i zawarte w nim
zalecenia dla działań PIIB i wnioski kierowane do Zjazdu.

5.2. Kontrole planowe przeprowadzone przez KKR w 2015 roku
Lp.

Wyszczególnienie

Termin

1.

Kontrola zarządzania majątkiem PIIB w 2014 r.

26-28.01.2015 r.

2.

Kontrola Biura PIIB w 2014 r.

26-28.01.2015 r.

3.

Kontrola działalności Krajowej Rady w 2014 r.

18-27.02.2015 r.

4.

Kontrola działalności KROZ w 2014 r.

26-27.02.2015 r.

5.

Kontrola działalności KSD w 2014 r.

26-27.02.2015 r.

6.

Kontrola działalności KKK w 2014 r.

26-27.02.2015 r.

7.

Kontrola realizacji budżetu w 2014 r.

23-24.03.2015 r.

Na posiedzeniu w dniu 5 maja 2015 r. Krajowa Komisja Rewizyjna przyjęła przygotowane na XIV Krajowy Zjazd Sprawozdanie z działalności KKR i zawarte w nim zalecenia i wnioski kierowane do organów
krajowych PIIB i do Krajowego Zjazdu.

6. Koszty działalności KKR w roku 2014 r.
Lp.

Wyszczególnienie

Kwota w zł

1.

Ryczałt przewodniczącego KKR

39 021,63

2.

Ryczałty za posiedzenia i kontrole w tym: w ramach nadzoru

28 365,00

3.

Koszt szkolenia w Ostrowcu Świętokrzyskim (z OKR)

13 501,00

4.

Koszty obsługi prawnej (Kancelaria J. Szewczyk)

5.

Obsługa administracyjna i delegacje

738,00
Ujęte w kosztach KI
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7.Szkolenia
7.1. Ostrowiec Świętokrzyski
23 – 25 października 2014 r.
dla członków KKR PIIB
i OKR OIIB
Liczba uczestników: OKR OIIB – 87 osób, KKR PIIB
– 8 osób.
Problematyka:
■	odpowiedzialność członków OKR OIIB i KKR
PIIB,

■	poprawność dokumentów prawnych OKR OIIB
i KKR PIIB (uchwał, protokołów itp.),
■	kontrola dokumentów Izby (umowy, zlecenia
itp.),
■	kontrola majątku Izby,
■	kontrola budżetu i sprawozdania finanso
wego,
■	kontrola prowadzenia działalności gospo
darczej.

8. N
 adzór nad działalnością okręgowych komisji rewizyjnych
w 2014 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.
1
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.

Nazwa OKR
Przewodniczący
OKR
2
Dolnośląska
Wrocław
Anna Ficner
Kujawsko-Pomorska
Bydgoszcz
Bruno Bronkau
Lubelska
Lublin
Leszek Boguta
Lubuska
Gorzów Wlkp.
Stanisław Bach/
Przemysław Puchalski
Łódzka
Łódź
Krzysztof Stelągowski/
Piotr Filipowicz
Małopolska
Kraków
Danuta Opolska
Mazowiecka
Warszawa
Konrad Włodarczyk
Opolska
Opole
Małgorzata Kostarczyk-Gąska
Podkarpacka
Rzeszów
Janusz Środa
Podlaska
Białystok
Małgorzata Micał

Nadzór KKR
w 2014 r.
III kadencja/IV
kadencja

Liczba posiedzeń
OKR/uczestnictwo
członka KKR w
2014 r.

Liczba podjętych
uchwał
w 2014 r.

Stan członków wg
danych z OIIB na
dzień
31.12.2013 r.
31.12.2014 r.

3

4

5

6

Kazimierz Ślusarczyk/
Urszula Kallik

9/2

20

9.953
9.943

Janusz Komorowski/
Zdzisław Baranowski

8/5

15

5.683
5.642

Leonard Szczygielski/
Tadeusz Gałązka

8/1

15

6.032
6.023

Ewa Barcicka

7/1

11

2.729
2.739

Paweł Piotrowiak/
Kazimierz Ślusarczyk

7/4

20

6.894
6.790

Urszula Kallik/
Tadeusz Durak

13/5

17

10.881
10.874

Tadeusz Durak/
Mirosława Ogorzelec

12/4

5

17.079
16.952

Urszula Kallik

11/3

19

2.644
2.642

Tadeusz Durak/
Urszula Kallik

7/2

25

6.028
6.074

Leonard Szczygielski/
Tadeusz Gałązka

7/2

9

3.600
3.579
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Lp.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Nazwa OKR
Przewodniczący
OKR
Pomorska
Gdańsk
Zbigniew Wrzesiński/
Artur Jażdżewski
Śląska
Katowice
Edmund Janic
Świętokrzyska
Kielce
Zbigniew Dusza/
Stanisław Zieliński
Warmińsko-Mazurska
Olsztyn
Janusz Nowak/
Franciszek Mackojć
Wielkopolska
Poznań
Wojciech Białek
Zachodniopomorska
Szczecin
Sylwia Łozowska/
Kazimiera Erecińska

Nadzór KKR
w 2014 r.
III kadencja/IV
kadencja

Liczba posiedzeń
OKR/uczestnictwo
członka KKR w
2014 r.

Liczba podjętych
uchwał
w 2014 r.

Stan członków wg
danych z OIIB na
dzień
31.12.2013 r.
31.12.2014 r.

Janusz Komorowski/
Ewa Barcicka

9/3

5

7.669
7.773

Kazimierz Ślusarczyk/
Urszula Jakubowska

10/4

19

12.821
12.771

Kazimierz Ślusarczyk

7/1

6

3.815
3.860

Kazimierz Owedyk/
Urszula Jakubowska

6/1

10

4.165
4.090

Ewa Barcicka

8/2

19

9.632
9.705

Kazimierz Owedyk/
Anna Ficner

8/2

4

5.592
5.510

-

-

115.217
114. 967

Krajowa Izba
Warszawa

Członkowie KKR złożyli sprawozdania z pełnionych
w 2014 r. nadzorów nad działalnością OKR. KKR
nie uchylała jako sprzecznych z prawem uchwał
podjętych przez OKR w 2014 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).

II. KONTROLA I OCENA DZIAŁALNOŚCI ORGANÓW ORAZ KRAJOWEGO BIURA POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
(Kontrola i 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. W
 ykonanie uchwał XIII Krajowego Zjazdu
Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa
W czasie obrad XIII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB odbywającego się w dniach

27–28 czerwca 2014 r. podjęto m.in. następujące
uchwały do realizacji przez Krajową Radę:
Uchwała dotycząca budżetu PIIB
■	Uchwała nr 26/14 – w sprawie uchwalenia
budżetu PIIB na rok 2015,
Uchwała dotycząca programu działania PIIB
■	Uchwała nr 32/14 - w sprawie przyjęcia programu działania PIIB na lata 2014 – 2018,
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■	17 wniosków wpłynęło przed Zjazdem, jako
wnioski z XIII okręgowych zjazdów,
■	21 wniosków wpłynęło w czasie obrad XIII Krajowego Zjazdu zgłoszonych przez delegatów.
Wnioski z XIII okręgowych zjazdów skierowane
do XIII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB zostały rekomendowane przez Krajową
Radę PIIB Zjazdowi z podziałem na trzy grupy.
Wnioski zgłoszone przez delegatów na XIII Zjeździe Komisja przeanalizowała i posegregowała
na 5 grup. Zostały one przedstawione delegatom
Zjazdu w formie załączników do sprawozdania
KUiW, a następnie poddane pod głosowanie,
poprzedzając ich prezentowanie odpowiednimi
rekomendacjami Komisji.

Uchwała w sprawie zakupu siedziby PIIB
■	Uchwała nr 33/14 – zmieniająca uchwałę
w sprawie zakupu siedziby dla PIIB,
Uchwała dotycząca sprawozdania Komisji
Uchwał i Wniosków XIII Krajowego Zjazdu
PIIB
■	Uchwała nr 34/14 – w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków XIII Krajowego Zjazdu PIIB.
2. D
 ziałalność zjazdowej Komisji Uchwał
i Wniosków oraz Komisji Wnioskowej KR
2.1. Na XIII Krajowym Zjeździe uchwałą nr
8/14 została powołana KUiW działająca
w czasie trwania Zjazdu.
Podczas XIII Krajowego Zjazdu PIIB do KUiW wpłynęły łącznie 42 wnioski (w tym 4 po terminie):

Zestawienie wniosków
Wnioski z XIII okręgowych zjazdów OIIB
skierowane do XIII Krajowego Zjazdu PIIB

Propozycje KUiW sposobu rozpatrzenia wniosków
zgłoszonych przez delegatów na XIII Zjeździe PIIB

Do realizacji

Realizowane

Do odrzucenia

Krajowa Rada

Krajowa
Komisja
Rewizyjna

Do odrzucenia

Realizowane

2

3

12

9

1

10

1

Razem

17

Razem
Suma wniosków

XIII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PIIB w dniu 28.06.2014 r. podjął uchwałę
nr 34/14, w której przyjął sprawozdanie KUiW.
2.2. Komisja Wnioskowa KR powołana po IX
Zjeździe, a po XIII Krajowym Zjeździe uchwałą
Prezydium KR PIIB nr 8/P/2014 zatwierdzona
uchwałą KR nr 11/R/14 z dnia 10.09.2014 r.
koordynuje w okresie między krajowymi
zjazdami realizację wniosków zjazdowych,
opierając się na Regulaminie Komisji Wnios
kowej KR.
Komisja do XIII Zjazdu odbyła 1 posiedzenie prezydium (20.02.2014 r.), 2 posiedzenia pełnego
składu (24.04.2014 r., 22.05.2014 r.) oraz po XIII
Zjeździe 1 posiedzenie (21.10.2014 r.), na których
miedzy innymi:

21

38

– monitorowała i prowadziła analizę otrzymanych
informacji o stanie realizacji wniosków przyjętych przez XIII Krajowy Zjazd PIIB;
– przesłała odpowiedzi każdemu wnioskodawcy
i właściwym OIIB co do realizacji bądź odrzuceniu wniosków z XIII Krajowego Zjazdu PIIB,
a także ich prezentacji na stronie internetowej
Izby;
– przyjęła i dokonała rozdziału wniosków z XIII
okręgowych zjazdów i przygotowała ich tabelaryczne zestawienie:
■	wnioski z XIII okręgowych zjazdów OIIB
– skierowane do rozpatrzenia przez XIII
Krajowy Zjazd,
■	Wnioski XIII okręgowych zjazdów OIIB
skierowane bezpośrednio do KR PIIB;
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– s kierowała wnioski wg właściwości w celu uzyskania stanowiska co do ich realizacji;
– przygotowała propozycje uzasadnień dla części
wniosków;
– opracowała w ujęciu tabelarycznym propozycje
klasyfikacji wniosków z XIII okręgowych zjazdów
do przekazania KUiW;
– przygotowała sprawozdanie ze swej działalności;
– przejęła rejestr wniosków przyjętych przez
XIII Krajowy Zjazd, skierowała wnioski wg właś
ciwości.
Monitorowała realizację wniosków, przygotowała
propozycje co do sposobu realizacji części wniosków kierowanych do KR,
– przygotowała materiał obejmujący stan realizacji
wszystkich wniosków po Krajowym Zjeździe.
Członkowie Krajowej Rady na posiedzeniu
w dniu 10.12.2014 r. jednomyślnie przyjęli
informację o realizacji wniosków:
– zgłoszonych przez delegatów na XIII okręgowych zjazdach,
– zgłoszonych przez delegatów na XIII Krajowym Zjeździe,
– skierowanych bezpośrednio do Komisji
Wnioskowej KR.
Zbiorcze zestawienie wszystkich rozpatrzonych
wniosków wraz z informacją o ich realizacji znajduje się na stronie internetowej www.piib.org.pl
w zakładce „Komisja Wnioskowa”: Wnioski złożone do Komisji Wnioskowej.
KKR stwierdza, że w 2014 r. Komisja działała w sposób właściwy i kompetentny. Koszty działalności
Komisji w 2014 r. zostały ujęte w tabeli określającej
koszty działalności Krajowej Rady w 2014 r.

3. Wykonanie uchwał Krajowej
Rady PIIB w 2014 r.
W roku 2014 odbyło się 8 posiedzeń Prezydium
Krajowej Rady, na których podjęto 14 uchwał.
Krajowa Rada PIIB odbyła 8 posiedzeń, na których
podjęła 25 uchwał. Wszystkie podjęte uchwały
przez KR, których treść określona jest w sprawoz-

daniu Krajowej Rady w pkt 2.3, zostały zrealizowane.
Zgodnie z art. 12 ustawy o samorządach zawodowych architektów i inżynierów budownictwa oraz
§ 7 pkt 10 regulaminu Krajowej Rady PIIB uchwały były przekazywane do Ministra Infrastruktury
i Rozwoju.
Po zapoznaniu się z treścią protokołów z posiedzeń Krajowej Rady PIIB oraz jej Prezydium
stwierdzono, że działalność Prezydium i Krajowej Rady w 2014 r. była realizowana
w pełnym zakresie zgodnie ze statutem,
regulaminem KR PIIB oraz obowiązującym
prawem.

4. Zarządzenia prezesa KR
w 2014 roku
W roku 2014 prezes KR wydał 40 zarządzeń,
w tym:
– 15 zarządzeń w sprawie powołania piętnastu,
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 12 spraw, sporządzając odpowiednie protokoły z postępowania weryfikacyjnego;
–1
 1 zarządzeń w sprawie powołania 11 zespołów orzekających w imieniu Krajowej Rady
o uznaniu kwalifikacji zawodowych cudzoziemców. Zespoły rozpatrzyły 14 spraw, wydając stosowne decyzje;
–3
 zarządzenia w sprawie ustalenia w roku 2014
dni wolnych od pracy;
– zarządzenie w sprawie powołania komisji ds.
wyboru audytora do przeprowadzania badania
sprawozdania finansowego PIIB za rok 2014;
– zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy i zapasów magazynowych w Krajowym Biurze PIIB.
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5. Koszty działalności Krajowej Rady w 2014 r.
Lp.

Wyszczególnienie

2012 r.
(koszty w zł)

2013 r.
(koszty w zł)

2014 r.
(koszty w zł )

255 893,47
49 800,00
43 029,00
41 286,44

265 030,70
47 880,00
22 381,84
19 381,88

273 151,52
69 270,00
12 813,00
15 446,00

1.
2.
3.
4.

Ryczałty wypłacone członkom Rady
Ekwiwalenty za posiedzenia Prezydium KR
Narady z przewodniczącymi OKR
Narada szkoleniowa dla członków KR

5.

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

96 710,27

120 543,19

86 586,73

6.

Koszty udziału w konferencjach krajowych,
Dniach Budowlanych, kongresach

96 403,74

58 122,43

97 145,64

7.
8.
9.
10.
11.

Koszty public relations
Koszty komisji wnioskowej
Koszty komisji prawno-regulaminowej
Koszty komisji ustawicznego doskonalenia zawodowego
Koszty komisji ds. statutu

118 342,01
3 480,00
3 960,00
8 640,00
-

95 694,31
4 200,00
4 200,00
7 080,00
-

82 100,00
4 050,00
5 100,00
3 900,00
600,00

11.

Koszty obsługi prawnej

w kosztach
ogólnych KR

w kosztach
ogólnych KR

w kosztach
ogólnych KR

12.

Koszty delegacji

w kosztach
ogólnych KR

w kosztach
ogólnych KR

w kosztach
ogólnych KR

Razem

717 544,93

642 345,35
– spadek 10,5%

650 162,89
– wzrost o 1,22%

KKR stwierdziła wzrost kosztów działalności KR w stosunku do 2013 r. o 1,22%.

6. Działalność komisji i zespołów powołanych przez Krajową
Radę
a) Komisja Prawno-Regulaminowa PIIB
W 2014 r. Komisja Prawno-Regulaminowa działała do XIII Krajowego Zjazdu na podstawie uchwały Rady Krajowej nr 21/R/04 z dnia 15.12.2004 r.
w sprawie zmiany zasad funkcjonowania Komisji
Prawno-Regulaminowej, a po XIII Krajowym Zjeździe na podstawie uchwały Prezydium nr 7/P/2014
z dnia 6.08.2014, zatwierdzonej uchwałą RK nr
11/R/14 z dnia 10.09.2014 r., KKR po zapoznaniu
się z całym zakresem prac Komisji Prawno-Regulaminowej stwierdza, że komisja działała w roku
2014 w pełnym zakresie przypisanych jej obowiązków w sposób właściwy i kompetentny.
b) Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego PIIB została powołana uchwałą Prezydium nr
9/P/10 z dnia 22.09.2010 r. zatwierdzoną uchwałą Krajowej Rady nr 24/R/10 z dnia 13.10.2010 r.,
a po XIII Zjeździe Komisja działała na podstawie
uchwały Prezydium nr 9/P/2014 z dnia 6.08.2014 r.

zatwierdzonej uchwałą Krajowej Rady nr 11/R/14
z dnia 10.09.2014 r.
KKR stwierdza, że w 2014 r. do XIII Zjazdu głównymi zagadnieniami, którymi zajmowała się Komisja
Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego były zagadnienia związane z kosztami szkoleń, szkoleniami e-learningowymi, obowiązkowymi szkoleniami
zawodowymi.
Po XIII Zjeździe Komisja podjęła pracę dopiero
w grudniu 2014 r.
KKR stwierdza, że Komisja, pomimo starań, nie
wypracowała koncepcji dokształcania inżynierów.
Komisja działała w sposób właściwy i kompetentny.
c) Komisja Medalu Honorowego PIIB
Komisja powołana została uchwałą Prezydium KR
nr 10/P/2014 z dnia 6.08.2014 r. i zatwierdzona
uchwałą KR nr 11/R/14 z dnia 10.09.2014 r.
Wzór medalu oraz regulamin działania Komisji uchwalono uchwałą RK nr 12/R/14 z dnia
10.09.2014 r.
W dniu 10 grudnia 2014 r. odbyło się posiedzenie Komisji. Do Komisji wpłynęły dwa wnioski
o nadanie medalu honorowego. Rozpatrzenie
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wniosków zaplanowano przez Komisję na dzień
04.03.2015 r.
d) Komisja Współpracy z Zagranicą
W roku 2014 współpraca PIIB z zagranicznymi organizacjami i instytucjami była intensywnie kontynuowana i rozwijana. Realizowano ją konsekwentnie w trzech zasadniczych obszarach:
■	w obszarze A, odpowiadającym współpracy
ogólnoeuropejskiej,
■	w obszarze B, odpowiadającym europejskiej
współpracy regionalnej,
■	w obszarze C, odpowiadającym dwustronnej
współpracy międzynarodowej.
Do XIII Zjazdu Komisja Współpracy z Zagranicą działała w składzie: przewodniczący: Wojciech Radomski oraz członkowie: Zygmunt Rawicki, Włodzimierz
Szymczak, a po XIII Zjeździe na podstawie uchwały
Rady Krajowej PIIB 14/R/2014 z dnia 10.09.2014 r.
w składzie: przewodniczący Zygmunt Meyer oraz
członkowie: Eugeniusz Hotała, Wojciech Kamiński,
Zygmunt Rawicki.
Komisja w nowym składzie odbyła jedno spotkanie
w dniu 10.12.2014 r.
KKR stwierdza, że w 2014 r. Komisja działała
w sposób właściwy.
e) zespół ds. zakupu powierzchni biurowej
Zespół ds. zakupu powierzchni biurowej z przeznaczeniem na siedzibę PIIB został powołany uchwałą
nr 9/12 Krajowej Rady PIIB z dnia 23.05.2012 r.
Do XIII Zjazdu w 2014 r. zespół działał w następującym składzie: przewodniczący Zdzisław Binerowski oraz członkowie: Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa, Mieczysław Grodzki, Andrzej Jaworski, Jerzy
Stroński.
Na XIII Krajowym Zjeździe PIIB podjęto uchwałę
podtrzymującą upoważnienie Krajowej Rady do
ewentualnych zmian w budżecie dotyczących zakupu siedziby Izby. Podjęta uchwała zobowiązała
Krajową Radę do przedstawienia na XIV Krajowym
Zjeździe sprawozdawczym sprawozdania z działalności zespołu.
Przeznaczono kwotę na zakup siedziby w wysokości
11 mln z rezerwy budżetowej oraz 3,5 mln z ewentualnego kredytu zaciągniętego przez KR PIIB.
Uchwałą Prezydium KR PIIB nr 13/P/2014 z dnia
6.08.2014 zatwierdzoną uchwałą KR nr 11/R/14

w dniu 10.09.2014 r. powołano Zespół ds. zakupu siedziby PIIB w składzie: przewodnicząca
Joanna Gieroba oraz członkowie: Ryszard Dobrowolski i Andrzej Jaworski.
Do XIII Zjazdu w 2014 r. zespół odbył trzy posiedzenia: 13 marca, 9 kwietnia i 23 kwietnia.
Praca zespołu była dokumentowana odpowiednimi
protokołami i notatkami.
KKR stwierdza, że w 2014 r. zespół ds. zakupu
powierzchni biurowej z przeznaczeniem na
siedzibę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa działał w sposób właściwy.
f) Komisja ds. Statutu PIIB
Komisja powołana została uchwałą Prezydium
14/P/14 z dnia 6.08.2014 r. zatwierdzoną uchwałą RK
nr 15/R/2014 z dnia 10.09.2014 r.
Komisja działała w składzie: przewodnicząca Ewa
Dworska, członkowie: Małgorzata Boryczko, Tomasz Chojnacki, Zbigniew Szcześniak.
Komisja odbyła w 2014 r. trzy posiedzenia. Ustalono zasady i zakres pracy Komisji.
Komisja podda analizie Statut PIIB w celu uporządkowania nazewnictwa i pojęć w nim występujących, a także dostosowanie go do znowelizowanej ustawy o samorządach zawodowych
architektów i inżynierów budownictwa. Komisja
po odbyciu spotkań z przedstawicielami OIIB
oraz zebraniu do końca kwietnia 2015 r. wniosków w sprawie zmian do statutu PIIB rozpocznie
ich analizę celem przedłożenia zbiorczego opracowania Krajowej Radzie PIIB.
KKR stwierdza, że Komisja ds. Statutu w 2014 r.
działała kompetentnie, z dużym zaangażowaniem.
g) Komisja ds. Wyrobów Budowlanych
Komisja została powołana uchwałą Prezydium
nr 12/P/2014 z dnia 6.08.2014 r. i zatwierdzona uchwałą KR nr 11/R/14 z dnia 10.09.2014 r.
w składzie: przewodniczący Grzegorz Bajorek oraz
członkowie: Marek Okuń, Ryszard Kolasa, Łukasz
Gorgolewski.
Odbyło się jedno posiedzenie Komisji w dniu
10.12.2014 r. Uzgodniono propozycję treści regulaminu Komisji. Jednym z zadań Komisji jest monitorowanie zmian w prawie dotyczącym zagadnień
związanych z wyrobami budowlanymi i w miarę
możliwości czynne uczestniczenie w ich tworzeniu.
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W 2014 r. trwały prace na poziomie komisji sejmowej dotyczące formułowania Ustawy zmieniającej
ustawę o wyrobach budowlanych. PIIB reprezentował przewodniczący Komisji (posiedzenia 25.09.,
22.10, 27.11, 4.12. i 5.12) Działanie Komisji KKR
oceniła na podstawie przedstawionego sprawozdania.
h) zespół ds. ubezpieczeń
Zespół powołany został uchwałą Prezydium nr
3/P/14 z dnia 19.02.2014 r. zatwierdzonej uchwałą
KR nr 4/R/14 z dnia 12.03.2014 r. w składzie: przewodniczący Andrzej Jaworski oraz członkowie: Joanna Gieroba, Waldemar Szleper, Ryszard Kolasa,
Stanisław Kaczmarczyk.
Celem zespołu była ocena i przedstawienie rekomendacji Krajowej Radzie ubezpieczyciela dla grupowego ubezpieczenia OC członków PIIB w latach
2015–2018.
Zespół odbył dwa posiedzenia w dniach
12.03.2014 r. i 15.04.2014 r. w Poznaniu.
Na podstawie rekomendacji zespołu ds. ubezpieczeń została przyjęta uchwała KR nr 7/R/14 z dnia
28.05.2014 r. w sprawie umowy generalnej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
KKR stwierdza, że zespół ds. ubezpieczeń działał
w sposób właściwy i kompetentny.
i) Z
 espół organizacyjny 60. Zgromadzenia
Ogólnego ECCE w Warszawie
Zespół organizacyjny został powołany uchwałą Prezydium nr 4/P/13 z dnia 31.07.2013 r. zatwierdzoną uchwałą KR nr 9/R/13 z dnia 4.09.2013 r. w następującym składzie: Przewodniczący: Włodzimierz
Szymczak, Wiceprzewodniczący: Janusz Rymsza
oraz Członkowie: Krystyna Korniak-Figa, Zygmunt
Meyer, Ewa Winiarska-Teska.
W 2014 r. Zespół odbył trzy posiedzenia, na których
przygotowano i omówiono preliminarz, porządek
obrad, program konferencji i publikacji, listy gości,
program wycieczkowy.
Jubileuszowe 60. Zgromadzenie Ogólne ECCE odbyło się w Warszawie w dniach 17–18 października
2014 r.
Za profesjonalną organizację międzynarodowego
spotkania i konferencji Prezes Andrzej Roch Do-

brucki w imieniu Krajowej Rady przekazał członkom zespołu pisemne podziękowania.

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 jest poprzez udział w pracach komisji sejmowych i senackich, roboczych
kontaktach z organami administracji państwowej,
w tym z Ministerstwem Transportu, Ministerstwem
Infrastruktury i Rozwoju i innymi ministerstwami,
samorządami zawodowymi, stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, uczelniami i instytucjami naukowo-technicznymi.

7.1. Współpraca z organami
ustawodawczymi RP
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.
Przedstawiciele Izby, w tym prezes PIIB, uczestniczyli w posiedzeniach sejmowej Komisji Infrastruktury i Komisji Nadzwyczajnej do spraw Związanych
z Ograniczaniem Biurokracji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.
W 2014 r. PIIB uczestniczyła aktywnie przy procedowaniu wielu aktów prawnych.
PIIB weryfikowała projekt obwieszczenia Marszałka
Sejmu RP w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
ustawy o samorządach zawodowych architektów
oraz inżynierów budownictwa.
Prezes PIIB uczestniczył w zorganizowanej w Sejmie
przez Kongres Budownictwa konferencji „O ekonomicznych stratach i społecznych kosztach niekontrolowanej urbanizacji w Polsce”.
W zorganizowanej przez Wicemarszałka Sejmu RP
oraz Mazowieckie Forum Samorządów Zawodowych
Zaufania Publicznego konferencji pt. „Samorząd
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zawodowy w służbie społeczeństwa” wzięli udział
przedstawiciele PIIB i OIIB oraz przedstawiciele czterech grup zawodowych: medycznej, budowlanej,
prawnej i finansowej.

7.2. Współpraca z organami
administracji państwowej
W roku 2014 PIIB kontynuowała współpracę z organami administracji państwowej. Współpracę Izba
prowadziła z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Finansów, Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego,
Urzędem Zamówień Publicznych oraz Komisją Kodyfikacyjną Prawa Budowlanego.
W posiedzeniach Krajowej Rady PIIB i Prezydium
brali udział przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

7.3. Współpraca ze stowarzyszeniami i samorządami
zawodowymi
W roku 2014 Krajowa Rada PIIB kontynuowała
współpracę ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi działającymi w obszarze budownictwa oraz samorządami zawodów zaufania publicznego.
Polska Izba Inżynierów Budownictwa jest związana ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi
podpisanym porozumieniem w sprawie współdziałania z dnia 26 sierpnia 2012 r. Współpraca odbywa się zarówno na poziomie organów
krajowych Izby i stowarzyszeń, jak również na
poziomie okręgowych izb inżynierów budownictwa i jednostek oddziałowych przedstawicielstw stowarzyszeń. W roku 2014 głównymi
obszarami współpracy były działania w zakresie tzw. deregulacji i związanego z nią projektu
rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Izba i stowarzyszenia z uwagą śledziły także prace Komisji
Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego, dotyczące
kodeksu budowlanego, starając się uzgadniać
wspólne stanowiska w kluczowych sprawach
i przekazywać je Komisji.

7.4. Współpraca z uczelniami
i instytutami naukowo-technicznymi
W roku 2014 Krajowa Rada PIIB, wzorem poprzednich lat, kontynuowała współpracę z uczelniami
i instytutami naukowo-badawczymi. Współpraca
obejmowała m.in. współorganizowanie szkoleń,
konferencji oraz codzienne kontakty zawodowe.
Istotnym aspektem działalności PIIB jest stałe zaangażowanie w sprawy kształcenia kadr dla budownictwa i współpraca w tym zakresie 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.
Wejście w życie w 2014 r. ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych stworzyło nowe warunki do współpracy
z uczelniami.
PIIB bierze systematyczny i czynny udział w przygotowaniu konferencji naukowo-technicznych o zasięgu ogólnopolskim.

8. Działalność public relations
w 2014 r.
Działalność Krajowej Rady w zakresie zewnętrznej
promocji Izby polegała na prowadzeniu polityki komunikacyjnej, współorganizowaniu lub obejmowaniu patronatem ważnych konferencji, uczestnictw
w debatach z udziałem przedstawicieli rządu,
parlamentu, samorządów zawodowych i przedsiębiorstw, poświęconym istotnym zagadnieniom
w zakresie budownictwa.
Przykładowe dzienniki i czasopisma, w których ukazały się publikacje dotyczące PIIB w 2014 r.:
■	„Rzeczpospolita”: 6 artykułów (1 x maj, 3 x sierpień, 2 x wrzesień),
■	Dodatek „Dobra firma”: 2 x listopad,
■	„Gazeta Wyborcza”: 1 x sierpień,
■	„Dziennik Gazeta Prawna”: 1 x lipiec, 1 x wrzesień,
■	„Wprost”: 1 x marzec,
■	„Drogownictwo”: 1 x marzec,
■	„Kwartalnik Łódzki”: 1 x marzec,
■	„Prawo i Budownictwo”: 1 x marzec,
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■	„Program 1 Polskiego Radia”: 1 x sierpień, 1 x
październik.
Ponadto ukazały się w publikacje w prasie branżowej
m.in.: „Przegląd Budowlany”, „Materiały Budowlane”. Ważną rolą w komunikacji zewnętrznej oraz
wewnętrznej odgrywa strona internetowa PIIB.
Szczegółowe działania PR Krajowa Rada przedstawiła w sprawozdaniu w pkt 2.16 pt. „Działania public relations w 2014 r.”.

9. Działalność szkoleniowa
Krajowej Rady
W dniach 23–24.05.2014 r. zorganizowano naradę szkoleniową dla skarbników okręgowych rad
w Warszawie. Uczestniczyło 19 osób. Program narady obejmował następujące tematy:
■	najem nieruchomości w świetle przepisów podatkowych i bilansowych,
■	zasady gospodarki finansowej.
Koszty narady wyniosły: 15.446,00 zł.

10. Działalność wydawnicza
10.1. W 2014 r. wydano 11 numerów miesięcznika
„Inżynier Budownictwa”. Objętość wszystkich numerów wynosiła 120 stron (124 strony w 2013 r.) Czasopismo wydawane było
w nakładzie 118.000 egzemplarzy (120.000
egz. w 2013 r.).
10.2. W grudniu po raz ósmy wydano „Katalog Inżyniera” w nakładzie 10.000 egz. i objętości
232 strony.
10.3. W roku 2014 r. ukazały się:
■	„Katalog inżyniera” – Vademecum (5 tomów) w nakładzie 2.500–35.004 egzemplarzy i objętości 68–84 stron.
■	Publikacja „Kreatorzy budownictwa” ukazała się w nakładzie 3.000 egz. i objętości
76 stron.
■	„Kreatorzy budownictwa w PIIB” poświęcony członkom PIIB w nakładzie 2.000
egz. i objętości 84 strony.

Publikacja „Kreatorzy budownictwa” otrzymała
certyfikat nadający tytuł „Kreatora Budownictwa
roku 2014”.
10.4. Z okazji 60. Zgromadzenia Ogólnego ECCE
przygotowano publikację „Dzieła polskich
inżynierów – Mosty III RP”. W nakładzie
300 egz.
10.5. W
 ydawnictwo prowadzi serwisy internetowe
dla profesjonalistów www.inżynierbudownictwa.pl; miesięczna liczba odsłon 460.000,
(500.000 w roku 2013), www.kataloginżyniera.pl; miesięczna liczba odsłon 110.000
(100.000 w roku 2013).
10.6. W
 szystkie katalogi są produktami komercyjnymi finansowanymi z przychodów reklamowych. Wszystkie katalogi są dostępne
w formie elektronicznej do użytkowania na
tabletach, komputerach, smartfonach.
10.7. F inansowanie, zakup i kolportaż czasopisma
„Inżynier Budownictwa” regulowały następujące uchwały:
■	uchwała nr 18/13 z dnia 29.06.2013 r. podjęta przez XII Krajowy Zjazd PIIB w sprawie
uchwalenia budżetu PIIB na rok 2014;
■	uchwała nr 19/R/13 Krajowej Rady PIIB
z dnia 11.12.2013 r. zatwierdzająca uchwałę Prezydium KR nr 5/P/13 z 13.11.2013 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 2014;
■	uchwała nr 25/R/14 Krajowej Rady z dnia
10.12.2014 r. w sprawie zatwierdzenia aktualizacji budżetu PIIB na 2014 r.
10.8. Koszty zakupu i wysyłki „Inżynier Budownictwa” ponoszone przez PIIB w 2014 r. obrazuje poniższa tabela:

Nr
„IB”

Łączna
liczba egz.
zakupionych
przez PIIB

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

1-12

1 296 170

2 928 728,20

1 129 782,60

2 267 120,29

537 876,72

1 358 187,90

4 702,45

79 827,00
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10.9. Spółka Wydawnicza PIIB Sp. z o.o. wykazuje na koniec 2014 r. wynik dodatni około
60 000 zł brutto.
10.10. W sprawozdaniu rocznym z działalności Krajowej Rady PIIB nie przedłożono informacji
o pracy przedstawicieli PIIB w wydawnictwie.

11. Ustalenia pokontrolne
11.1. KKR przeprowadziła kontrolę w oparciu
o przedłożoną dokumentację wymienioną na wstępie.
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 2014 r.
była zgodna ze statutem i regulaminami PIIB.
11.3. Uchwały podjęte w 2014 r. przez Prezydium KR, zatwierdzone przez Krajową
Radę, zostały zrealizowane.
11.4. Uchwały podjęte w 2014 r. przez Krajową Radę zostały zrealizowane.
11.5. KKR stwierdza, że w 2014 r. zespół ds.
zakupu powierzchni biurowej z przeznaczeniem na siedzibę PIIB działał w sposób właściwy i bardzo zaangażowany.
Zespół ds. zakupu powierzchni biurowej nie zakończył swoich prac (uchwały: nr 9/R/2012 z 23.05.2012 r., nr 15/12
z 6.07.2012 r., nr 31/13 z 29.06.2013 r.,
nr 33/14 z 28.06.2014 r.).
11.6. XIII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PIIB w dniu 28.06.2014 r. podjął
uchwałę nr 34/14, w której przyjął sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
XIII Krajowego Zjazdu PIIB oraz wskazał
organy Izby odpowiedzialne za realizację zgłoszonych wniosków.
11.7. Komisja Wnioskowa KR przekazała do
realizacji wnioski zjazdowe według
kompetencji. Członkowie Krajowej Rady
na posiedzeniu w dniu 10.12.2014 r.
jednomyślnie przyjęli informację o realizacji wniosków. Komisja działała w sposób właściwy i kompetentny.

11.8. Komisja Prawno-Regulaminowa działała
w 2014 r. w pełnym zakresie przypisanych jej obowiązków, w sposób właściwy i kompetentny.
11.9. KKR stwierdza, że Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego wykonywała sprawy bieżące, jednak w dalszym
ciągu nie opracowała ostatecznej koncepcji dokształcania inżynierów.
11.10. KKR ocenia pozytywnie działania Komisji Współpracy z Zagranicą.
11.11. KKR stwierdza, że zespół ds. ubezpieczeń działał w sposób właściwy i kompetentny.
11.12. KKR stwierdza, że zespół organizacyjny 60. Zgromadzenia Ogólnego ECCE
w Warszawie działał w sposób bardzo
zaangażowany i kompetentny.
11.13. KKR stwierdza, że Komisja ds. Statutu
PIIB działała w sposób właściwy i kompetentny.
11.14. W 2014 r. PIIB zakupiła od Spółki Wydawniczej czasopismo „Inżynier Budownictwa” w ilości 1.296.170 egz.
za kwotę 2.928.728,20 – 1.129.782,26
(zwrot z OIIB) = 1.798.946,84 zł.
Koszty wysyłki czasopism do członków wyniosły ogółem:
2.267.120,29 – 542.579,17 (537.876,72 zwrot
z OIIB + 4.702,45 zwrot kosztów innych wrzutek) – 1.358.187,90 (zwrot od spółki „IB”)
= 366.353,22 zł.
Całkowity koszt zakupu i wysyłki „IB” z przygotowaniem bazy adresowej w 2014 r. poniesiony przez PIIB wyniósł: 2.249.829,61 zł
(spadek o 2,5%).
11.15. KKR stwierdza, że Wydawnictwo PIIB
Sp. z o.o. spełnia cele, które zostały przed nim postawione. Działania
wydawnictwa, które zostały zapisane w akcie notarialnym powołującym
spółkę, są realizowane.
11.16. KKR stwierdza, że Krajowa Rada w sprawozdaniu z działalności w roku 2014
nie ujęła informacji o stanie realizacji
uchwał podjętych przez Krajową Radę
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(zgodnie z zaleceniem pokontrolnym
z kontroli za 2013 r.).
11.17. KKR ponownie stwierdza, że budowanie
zewnętrznego wizerunku samorządu
zawodowego inżynierów budownictwa
wymaga działań, które będą wpływały
na postrzeganie Izby oraz umożliwiały
realizację ważnych dla członków zadań.
W ocenie zespołu kontrolnego działania PR są niewystarczające.

II.2. KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA POLSKIEJ
IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
1. Obsługa administracyjna KKK
a) O
 bieg 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 2014 r. zarejestrowano ogółem 2 406 pism
do KKK, z tego przychodzących 1 292, wychodzących 1 114.
■	Pomieszczenie, w którym przechowywane są
dokumenty KKK, jest zabezpieczone w sposób
uniemożliwiający dostęp osobom nieupoważnionym.
b) Zabezpieczenie Centralnego Zbioru Pytań
Egzaminacyjnych (CZPE)
KKR stwierdziła, że ochrona danych zawartych
w CZPE jest prawidłowo zabezpieczona.
c) Obsługa biurowa i prawna KKK w roku
2014
W 2014 r. w obsłudze biurowej KKK zatrudnionych
było 8 osób, w tym: kierownik sekcji – gł. specjalista
zatrudniony w wymiarze 1 etatu na czas nieokreślony,
oraz 7 osób od ½ do 1,0 etatu. Zatrudnienie łączne
wynosiło 7 i 4/12 etatu.
Ponadto zatrudniano radcę prawnego na umowę
zlecenie, a obsługę prawną wykonywała Kancelaria
Radcy Prawnego Krzysztofa Zająca – według oddzielnej umowy z PIIB.

2. Posiedzenia KKK w 2014 r.
W roku 2014 odbyło się siedem posiedzeń KKK,
w tym dwa z udziałem przewodniczących OKK oraz
siedem 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;
■	potrzeba doskonalenia pytań egzaminacyjnych
oraz ich bieżąca aktualizacja przed każdą sesją
egzaminacyjną;
■	standardy kształcenia na kierunkach studiów objętych specjalnościami uprawnień budowlanych na
uniwersytetach, państwowych wyższych szkołach
zawodowych oraz uczelniach niepublicznych;
■	realizacja wniosków XIII Krajowego i okręgowych zjazdów Sprawozdawczych PIIB.
3. Szkolenia
W dniach 4–6 września 2014 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 uczestniczyły 104
osoby, z tego 83 osoby z OKK.
4. Nadzór nad OKK
Nadzór KKK nad OKK odbywał się między innymi
przez udział przewodniczących OKK w posiedzeniach KKK oraz na wspólnych szkoleniach. Wspólne
posiedzenia mają na celu wymianę doświadczeń
z przeprowadzonych sesji egzaminacyjnych oraz
omówienie problemów występujących przy kwalifikacji wniosków na uprawnienia.
■	wspólne posiedzenie KKK i przewodniczących
OKK w dniu 07.03.2014 r. w Szczyrku;
■	wspólne posiedzenie KKK i przewodniczących
OKK w dniu 23.09.2014 r. w Warszawie.
KKK wizytowała OKK tylko w ośmiu OIIB.
5. Działalność merytorycznych zespołów Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej
Siedem zespołów merytorycznych powołanych
w 2011 r. kontynuowało pracę w 2014 r. do XIII
Zjazdu. Po XIII Zjeździe w dniu 14 lipca 2014 r.
powołano cztery zespoły.
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W dniu 11.12.2014 r. powołano dodatkowo zespół
nr 5 ds. aktualizacji pytań egzaminacyjnych.
6. Skargi do WSA i NSA
W roku 2014 Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpatrywał 11 skarg wniesionych na rozstrzygnięcia
KKK, w tym 6 wniesionych w 2013 r.
W roku 2014 r. Naczelny Sądu Administracyjny rozpatrywał 7 spraw, w tym 3 z 2012 r. i 1 z 2013 r.
NSA rozstrzygnął 3 sprawy, a pozostałe 4 oczekują
na rozstrzygnięcie. Wśród spraw rozstrzygniętych 3
oddalono.
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.
■	Uprawnienia dla inżynierów polskich
W sesji wiosennej egzamin testowy zdały 2 472
osoby (89,76%), a egzamin ustny zdało 2 350 osób
(86,88%). Dopuszczono do egzaminu 95,12%
osób, które złożyły wnioski.
W sesji jesiennej egzamin testowy zdało 2 239
osób (78,70%), a egzamin ustny – 2 083 osoby
(79,99%). Dopuszczono do egzaminu 98,49%
osób, które złożyły wnioski.
■	Uznawanie kwalifikacji cudzoziemców.
Uznawanie kwalifikacji zawodowych cudzoziemców i obywateli polskich, którzy uzyskali kwalifi-

kacje poza granicami kraju należy do kompetencji
Krajowej Rady PIIB.
Liczba uznanych kwalifikacji zawodowych wg specjalności: konstrukcyjno-budowlana 4, mostowa 1,
drogowa 2, architektoniczna 1, instalacje sanitarne
1, instalacje elektryczne 1 oraz kolejowa 2.
■	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.
KKK wydała 75 decyzji, w tym: 72 decyzje pozytywne rozstrzygające o nadaniu tytułu rzeczoznawcy
budowlanego i 3 decyzje negatywne o odmowie
nadania tytułu. Nie złożono żadnych skarg na decyzje podjęte przez KKK w 2014 r.
8. Wynik rozpatrzenia wniosków skierowanych do KKK przez XIII Krajowy Zjazd PIIB
XIII 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. Dwa wnioski zostały
zrealizowane, jeden jest w realizacji, a dwa wnioski odrzucono.
9. Obsługa prawna KKK

Zestawienie czynności prawnych wykonanych dla KKK w 2014 r.
Kancelaria Radcy Prawnego K. Zająca

Wyszczególnienie

2013

2014

14
7
5
3
2

1
18
1
13
6
4

4
11
2
17
2
1

1. Analiza dokumentów oraz sporządzenie opinii prawnej w sprawie
właściwości miejscowej okręgowych komisji kwalifikacyjnych

1

-

1

2. Analiza dokumentów oraz sporządzenie opinii w sprawie postępowania
przy kwalifikacji wniosków napływających do OKK w sesji jesiennej 2014 r,
egzaminowaniu i wydawaniu decyzji

1

-

2

3. Stwierdzenie nieważności decyzji rzeczoznawcy budowlanego z powodu
ukarania z tytułu odpowiedzialności zawodowej

1

3

1

Udział w posiedzeniach Prezydium i KKK, konsultacje w biurze KKK
Zastępstwo procesowe przed WSA
Analiza akt sprawy i przygotowanie skargi kasacyjnej
Analiza uzasadnienia wyroku WSA
Zastępstwo procesowe przed NSA
Analiza uzasadnienia wyroku NSA
Opinie w sprawie
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Kancelaria Radcy Prawnego K. Zająca

Wyszczególnienie
4. Zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w razie kilkukrotnego niestawienia
się wnioskodawcy na egzamin, stwierdzenie nieważności decyzji
Sprawdzenie
- projektów decyzji lub postanowienia
- projektów pisma
Zapoznanie się z treścią
- postanowienia, pisma
- skargi kasacyjnej
Analiza akt sprawy i przygotowanie projektów
- decyzji
- pisma
- odpowiedzi na skargę
- postanowienia
- opinii
- zawiadomienia
- przygotowanie i wysyłka wniosku o sporządzenie uzasadnienia do wyroku
- przygotowanie i wysyłka wniosku o zmianę terminu rozprawy (pisma procesowe)
- przygotowanie i wysyłka uzupełnienia akt do WSA
- przygotowanie uchwał

2013

2014

1

3

-

89
5

75
1

28
1

2
2

1
3

4
-

9
2
8
7
2
1
3
1
1
-

8
2
22
4
3
1
4
7
1
2

20
6
11
7
2
3
5
5
5
5

10. Koszty działalności KKK w 2014 r.
Lp.

Kwota w zł

Wyszczególnienie

2013

2014

Rodzaje wpływów (przychodów)

45.400

58.400

1.
2.

Z tytułu postępowania o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego
Z tytułu postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych cudzoziemców

32.400
13.000

44.400
14.000

1.
2.

Rodzaje wydatków (kosztów)
Ekwiwalent przewodniczącego KKK
Ekwiwalent sekretarza KKK

260.007,52
37.861,53
37.861,53

259.670,86
39.021,63
39.021,63

32.245,00

38.855,00

3.

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

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Szkolenie w Jachrance (Serocku)
Konsultacje prawne w siedzibie KKK (umowa zlecenia mec. Dobrowolski)
Udział w konferencjach
Opracowanie pytań do egzaminu na uprawnienia budowlane
Sprawdzenie aktualności pytań wg księgowości
Obsługa prawna
Koszty biura + delegacje
Analiza odwołań i opracowania zmian w przepisach prawnych

11. Ustalenia pokontrolne
11.1. Kontrola działalności KKK przeprowadzona została przez KKR w oparciu
o przedłożoną dokumentację.
11.2. Na koniec 2014 r. do obsługi administracyjnej KKK zatrudnionych było 8 osób
na 7 i 4/12 etatów, a obsługę prawną
w ramach umowy zlecenia wykonywała Kancelaria Radcy Prawnego K. Zająca

28.777,73
31.503,00
48.000,00
48.000,00
61.549,20
44.911,60
525,00
1.750,00
13.187,53
15.000,00
Ujęte w kosztach PIIB
Ujęte w kosztach PIIB
1.600,00

i na umowę zlecenia radcę prawnego.
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
i szczegółowych wyjaśnień.
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11.4. Wnioski skierowane do KKK przez XIII
Krajowy Zjazd PIIB i zjazdy okręgowe
zostały rozpatrzone. KKK przekazała informacje o sposobie ich załatwienia do
komisji wnioskowej.
11.5. Rozliczanie ryczałtów, ekwiwalentów
oraz za pracę godzinową na rzecz Izby
dokonywane było 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.
11.7. KKK prowadziła nadzór nad OKK w formie wspólnych posiedzeń KKK i OKK
oraz wizytowała sesje egzaminacyjne
w OKK w ośmiu izbach.
11.8. KKR stwierdza, że zmalał wskaźnik zdawalności egzaminów.
11.9. 10 sierpnia 2014 r. weszła w życie ustawa
o ułatwieniu dostępu do wykonywania
niektórych zawodów regulowanych 25
września 2014 r. weszło Rozporządzenie
wykonawcze w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie
z dnia 11 września 2014 r. Jesienna se-

sja egzaminacyjna przeprowadzona
została według nowych regulacji prawnych. Brak było regulaminu w sprawie
przebiegu egzaminu na uprawnienia
budowlane uwzględniającego aktualny
stan prawny.

II.3. KRAJOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
KKR nie stwierdziła nieprawidłowości w postępowaniach prowadzonych przez KROZ.
W roku 2014 Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności
Zawodowej odbył pięć posiedzeń, w tym: dwa 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 2014 r. wpłynęło zgodnie z rejestrem ogółem 77 spraw, pozostało do rozpatrzenia z 2013 r.
– 6 spraw i z 2011 r. – 1 sprawa. Łącznie 84 sprawy.
W 2014 r. liczba spraw, jakie wpłynęły do KROZ
w zakresie postępowania wyjaśniającego, była o 4
większa niż w roku 2013 oraz o 10 większa w zakresie skarg i wniosków niż w roku 2013.
Obsługa prawna KROZ w 2013 r. prowadzona była
przez Kancelarię Radcy Prawnego Jolanty Szewczyk.

Wyszczególnienie usług prawnych

Liczba usług prawnych

Opinie prawne

38

Projekt odpowiedzi na pismo, projekt pisma

42

Projekt decyzji

10

Projekt zawiadomienia, wezwania

11

Projekt postanowienia

22

Projekt odpowiedzi na skargę

1
Razem

124

W stosunku do roku 2013, kiedy wykonano 76 usług prawnych, nastąpił wzrost o 48 usług.

Koszty działalności Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w 2014 r.
Sumaryczna kwota wydatków ponoszonych
z budżetu Izby na rzecz wybieranych Krajo-

wych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
wyniosła (bez kosztu szkoleń):
		
			
59.126,63 zł.
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Lp.

Wyszczególnienie

Koszty [zł]
39.021,63 zł
20.105,00 zł

1.
2.

Ryczałt KROZ koordynatora
Ekwiwalenty za posiedzenia, w tym rozpatrywanie spraw

3.

Szkolenia w Nowogrodzie i w Jadwisinie wspólne z KSD (41.691,50 zł)
+ XIII Konferencja Naukowo-Techniczna w Cedzynie (5.166,00 zł)

4.
5.

Delegacje
Obsługa prawna i administracyjna

46.857,50 zł *
Ujęte w kosztach PIIB
Ujęte w kosztach PIIB

Uwaga: * Koszt szkolenia wspólnie z KSD.

Ustalenia pokontrolne
1. W czasie kontroli KKR zapoznała się ze
sprawozdaniem z działalności Krajowego
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
w 2014 r.
2. KKR przeprowadziła kontrolę w oparciu
o przedłożone jej do wglądu protokoły z posiedzeń, wykaz spraw KROZ w 2014 r. wraz
z wynikami ich rozpatrzenia, szkolenia, dyżury i nadzór nad OROZ, wykaz wykonanych
usług prawnych oraz dokumentację finansową. KKR stwierdziła brak zapisów w kolejnym protokole z posiedzenia o zatwierdzeniu treści poprzedniego protokołu.

II.4. KRAJOWY SĄD DYSCYPLINARNY POLSKIEJ IZBY
INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
KKR nie stwierdziła nieprawidłowości w postępowaniach prowadzonych przez KSD.
W 2014 r. Krajowy Sąd Dyscyplinarny Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa odbył siedem posiedzeń
(w tym: 5 KSD i 2 z przewodniczącymi OSD).
Wzorem lat ubiegłych w roku 2014 zostały przeprowadzone w ramach nadzoru kontrole OSD:
Podkarpackiej OIIB, Łódzkiej OIIB, Zachodniopomorskiej OIIB i Dolnośląskiej OIIB. Na podstawie
protokołów z nadzoru nie stwierdzono nieprawidłowości w działalności kontrolowanych OSD.

Do KSD w roku 2014 wpłynęły jako do organu II
instancji 23 sprawy, w tym: z tytułu odpowiedzialności zawodowej – 18 spraw, oraz z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej – 5 spraw.
W 2014 r. do KSD, jako sądu I instancji, wpłynęła 1 sprawa z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej.
Z poprzedniego okresu sprawozdawczego KSD do
rozpatrzenia w 2014 r. pozostało 17 spraw, w tym:
1 sprawa z 2010 r., 1 sprawa z 2011 r., 6 spraw
z 2012 r. i 9 spraw z 2013 r.
W 2014 r. do KSD wpłynęło 11 skarg i wniosków,
które dotyczyły następujących okręgowych izb
inżynierów budownictwa: Kujawsko-Pomorskiej
– 1, Lubuskiej – 2, Łódzkiej – 1, Mazowieckiej
– 1, Opolskiej – 1, Wielkopolskiej – 4 i Zachodniopomorskiej – 1.
KSD w 2014 r. wydał 11 rozstrzygnięć dotyczących
skarg i wniosków oraz wydał jedną odpowiedź
pisemną, która dotyczyła skargi z 2013 r.
W 2014 r. KSD wydał jedno ostateczne orzeczenie
w I instancji oraz 18 ostatecznych rozstrzygnięć
spraw w postępowaniu odwoławczym (1 z 2011 r.,
5 z 2013 r., 12 z 2014 r.). Na rok 2015 przeszło
17 spraw.
Ogółem odbyły się 33 posiedzenia składów orzekających KSD powołanych przez przewodniczącego
KSD.
Obsługę prawną KSD w 2014 r. zapewniała Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztofa Zająca.

Wyszczególnienie usług prawnych

Liczba usług prawnych

Analiza akt sprawy i przygotowanie opinii

43

Analiza akt sprawy i przygotowanie projektu decyzji

25

Analiza akt sprawy i przygotowanie projektu postanowienia

9

Analiza akt sprawy i przygotowanie odpowiedzi na skargi i zażalenia

6

Analiza akt sprawy i przygotowanie projektu pisma

25
Razem

108
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W stosunku do roku 2013, kiedy wykonano 113
usług prawnych, nastąpił spadek o 5 usług.
Koszty działalności KSD w 2014 r.
Sumaryczna kwota (według załączonej poniżej tabeli) wydatków ponoszonych z budżetu Izby na rzecz

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

wybieranych członków Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
wyniosła (bez kosztów szkoleń):
					
71.061,63 zł.

Wyszczególnienie

Koszty [zł]

Ryczałt przewodniczącego KSD
Ekwiwalenty za posiedzenia Prezydium, KSD, zespołów orzekających
Szkolenia w Nowogrodzie i Jadwisinie wspólne z KROZ
Delegacje
Obsługa prawna i administracyjna

39.021,63 zł
32.040,00 zł
41.691,50 zł *
Ujęte w kosztach PIIB
Ujęte w kosztach PIIB

Uwaga: * Koszt szkolenia wspólnie z KROZ.

Ustalenia pokontrolne
1. W czasie kontroli KKR zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Krajowego Sądu
Dyscyplinarnego w 2014 r.
2. KKR przeprowadziła kontrolę w oparciu
o przedłożone jej do wglądu protokoły z posiedzeń, wykaz spraw KSD w 2014 r. z wynikami ich rozpatrzenia, szkolenia i nadzór
nad OSD, wykaz wykonanych usług prawnych oraz dokumentację finansową.

II.5. BIURO KRAJOWEJ RADY
Na koniec 2014 r. Biuro Krajowej Rady PIIB zatrudniało 29 osób na etacie, łącznie na 24 pełnych etatach i 10,85 miesięcy, tj. ponad 0,5 etatu mniej niż
w roku 2013.
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 „DokMistrz”) dokumentów przychodzących i wychodzących oraz otwartych (niezałatwionych) według działów organizacyjnych. W roku
2014 zarejestrowano ogółem 11.884 pisma, z tego
przychodzących 9 008, wychodzących 2 876.

1. Ewidencja zakupu i rozdział materiałów
biurowych w 2014 r.
Ewidencja zakupu materiałów biurowych przekazana w trakcie kontroli zgodnie z przyjętym
w Biurze Krajowej Rady PIIB wykazem ich kategorii prowadzona była w roku 2014 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 2014 wyniosły: 40.681,32 zł, tj. o 13,83% mniej niż w roku
2013, kiedy wynosiły: 47.208,71 zł. W zakupach
artykułów i materiałów biurowych najwyższą wartość stanowiła galanteria papiernicza, materiały
eksploatacyjne, oprawy, archiwizacja dokumentów
i akcesoria komputerowe.
Ewidencja rozdziału materiałów biurowych prowadzona jest na bieżąco i zawiera podpisy osób je
pobierających.
2. Umowy cywilnoprawne
Zgodnie z rejestrem prowadzonym w Biurze Krajowej Rady PIIB zawarto w 2014 r.:
–2
 3 umowy zlecenia na łączną kwotę:
27.200,00 zł,
–1
 4 umów o dzieło na łączną kwotę:
58.060,00 zł,
– 38 umów oraz 7 aneksów z podmiotami gospodarczymi.
W 2014 r. liczba obowiązujących umów z podmiotami gospodarczymi wynosiła:
– z awartymi w 2014 r. – 38 umów
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– zawartymi w latach ubiegłych – 76 umów
Łącznie			
114 umów
Na podstawie wyrywkowej kontroli zawartych
umów cywilnoprawnych 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 2014 r. realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych wynosiły:

Lp.

Podmiot

Kwota łączna w zł

1.

Kancelaria Radcy Prawnego K. Zając, Warszawa

324.394,05

2.

Kancelaria Radcy Prawnego J. Szewczyk, Warszawa

151.136,25

3.

Usługi prawne (pozostałe)

74.153,58
Razem

Koszty obsługi prawnej w stosunku do roku 2013
wzrosły o kwotę: 65.810,58 zł, tj. o 11,97%.
Umowy z kancelariami radców prawnych nie były
aneksowane w 2014 r.
Ponadto w Biurze Izby pracuje na etacie radca
prawny, którego wynagrodzenie w 2014 r. wyniosło 53.386,74 zł (zmalało w stosunku do 2013 r.
– 53.850,00 zł).
4. Kontrola prawidłowości przeprowadzonych postępowań przetargowych
KKR przeprowadziła wyrywkową kontrolę postępowań przetargowych m.in.: Medalu Honorowego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Organizacji 60. Zgromadzenia ogólnego ECCE i szkoleń
e-larningowych.
KKR nie stwierdziła nieprawidłowości. Przetargi zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującym
regulaminem.
5. Działalność szkoleniowa
W roku 2014 koszty udziału pracowników w szkoleniach wyniosły 2 063,99 zł.
6. Działalność finansowo-gospodarcza
W 2014 r. gospodarowanie funduszami i zarządzanie majątkiem PIIB prowadzone było w oparciu o budżet uchwalony na XII Krajowym Zjeździe
Izby uchwałą nr 18/13 z dnia 29.06.2013 r. Zmiany budżetu dokonano uchwałą nr 25/R/14 z dnia
10.12.2014 r.

549.683,88

■	Dokumentacja księgowa prowadzona jest nadal
przez własną sekcję finansowo-księgową systemem komputerowym, korzystając z programu
Symfonia autorstwa MATRIX PL S.A.
■	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 wypłacane są na podstawie list obecności.
7. Koszty utrzymania Biura Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa.
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w 2013 r.

- obniżka
+ wzrost

w 2014 r.

1. Materiały biurowe
2. Pozostałe koszty (druki, prasa, książki)
3. Usługi pocztowe, telekom., bankowe i inne

47.208,71
121.967,04
213.862,05

40.681,32
133.002,43
218.862,05

- 6.527,39
+ 11.035,39
+ 5.000,00

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

230.781,30

223.639,03

- 7.142,27

617.740,21

612.748,00

- 4.992,21

6. Koszty wynagrodzenia pracowników etatowych
(w tym wynagrodzenia bezpośrednie brutto)

5. Czynsze, utrzymanie biura, wynajem sal

1.981.317,80
(1.577.859,33)

2.007.927,31
(1.603.703,14)

+ 26.609,51
(+ 25.843,81)

7. Koszty wynagrodzenia pracowników etatowych
za dodatkową pracę na umowę zlecenia

0

0

0

1.809,08
1.823,54
3.216.509,73

3.165,77
2.063,99
3.242.089,90

+ 1.356,69
+ 240,45
+ 25.580,17

8. Koszty delegacji i transportu (pracowników biura)
9. Koszty szkoleń pracowników biura
Razem

8. Ustalenia pokontrolne
8.1. Praca Biura PIIB w roku 2014 była prawidłowa.
Dokumentacja w zakresie:
■	stosunku pracy,
■	umów cywilnoprawnych, 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 2014 r.
pracowników zatrudnionych na etacie
w Biurze Krajowej Rady PIIB było o ponad
0,5 etatu niższe niż w 2013 r.
8.4. KKR stwierdza, że koszty utrzymania Biura
KR PIIB w stosunku do roku 2013 są wyższe o kwotę 25.580,17 zł, tj. o 2%.
8.5. KKR stwierdza, że koszty obsługi prawnej
wynoszą 549.683,88 zł i są wyższe w stosunku do 2013 r. o kwotę 65.810,58 zł,
tj. o 11,97% (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 38/14 prezesa Krajowej Rady PIIB z dnia
16.12.2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy i zapasów magazynowych w Krajowym
Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
W Krajowym Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa od 1 stycznia 2008 r. stosuje się zasady
prowadzenia rachunkowości przyjęte uchwałą Rady
Krajowej nr 26/R/07 z dnia 11 grudnia 2007 r.
W 2014 r. według prowadzonej ewidencji:
■	Wartość ewidencyjna środków trwałych na
koniec roku 2014 wyniosła po umorzeniu:
276.037,06 zł. (w 2013 r. porównywalna wartość wynosiła 338.914,21 zł).
■	Wartość ewidencyjna wyposażenia niskocennego w roku 2014 na koniec roku wyniosła po
umorzeniu 608,71 zł (w 2013 r. porównywalna
wartość wynosiła 3.025,80 zł).
■	Wartość ewidencyjna wartości niematerialnych
i prawnych na koniec roku 2014, wyniosła po
umorzeniu 12.032,54 zł (w 2013 r. porównywalna wartość wynosiła 350,99 zł).
Oprogramowanie użytkowane w KIIB posiada wymagane atesty i gwarancje z numerami ewidencyjnymi.
W roku 2014 skreślono z ewidencji część wyposażenia, co jest udokumentowane drukiem LIKWIDACJA i protokołami likwidacyjno-kasacyjnymi. Likwidacji uległo 51 sztuk środków niezdefiniowanych
i zdefiniowanych. Powyższe pozycje zostały zdjęte
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z ewidencji wpisem do ewidencji (likwidacja). Według ewidencji księgowej wartość początkowa
środków zlikwidowanych w okresie od 01.01.2014
r. do 31.12.2014 r. wyniosła 32.784,27 zł.
Obowiązkowo przeprowadzono na ostatni dzień
roku obrotowego inwentaryzację zapasów książek/
wydawnictw.
Przeprowadzona obowiązkowo na ostatni dzień
roku obrotowego inwentaryzacja aktywów finansowych wykazała:
■	W protokole z kontroli kasy przeprowadzonej
w dniu 31.12.2014 r. w obecności osoby prowadzącej kasę stwierdzono:
gotówka:
6 954,33 zł
oraz 		
765,00 EUR.
■	Stan kont bankowych (wg potwierdzonych sald)
na dzień 31.12.2014 r.
Rachunki:
Bank BGK			
65.553,74 zł
Bank Millennium		
18.939.047,55 zł
Ustalenia pokontrolne
1.	W trakcie wyrywkowej kontroli rejestracji

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 2014
prowadzona i zapisana jest w programie
finansowo-księgowym Symfonia nie budzi
zastrzeżeń członków zespołu kontrolnego
KKR.
3.	Stosowanie przez pracowników biura Krajowej Rady PIIB elektronicznego programu systemu ewidencji środków trwałych,
wyposażenia niskocennego oraz wartości
niematerialnych i prawnych pozwala na
sprawne przeprowadzanie kontroli posiadanego przez Krajową Radę PIIB majątku
trwałego w każdym roku.
4.	Zlikwidowane środki trwałe w roku 2014 r.
na podstawie oceny rzeczoznawców nie
nadawały się do dalszej sprzedaży, przekazano je więc do utylizacji.

II.7. REALIZACJA BUDŻETU
Budżet PIIB na 2014 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
Oplata za obsługę ubezpieczenia

Razem
2 Wydatki-koszty
2.1 Czynsze i utrzymanie biura, wynajęcie sal
2.2

Wyposażenie biura, administracja oprogramowania,
serwis urządzeń

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14

Usługi pocztowe, telekom. bankowe i inne
Materiały biurowe, prasa, książki, druk mat.
Płace
Nagrody roczne personelu
Świadczenia urlopowe
Ekwiwalenty Prezydium Izby
Ryczałty
Umowy, zlecenia, ekspertyzy
Delegacje i koszty transportu
Koszty zakupu „IB” ponoszone przez KR
Koszty kolportażu i masowej korespondencji
Koszty zjazdów krajowych

Uchwała nr 18/13 XII
Krajowego Zjazdu PIIB
z 29.06.2013 r.

Korekta budżetu
w ciągu 2014 r.
Uchwała nr 25/R/14
z 10.12.2014 r.

8 280 000,00
650 000,00
40 000,00
600 000,00

8 280 000,00
650 000,00
40 000,00
600 000,00

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

9 570 000,00

9 570 000,00

100,00

780 000,00

780 000,00

100,00

280 000,00

280 000,00

100,00

250 000,00
250 000,00
1 900 800,00
158 400,00
30 800,00
477 300,00
292 700,00
240 000,00
640 000,00
1 830 000,00
1 000 000,00
280 000,00

250 000,00
110 000,00
1 900 800,00
158 400,00
30 800,00
477 300,00
292 700,00
240 000,00
640 000,00
1 830 000,00
660 000,00
280 000,00

100,00
76,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
66,00
100,00
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Uchwała nr 18/13 XII
Krajowego Zjazdu PIIB
z 29.06.2013 r.

Poz.

Wyszczególnienie

2.15
2.16
2.17
2.18
2.11
2.20

Koszty szkoleń i konferencji
Koszty obsługi prawnej i ekspertyz
Koszty promocji, materiały prasowe
Koszty współpracy z zagranicą
Nagrody fundowane przez PIIB
Rezerwa

2.21

Koszty elektronicznego dostępu do norm i Serwisu
Budowlanego

Razem

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. po
stronie aktywów i pasywów zamknął się sumą
20.176.531,42 zł.

Korekta budżetu
w ciągu 2014 r.
Uchwała nr 25/R/14
z 10.12.2014 r.

% zmiana

350 000,00
500 000,00
150 000,00
100 000,00
40 000,00
20 000,00

350 000,00
600 000,00
150 000,00
100 000,00
40 000,00
0,00

100,00
120,00
100,00
100,00
100,00

0,00

320 000,00

100,00

9 570 000,00

9 570 000,00

100,00

Rachunek zysków i strat za rok obrotowy wykazał
wynik finansowy dodatni (zysk netto) w wysokości 963.187,85 zł.

Stan realizacji budżetu w 2014 r. Struktura przychodów
Lp.

Wpływy-przychody

Plan
2014

8 280 000,00
Przychody podstawowe
z działalności statutowej
■ składki członkowskie zapłacone
w 2013 r. na poczet 2014 r.
1.
■ składki członkowskie zapłacone
w 2014 r. (w tym na poczet
2015 r. – 2 653 032,00)
Przychody z tytułu postępowania
40 000,00
kwalifikacyjnego
■ wpłaty z tyt. postępowania
kwalifikacyjnego na
2.
rzeczoznawcę budowlanego
■ wpłaty z tyt. postępowania
w sprawie uznawania kwalifikacji
osób zagranicznych z UE
Przychody z pozostałej
działalności
■ zwrot kosztów kolportażu „IB”
i wysyłki insertów
■ zwrot kosztów wydania „IB”
od OIIB
■ sprzedaż książek
3. ■ zwrot kosztów szkoleń,
konferencji, noclegów
■ partycypacja Hestii w kosztach
XIII Zjazdu
■ zwrot kosztów druku opłat
■ inne przychody
■ obsługa ubezpieczenia
(8% odpłatności składek OC)
Pozostałe przychody operacyjne
4. (zwrot kosztów sądowych,
korekta VAT, inne)
Przychody finansowe
■ odsetki od lokat bankowych
i bieżącego rachunku
■ otrzymane odsetki od
udzielonej pożyczki
5. ■ otrzymane odsetki dłużnych
papierów wartościowych
■ naliczone odsetki od lokat
■ różnice kursowe
Razem 1 - 5

600 000,00

%
wykonania
planu 2014
8 268 893,96
99,86
2 742 369,00

Wzrost/
Wzrost/
spadek
spadek
2012/2013 2013/2014
8535864,91
wzrost
spadek
23,58%
3,13%
2 833 460,00

5 526 524,96

5 702 404,91

Wykonanie
2014

58 400,00

146

wzrost
17,62%

wzrost
28,63%

wzrost
0,24%

spadek
2,22%

wzrost
1,20%

spadek
9,78%

10 611,78

wzrost
147,20%

spadek
32,77%

550 095,69

spadek
38,57%

spadek
13,10%

wzrost
11,17%

spadek
3,20%

45 400,00

44 400,00

32 400,00

14 000,00

13 000,00

3 769 886,69

3 855 585,25

1 900 767,07

1 968 556,43

1 129 782,60
15 018,75

1 131 849,02
2 286,00

110 826,30

84 950,44
28 012,73
47 510,47
592 420,16

28 455,28
27 772,50
22 796,18
534 468,01
7 139,61

650 000,00

Wykonanie
2013

478 055,15

73,55

343 769,11

363 322,40

226,43
72 365,15
61 653,97
40,41

18 599,45
94 056,01
74 117,83
–

9 570 000,00 12 582 375,41

131,48

12 997 565,63
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Lp.

Plan
2014

Wpływy-przychody

Wykonanie
2014

Ubezpieczenie OC
przekazane do
ubezpieczyciela (Hestia)
■ środki z tytułu OC do
przekazania z tytułu
6.
ubezpieczenia członków
w 2014 r.
■ środki

%
wykonania
planu 2014

8 217 445,64

–

Wzrost/
Wzrost/
spadek
spadek
2012/2013 2013/2014

9 102 844,40

4 092 834,51

Razem 6

Wykonanie
2013

4 392 165,31
spadek
8,78%

spadek
13 495 009,71 8,21%

12 310 280,15

Procentowy udział w strukturze przychodów w roku 2014 w odniesieniu do 2003, 2004, 2005,
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 r. kształtował się następująco:
2003
%

2004
%

2005
%

2006
%

2007
%

2008
%

2009
%

2010
%

2011
%

2012
%

2013
%

2014
%

działalność
statutowa

85

87,2

86,5

66,80

63,60

60,64

60,85

60,96

60,48

59,41

66,02

65,72

działalność
gospodarcza

9,5

7,1

6,8

28,39

31,80

32,91

33,02

33,38

33,76

32,90

29,66

29,96

działalność
operacyjna
i przychody
finansowe

5,5

5,7

6,7

4,81

460

6,45

6,13

5,66

6,11

7,69

4,31

3,86

Struktura kosztów
Lp.
Wydatki - koszty

Plan 2014

Wykonanie
2014

%
wykonania
planu 2014

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

706 267,58

90,55

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

280 000,00

223 639,03

79,87

Wzrost/ Wzrost/
spadek spadek
2012/
2013/
2013
2014
720 901,10 wzrost spadek
1,38%
2,03%

Wykonanie
2013

232 055,56

wzrost
17,35%

XIV Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 2015

190

spadek
3,63%

SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ

Lp.

Wydatki - koszty

Plan 2014

Wykonanie
2014

%
wykonania
planu 2014

Wykonanie
2013

Wzrost/ Wzrost/
spadek spadek
2012/
2013/
2013
2014

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
■ pełnomocnictwa i zastępstwo
procesowe
■ usługi medyczne
■ ubezpieczenie OC członków RK,
■ nadzór bhp
■ roczna składka na Stałe
Przedstawicielstwo

250 000,00

221 237,83

88,50

215 862,05

spadek
14,86%

wzrost
2,49%

2.4 Materiały biurowe, prasa, książki,
druk materiałów itp., w tym:
■ prenumerata

czasopism
specjalistycznych
■z
 akup materiałów biurowych
i akcesoriów komputerowych
■z
 akup wyd. albumowych, książek,
kalendarzy
■k
 opiowanie, druk, oprawa
materiałów

110 000,00

173 683,75

91,41

179 992,35

spadek
4,03%

spadek
3,51%

1 900 800,00

1 820 564,63
86 846,15

95,78

1 809 230,67

-

wzrost
0,63%

158 400,00

157 189,66

99,24

153 687,45

-

wzrost
2,28%

30 800,00

29 798,65

96,75

29 437,66

-

wzrost
1,23%

Ekwiwalenty Prezydium Rady

477 300,00

468 259,67

98.11

454 338,36

-

wzrost
3,06%

Ryczałty

292 700,00

202 285,00

69,11

182 275,00

-

wzrost
10,98%

240 000,00

56 907,40

23,71

101 302,53

-

spadek
43,83%

3 100 000,00

2 735 005,01

88,23

2 730 271,67

wzrost
1,56%

wzrost
0,17%

640 000,00

599 711,64

93,71

558 442,36

spadek
14,38%

wzrost
7,39%

1 830 000,00

1 798 945,60

98,30

1 804 718,72

2.5 Płace w tym
■n
 agrody uznaniowe dla
pracowników
2.6

Nagrody roczne personelu

2.7 Świadczenia urlopowe – odpis na
ZFŚS w 2014 r.
2.8
2.9

2.10 Umowy zlecenia i ekspertyzy, w tym
■o
 pracowanie i weryfikacja pytań
dla KKK
■o
 pracowanie prezentacji „zmiany
w przepisach”
■a
 ktualizacja CZPE
■p
 rojekt i wykonanie medali
honorowych
■ s przątanie archiwum i magazynu
■a
 rchiwizacja dokumentów
Razem poz. 2.5 – 2.10
2.11 Delegacje i koszty transportu, w tym:
■d
 elegacje służbowe krajowe
■p
 rzejazdy taxi
■w
 ynajem miejsc parkingowych,
karty parkingowe, ryczałt
samochodowy
2.12 Koszty zakupu „IB” ponoszone
przez PIIB, w tym:
wydanie „IB” i zwrot kosztów
wydania

wzrost spadek
113,53% 0,32%

2 928 728,20
-1 129 782,60
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Lp.

Wydatki - koszty

Plan 2014

2.13 Koszty kolportażu i masowej
korespondencji, w tym:
■ wysyłka „IB”,
■ przetwarzanie danych
i koordynacja wysyłki
■ zwrot za wysyłkę czasopisma
i wrzutek
■ zwrot kolportażu przez
Wydawnictwo

660 000,00

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

280 000,00

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

Wykonanie
2014
366 353,22

%
wykonania
planu 2014

Wykonanie
2013

Wzrost/ Wzrost/
spadek spadek
2012/
2013/
2013
2014

55,51

600 310,88

spadek spadek
26,57% 38,97%

276 153,24

98,63

279 570,47

spadek
29,92%

spadek
1,22%

350 000,00

267 711,28

76,49

389 329,36

wzrost
9,96 %

spadek
31,24%

600 000,00

549 683,88

91,61

493 687,80

spadek
4,65%

wzrost
11,34%

2 267 120,29
-542 579,17
-1 358 187,90

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

150 000,00

82 100,00

54,73

95 694,31

spadek spadek
11,14% 14,21%

2.18 Koszty współpracy z zagranicą,
w tym:
■ składka ECEC, ECCE
■ delegacje służbowe zagraniczne
■ tłumaczenia dokumentów, pism
2.19 Nagrody fundowane przez PIIB,
w tym:
■ puchary dla uczniów szkół
budowlanych
■ legitymacje, odznaki, dyplomy,
albumy , książki
2.20 Rezerwa

100 000,00

86 586,73

86,59

120 543,11

wzrost spadek
24,64% 28,17%

40 000,00

29 404,22

73,51

24 618,78

spadek
1,24%

0,00

0,00

0,00

0,00

2.21 Koszty elektronicznego dostępu do
norm
■ dostęp do portalu e-Secocenbud
■ dostęp do Serwisu Budowlanego
■ zakup norm budowlanych PKN

320 000,00

314 724,46

98,35

152 117,12

9 570 000,00

8 431 223,47

88,10

8 598 115,72

Razem (2.1 – 2.21)
3. Koszty niepreliminowane
w tym m.in.:
■ obsługa ubezpieczyciela;
■ wydanie „IB”(po stronie OIIB)
■ wysyłka „IB” (po stronie OIIB)
RAZEM

2 202 127,33

3 113 320,56

534 468,01
1 129 782,60
537 876,72

592 420,16
1 131 849,02
543 032,08

10 633 350,80

Koszty
operacyjne

wzrost wzrost
17,08% 106,90%

Wzrost
0,07%

11 791 436,28
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wzrost
11,44%

spadek
1,94%
spadek
31,04%

spadek
9,82%
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Procentowy udział w strukturze kosztów w latach
2004

2005

2006

2007

działalności
podstawowej
preliminowanej

75,8%

80,4%

69,4%

66,9%

niepreliminowanej

24,2%

11,6%

30,6%

33,1%

Struktura kosztów
preliminowanych

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

67,81% 68,24% 68,27% 70,03%

71,20

72,92

72,29

32,11% 31,76% 31,73% 29,97%

28,80

27,08

20,71

Udział Udział Udział Udział Udział Udział Udział Udział Udział Udział Udział Udział
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

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

8,38

Wyposażenie biura,

5,5

3,5

2,9

3,6

4,8

5,24

5,55

5,24

4,83

2,47

2,70

2,65

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

2,62

Materiały 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

2,06

Płace i ryczałty

11,2

26,0

22,6

26,6

28,65

33,17

32,95

33,59

33,77

33,63

31,75

32,44

Delegacje i koszty
transportu

3,7

5,8

5,0

6,9

6,3

6,36

5,15

5,11

6,65

8,16

6,49

7,11

Biuletyn IB

37,6

36,7

40,0

34,0

25,4

12,27

11,63

11,26

11,18

10,57

20,99

21,34

7,43

10,79

9,37

9,57

10,23

6,98

4,35

Kolportaż i masowa
korespondencja
Zjazd Izby

4,5

3,6

3,6

4,2

5,8

3,87

3,24

3,16

3,45

4,99

3,25

3,28

Szkolenia,
konferencje

1,9

2,2

2,3

1,4

2,4

5,54

5,34

4,73

3,77

4,43

4,53

3,18

Obsługa prawna

5,7

5,6

7,4

7,2

8,4

7,57

6,16

7,35

6,33

6,48

5,74

6,52

Promocja, współpraca
z zagranicą

-

-

2,2

1,0

2,8

-

-

-

-

-

-

-

Promocja,
materiały prasowe

-

-

-

-

-

1,58

1,07

1,25

1,16

1,48

1,11

0,97

Współpraca
z zagranicą

-

-

-

-

-

0,80

1,25

1,56

1,15

1,21

1,40

1,03

Nagrody fundowane
przez PIIB

-

-

-

-

-

0,43

0,02

0,05

0,79

0,31

0,29

0,35

5,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Koszty działalności
LBS OIIB

-

-

-

-

-

-

3,55

1,34

1,55

-

-

-

Koszty
elektronicznego
dostępu do norm

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,16

1,77

3,73

Rezerwa

■	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 2014 r. – 5,03%.

■	Wskaźniki charakteryzujące wynik finansowy oraz sytuację majątkową i finansową
PIIB za 10 lat (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
2013, 2014 r.)
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Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

Wyszczególnienie

Wskaźniki
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Płynność wskaźnik
11 237 6295,98 2,06
płynności I
aktywa obrotowe
ogółem*
zobowiązania
krótkoterminowe
Płynność wskaźnik
11 237 6295,98 2,06
płynności II
aktywa obrotowe
ogółem – zapasy
zobowiązania
krótkoterminowe*
Płynność wskaźnik
11 111 6171,35 1,97
płynności III
inwestycje
krótkoterminowe
zobowiązania
krótkoterminowe*
Pokrycie aktywów
11,60
11,35
14,57
trwałych kapitałem
własnym i rezerwami
długoterminowymi
kapitał (fundusz)
własny + rezerwy
aktywa trwałe
Wskaźnik ogólnego
0,68
0,66
0,65
zadłużenia
zobowiązania ogółem
aktywa ogółem

2003

2004

2,49

2,59

2,08

2,24

2,59

2,04

2,35

3,13

3,62

2,49

2,58

2,07

2,24

2,59

2,04

2,35

3,53

3,62

2,26

2,42

1,92

2,15

2,50

1,99

2,29

3,40

3,48

7,3

7,79

2,00

2,32

15,36

2,18

2,46

24,48 30,18

0,57

0,55

0,53

0,51

0,52

0,51

0,48

0,434 0,402

* bez z tytułu dostaw i usług powyżej 12 m-cy

Wnioski z analizy ekonomiczno-finansowej
Według struktury przychodów i kosztów:
■	przychody netto z działalności operacyjnej
w stosunku do 2013 r. zmalały o 339.669,51 zł
(o 2,73%),
■	koszty działalności operacyjnej w odniesieniu
do roku ubiegłego zmalały o 117.382,15 zł
(o 1,67%),
■	amortyzacja – wzrost o 8.249,57 zł (o 8,20%),
■	zużycie materiałów i energii – spadek
o 17.216,51 zł (o 9,82%),
■	usługi obce – spadek o 112.651,05 zł (o 2,61%);
w 2013 r. wzrost o 668.871,14 zł (o 9,94%) ,
■	podatki i opłaty – spadek
o 179,14 zł
(o 0,57%),
■	wynagrodzenia – wzrost o 32.516,91 zł
(o 1,32%),
■	ubezpieczenia i świadczenia pracownicze – spadek o 3.166,57 zł (o 0,81%),
■	pozostałe koszty rodzajowe i inne – spadek
o 35.452,80 zł (o 2,87%),
■	struktura majątku w dalszym ciągu zdomino-

wana jest przez aktywa obrotowe, co stanowi
korzystną sytuację dla PIIB. Udział aktywów
obrotowych w majątku zwiększył się z 97,69%
w 2013 r. do 98,02% w roku 2014 i odpowiednio w sumie bilansowej zmalał udział aktywów
trwałych. Główną przyczyną tych zmian było
wcześniejsze przekształcenie inwestycji długoterminowych w krótkoterminowe oraz dokonanie odpisów amortyzacyjnych,
■	w strukturze aktywów inwestycje krótkoterminowe obejmują przede wszystkim środki pieniężne na rachunkach bankowych,
■	na 31.12.2014 r. środki pieniężne na rachunkach
bankowych stanowiły kwotę 11.000.701,52 zł,
z czego ulokowane środki na lokatach terminowych stanowiły kwotę 18.400.000,00,11 zł
(naliczone odsetki – 61.653,97 zł),
■	środki trwałe w strukturze majątku ogółem stanowiły 1,37%, aktywa obrotowe – inwestycje
krótkoterminowe 94,22%, długoterminowe
aktywa finansowe 0,43% majątku,
■	Krajowa Izba, lokując wolne środki pieniężne
na lokatach i rachunku bankowym, uzyskała
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przychód z tytułu odsetek w kwocie 343.769,11 zł
(w 2013 r. – 363.322,40 zł),
■	środki pieniężne pochodzą z wypracowanego
zysku oraz z dokonanych wpłat członków Izby
na poczet 2015 r. w kwocie 6.745.866,51 zł,
w tym:
– ubezpieczenie OC – 4.092.834,51 zł
– składki członkowskie Izby na poczet roku 2015
– 2.653.032,00 zł,
Wpłacone środki pieniężne przez członków Izby
na OC będą odprowadzone na rachunek bankowy
ubezpieczyciela,
■	w pasywach bilansu kapitał własny stanowi
59,79% pasywów, z tego kapitał podstawowy
55,01%, a zysk netto 4,77%,
■	zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniach stanowią 40,21% pasywów, przy czym zobowiązania krótkoterminowe 27,07% (OC – 20,29%)
pasywów, natomiast rozliczenia międzyokresowe 13,15% (wpłaty członków na poczet 2015),
Wynik finansowy netto w 2014 r. (963.187,
85 zł) stanowi 82,96% wartości osiągniętego
w 2013 r. (1.161.021,75 zł)
Wszystkie wskaźniki płynności świadczą o posiadanej płynności finansowej KI, a więc wszystkie
zobowiązania mogą być uregulowane środkami
pieniężnymi.
W 2014 r. wskaźniki płynności kształtowały się następująco:
■	wskaźnik płynności I – 3,62 – pokrycie bieżących
zobowiązań,

■	wskaźnik płynności II – 3,62 – szybkiej spłaty zobowiązań,
■	wskaźnik płynności III – 3,48 – wysokiej płynności finansowej.
Na 31.12.2014 r. pozostały nieuregulowane należności w kwocie 490.513,77 zł.
Zobowiązania krótkoterminowe na 31.12.2014 r.
stanowiły kwotę
5.460.932,03 zł
w tym:
■	z tytułu dostaw i usług do 12 m-cy
		 – Kancelaria Radcy Prawnego K. Zając
			
17.416,80
		 – ENTIM Wojciech Stańczuk
13.723,20
		 – Poczta Polska SA
213.017,34
		 – Kancelaria Radcy prawnego
J. Szewczyk
8.579,25
		 – pozostałe bieżące rozrachunki
z dostawcami
46.811,69
■	z tytułu podatków i ZUS
		 – podatek dochodowy
od osób fizycznych
33.713,00
		 – świadczenia pracownicze ZUS 102.875,78
		 – VAT
53.116,00
		 – PFRON
2.356,00
■ inne zobowiązania
– z OIIB
77.344,03
– mylne wpłaty
779.545,92
– OC do przekazania
ubezpieczycielowi
4.092.834,51
– pozostałe
7.887,28
– fundusze specjalne: ZFŚS
11.703,23

Ubezpieczenie OC członków Izby i wypłacone odszkodowania
Rok

Ubezpieczyciel

Liczba szkód
wypłaconych/szkód
zgłoszonych

Wypłacone
odszkodowania
w zł

12/64

47 581,16

2003 TUiR Warta S.A.
2004 TUiRWarta S.A.
TU Allianz S.A.

37/125

277595,37

Łącznie w 2004 r.

Składka OC
przekazana 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

9 381 715,00

2005 TU Allianz S.A.

28/146

561597,72

9 409 300,00

462 752,45

2006 TU Allianz S.A.

42/111

1780 984,53

10 688 400,02

525 659,02

2007 TUiR WartaS.A.
TU Allianz S.A.

0/8
50/218

0
1 754 560,48
8 560 455,04

392 012,76

31/z 2005-2006
Łącznie w 2007 r.

1 217 774,60
2 972 335,08
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Rok

Ubezpieczyciel

Liczba szkód
wypłaconych/szkód
zgłoszonych

Wypłacone
odszkodowania
w zł

52/110

1 685 537,43

47/z 2005, 2006, 2007

1 671 099,98

2008 TU Allianz S.A.

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
-

9 102 844,40

592 420,16

8 217 445,64
0.00
0/6 (w toku likwidacji 4)
1 659 708,05
42/97(w toku likwidacji 17)
2 106 744,09
39/258 (w toku likwidacji
155)
Szkody zgłoszone przed 2014 r., wypłacone w 2014 r.

534 468,01

Łącznie w 2008 r.

3 356 637,41
0/1
100/293

24/z lat 2005–2007
Łącznie w 2009 r.
TUiR Warta S.A.
2010 TUiR Allianz S.A.

104/104 sprzed roku 2010

Łącznie w 2011 r.

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

0/0
53/114
55/282
36/36 sprzed roku 2012

TUiR WartaS.A.
TUiR Allianz
STU Ergo Hestia

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

TUiR Allianz
STU Ergo Hestia

1 706 320,25
12 366,97
472 478,31
0
1 551 793,83
1 350 843,48
705 983,32
27 088,54
1 805 990,15
1 903 799,93
479 786,39
704 132,74
4 920 799,75

17
38

873 605,05
2 527 362,89

1098/3354

35 239 614,42

Łącznie w 2014 r.
Łącznie

1 242 206,83

3 608 620,63

Łącznie 2013 r.
2014

4 970,98
3 345 366,61

2 111 165,53

Łącznie w 2012 r.
2013 TUiR WartaS.A.
TUiR Allianz

801 020,38

4 592 544,42

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

2012 TUiR WartaS.A.
TUiR Allianz
STU Ergo Hestia

2 961 314,36
3 762 334,74

1/1
78/248

Łącznie w 2010 r.

STU Ergo Hestia

*Przychody netto
z tyt. obsługi
ubezpieczyciela

8 026 413,33

2009 TUiR Warta S.A.
TU Allianz S.A.

2011 TUiR WartaS.A.
TUiR Allianz
STU Ergo Hestia

Składka OC
przekazana do
ubezpieczyciela

7 167 420,08

Ustalenia pokontrolne
1.	KKR nie opiniowała zamierzeń finansowych oraz gospodarczych PIIB na 2014 r.
2.	Dodatni wynik finansowy za rok 2014
wynosi: 963 187,85 zł i był niższy od roku
2013 o kwotę 197.833,90 zł (zysk w 2013
r. wynosił 1.161.021,75 zł).
3.	Mniejszy wynik finansowy uzyskano między innymi na skutek spadku przychodów ze składek o kwotę 266.970,15 zł.

109 782 039,74

4.	KKR dokonała wyrywkowego sprawdzenia prawidłowości działania rachunkowości. Sprawdzenie dotyczyło między
innymi analizy struktury kosztów z poz.
2.3. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
Informacje są zgodne z bilansem, rachunkiem zysków i strat i księgami rachunkowymi.
5.	Sprawozdanie finansowe za okres 01.01
– 31.12.2014 r. zostało sporządzone we
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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 2014 r.
6.	Wszystkie części sprawozdania finansowego opatrzone są tą samą datą sporządzenia i podpisane przez Prezesa Rady
Krajowej PIIB, Skarbnika PIIB oraz Głównego Księgowego.
7.	Nastąpił niewielki wzrost wskaźników
płynności finansowej, przy czym ich poziom oceniać należy jako wysoki w aspekcie występującej „nadpłynności”.
8.	Biorąc pod uwagę stan majątkowo-finansowy na dzień 31.12.2014 r., nie
występuje zagrożenie dla kontynuowania działalności jednostki w dającym się
przewidzieć okresie.
9. KKR stwierdza:
a) wzrost kosztów w stosunku do 2013 r.
(wg „wykonania budżetu”) m.in. w następujących pozycjach:
		 ■ poz. 2.3. Usługi pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe i inne
221.237,83 – 215.862,05 = 5.375,78 zł
(+ 2,498%)
		 ■ poz. 2.5. Płace (w tym nagrody uznaniowe dla pracowników )
1.820.564,63 – 1.809.230,67 = 11.333,96 zł
(+ 0,63%)
		 ■ poz. 2.6. Nagrody roczne personelu
157.189,66 – 153.687,45 = 3.502,21 zł
(+ 2,28%)
		 ■ poz. 2.7. Świadczenia urlopowe
29.798,65 – 29.437,66 = 360,99 zł (+ 1,23%)
		 ■ poz. 2.8. Ekwiwalenty Prezydium
Rady
468.259,66 – 454.358,36 = 13.901,31 zł
(+ 3,06%)
		 ■ poz. 2.9. Ryczałty
202.285,00 – 182.275,00 = 20.010,00 zł
(+ 10,98%)

■ poz. 2.11. Delegacje i koszty transportu
599.719,64 – 558.442,36 = 41.277,28 zł
(+ 7,39%)
■ poz. 2.16. Koszty obsługi prawnej
i ekspertyzy
549.683,88 – 493.687,80 = 55.996,08 zł
(+ 11,34%) – w 2013 r. zanotowano spadek
– 4,65%
■ poz. 2.19. Nagrody fundowane
przez PIIB
29.404,22 – 24.618,78 = 4.785,44 zł
(+ 19,44%)
		 ■ poz. 2.21. Koszty elektronicznego
dostępu do norm
314.724,46 – 152.117,12 = 162.607,34 zł
(+ 106,90%)
b) spadek kosztów w stosunku do 2013 r.
(wg „wykonania budżetu”) m.in.
w następujących pozycjach:
		 ■ poz. 2.1. Czynsze i utrzymanie biura
706.267,58 – 720.901,10 = 14.633,52 zł
(- 2,03%)
		 ■ poz. 2.2. Wyposażenie biura, administracja oprogramowania.
232.055,56 – 223.639,03 = 8.416,53 zł
(- 3,63%)
		 ■ poz. 2.4. Materiały biurowe, prasa,
książki, druk materiałów
179.992,35 – 173.683,75 = 6.308,60 zł (- 3,51%)
		 ■ poz 2.10. Umowy zlecenia i ekspertyzy
101.303,53 – 56.907,40 = 44.396,13 zł
(- 43,83%)
		 ■ poz 2.12. Koszty zakupu IB
1.804.718,72 – 1.798.945,60 = 5.773,12 zł
(- 0,32%)
		 ■ poz. 2.13. Koszty kolportażu i masowej korespondencji
600.310,88 – 366.353,22 = 233.957,66 zł
(- 38,97)
		 ■ poz. 2.14. Koszty Zjazdu Krajowego
279.570,47 – 276.153,24 = 3.417,23 zł
(- 1,22%)
		 ■ poz. 2.15. Koszty szkoleń i konferencji
389.329,36 – 267.719,28 = 121.610,08 zł
(- 31,24%)
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■ poz. 2.17. Koszty promocji, materiały prasowe
95.694,31 – 82.100,00 = 13.594,31 zł
(- 14,31%)
		 ■ poz. 2.18. Koszty współpracy z zagranicą
120.543,19 – 86.586,73 = 33.956,46 zł
(- 28,17%)
10.	KKR stwierdza wzrost o 11,34% kosztów
obsługi prawnej i ekspertyz oraz o 7,39%
kosztów delegacji i transportu.
11.	W związku ze wzrostem kosztów delegacji i transportu KKR widzi konieczność
przeprowadzenia odrębnej, szczegółowej
kontroli.
		

III. PODSUMOWANIE
1. WNIOSKI KKR
1.1. D
 ziałalność Prezydium i Krajowej Rady
w roku 2014 była zgodna ze statutem,
Regulaminami KR i obowiązującym
prawem.
1.2. Ukonstytuowanie się organów krajowych PIIB wybranych na XIII Krajowym
Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym
PIIB zgodne ze statutem i obowiązującymi regulaminami.
1.3. Należy kontynuować współpracę PIIB
z parlamentarzystami i instytucjami
stanowiącymi prawo, szukać możliwości bardziej skutecznego oddziaływania na tworzenie prawa dotyczącego budownictwa.
1.4. Krajowa
Komisja
Kwalifikacyjna
w 2014 r. prowadziła działalność merytoryczną w pełnym zakresie, jaki
jest określony w ustawie, statucie
i regulaminie KKK oraz w swojej działalności przestrzegała obowiązujących regulaminów.
1.5. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna opracowała i przekazała Krajowej Radzie do
uchwalenia projekt regulaminu nadawania uprawnień budowlanych dostosowany do nowej sytuacji prawnej, wynikającej z ustawy o ułatwieniu dostępu

do wykonywania niektórych zawodów
regulowanych oraz związanego z nią nowego rozporządzenia wykonawczego.
1.6. Działalność merytoryczna Krajowego
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w 2014 r. prowadzona była zgodnie
z regulaminem KROZ przy zachowaniu
trybu postępowania KROZ w sprawach
dyscyplinarnych i odpowiedzialności
zawodowej w budownictwie oraz obowiązującym prawem.
1.7. Działalność merytoryczna KSD w 2014 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.
1.8. Obsługa administracyjno-finansowa organów PIIB prowadzona była przez Krajowe Biuro PIIB prawidłowo.
1.9. KKR nie wnosi uwag do działalności Krajowego Biura Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa w 2014 r. Dokumentacja
dotycząca zatrudnienia pracowników
jest kompletna. Umowy cywilnoprawne
i z podmiotami prawnymi są zawierane
prawidłowo, umowy o dzieło zgodnie
z obowiązującym regulaminem. Obieg
dokumentów i ich archiwizacja są zgodne z instrukcją kancelaryjną.
1.10. Księgowość i ewidencja majątku są prowadzone rzetelnie i prawidłowo, a gospodarowanie majątkiem racjonalne.
1.11. Na podstawie wykazu zakupów stwierdza się, że nadal utrzymuje się tendencja ich zmniejszania. W 2014 r. dokonane zostały tylko zakupy niezbędne.
1.12. KKR stwierdza wzrost o 11,34% kosztów obsługi prawnej i ekspertyz oraz
o 7,39% kosztów delegacji i transportu.
KKR wnioskuje o podjęcie działań mających na celu obniżenie kosztów obsługi
prawnej oraz kosztów delegacji i transportu.
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1.13. Polityka finansowo-gospodarcza w 2014 r.
realizowana była przez Krajową Radę
zgodnie z budżetem po korekcie w grudniu 2014 r.
1.14. Na koniec 2014 r. uzyskano wynik finansowy netto (zysk) w wysokości:
963.187,85 zł, co stanowi 82,96% wyniku z roku 2013.

2. ZALECENIA KKR
2.1. KKR zaleca wprowadzenie w KKK planu
nadzoru nad wszystkimi OKK oraz prowadzenie dokumentowania tego nadzoru.
2.2. KKR zaleca dokumentowanie działania
zespołów i komisji pomocniczych powoływanych przez Krajową Radę poprzez
kompletowanie dokumentów obrazujących ich działalność.
2.3. K
 KR zaleca dokonanie przez Krajową
Radę corocznej oceny działalności przedstawicieli PIIB w spółce „Wydawnictwo
PIIB Sp. z o.o.” w oparciu o materiał
przygotowany przez tych przedstawicieli, ujęcie w sprawozdaniu rocznym Krajowej Rady informacji z działalności ww.
przedstawicieli oraz opracowanie perspektyw i kierunku rozwoju „Wydawnictwa PIIB Sp. z o.o.”.
2.4. KKR zaleca nadal rozwijanie działalności informacyjnej dotyczącej samorządu
zawodowego inżynierów budownictwa
m.in. przez:
■ opracowanie programu działania public
relations,
■ zamieszczanie informacji w mediach,
■ zapraszanie na wszystkie ważne spotkania i posiedzenia organów Izby Krajowej

i izb okręgowych przedstawicieli władz
rządowych, samorządowych i przekazywanie im informacji o samorządzie zawodowym.
2.5. W związku z istniejącą korzystną sytuacją
finansową PIIB należy kontynuować działania związane z zakupem własnej siedziby.
2.6. W ramach działania Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego należy
opracować koncepcję ustawicznego dokształcania inżynierów oraz „Wieloletni
program szkolenia członków PIIB”.

3. WNIOSKI KOŃCOWE KKR
3.1. Krajowa Komisja Rewizyjna zgodnie
z § 3 ust. 1 pkt 4 regulaminu występuje z wnioskiem do XIV Krajowego Zjazdu
PIIB o udzielenie absolutorium Krajowej
Radzie PIIB za okres sprawozdawczy od
01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
3.2. Krajowa Komisja Rewizyjna wnosi do
XIV Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB o zatwierdzenie sprawozdania
finansowego Krajowej Rady PIIB za okres
2014 r. i podjęcie uchwały o przeznaczeniu wyniku finansowego.
3.3. Krajowa Komisja Rewizyjna PIIB przedkłada XIV Krajowemu Zjazdowi Sprawozdawczemu PIIB sprawozdanie ze swojej
działalności w roku 2014 i wnioskuje
o jego przyjęcie.
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