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SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY

1. Wprowadzenie
1.1. Dokonania i pozycja PIIB
Rok 2015 był rokiem dynamicznych zmian zarówno w kraju, jak i za granicą. Wydarzenia te, ze
względu na swoją doniosłość, miały bezpośredni
wpływ na całe polskie budownictwo oraz na sytuację zawodową inżynierów, członków Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa. Wszystko to sprawiło, że
miniony rok był rokiem intensywnej pracy oraz podejmowania inicjatyw mających na celu jak najlepszą realizację zadań statutowych stojących przed
naszą Izbą.
Omawiając dokonania i pozycję PIIB w 2015 r.,
należy wziąć pod uwagę szczególne uwarunkowania, które miały istotny wpływ na naszą działalność,
a wśród nich wybory prezydenckie i parlamentarne
w kraju. W wyniku zmian w rządzie zostało utworzone nowe Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, które zostało wyłonione z poprzedniego
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Na czele
ministerstwa stanął Andrzej Adamczyk, który w minionej kadencji pracował w Sejmowej Komisji Infrastruktury i sprawy budownictwa nie są mu obce.
W minionym roku PIIB kontynuowała prace związane ze sferą legislacyjną i procedowaniem wielu
aktów prawnych, zgłaszała merytoryczne postulaty oraz uwagi, m.in. do projektu ustawy Prawo
budowlane, projektu ustawy o planowaniu przestrzennym, projektu Kodeksu budowlanego. Prace
nad projektem Kodeksu budowlanego w 2016 r.
przejęło Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa i zadeklarowało szybkie ich zakończenie. PIIB
będzie uważnie obserwować te działania. Z myślą
o członkach samorządu zawodowego i w trosce
o właściwe wykonywanie przez nich zawodu, PIIB
skierowała w 2015 r. także odpowiednie pisma do
Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja
Adamczyka oraz Głównego Inspektora Nadzoru
Budowlanego odnośnie zasad projektowania i wykonywania instalacji wewnątrz budynków zgodnie
z art. 29 ust. 1 pkt 27 Prawa budowlanego, które
to zapisy budzą kontrowersje oraz duży niepokój
w środowisku budowlanym. Inną bardzo istotną
kwestią, która wymagała reakcji Polskiej Izby Inży-

nierów Budownictwa, była zmiana przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Nowelizacja przedmiotowych przepisów wywarła
negatywny wpływ na działania projektowe członków Izby, m.in. powodując opóźnienia w przygotowaniu inwestycji, zarówno indywidualnych, jak
też infrastrukturalnych finansowanych z funduszy
unijnych. Dlatego też Prezes PIIB wystąpił do Andrzeja Halickiego – Ministra Administracji i Cyfryzacji z prośbą o podjęcie działań mających na celu
ujednolicenie zasad stosowania znowelizowanych
przepisów ułatwiających wykonywanie zawodu inżyniera budownictwa.
W związku z wejściem w życie w 2014 r. ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, tzw. ustawy deregulacyjnej, zaistniała potrzeba wprowadzenia
zmian oraz uporządkowania statutu PIIB w 2015 r.
Powołana Komisja ds. Statutu PIIB pod kierownictwem Ewy Dworskiej opracowała nową wersję,
uwzględniającą zmiany wprowadzone przez ustawę „deregulacyjną” oraz wnioski zgłaszane przez
okręgowe izby inżynierów budownictwa. Delegaci
na XIV Krajowym Zjeździe Sprawozdawczym PIIB
(19-20 czerwca 2015 r.) nie zgodzili się na przyjęcie przygotowanej propozycji i zdecydowali o zwołaniu II Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu PIIB
(20 sierpnia 2015 r.). Opracowanie kolejnej wersji
statutu powierzono nowemu Zespołowi ds. Statutu, któremu przewodniczył Mieczysław Grodzki,
przewodniczący Mazowieckiej OIIB. W czasie posiedzenia II Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu PIIB
delegaci zgodzili się na przyjęcie statutu, po wprowadzeniu istotnych zmian.
Rok 2015 r. to aktywna działalność PIIB na rzecz
członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Należy przy tym zauważyć, że na koniec minionego roku zrzeszaliśmy 115 316 osób,
stając się jednym z liczniejszych samorządów zawodowych w kraju. Pomoc i bycie użytecznym swoim
członkom, to priorytety Izby, które mają na względzie stałe poszerzanie i udoskonalanie katalogu
oferowanych usług oraz podejmowanie kolejnych
inicjatyw. Każdy z członków PIIB miał w 2015 r.
bezpłatny dostęp do szkoleń e-learningowych,
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bazy norm PKN, serwisów m.in.: e-Sekocenbudu,
Serwisu budowlanego w wersji Platinum, Serwisu
BHP Silver, Serwisu Prawo ochrony środowiska.
Z myślą o członkach naszego samorządu PIIB skutecznie podejmowała działania mające na celu obniżenie obowiązkowej składki od odpowiedzialności
cywilnej inżynierów budownictwa i dzięki temu od
2014 r. utrzymujemy stawkę 70 zł. Tylko dzięki członkostwu w naszym samorządzie zawodowym można
było osiągnąć tak niski poziom składki. Ponadto PIIB
wynegocjowała dodatkowe ubezpieczenia w ramach
obowiązkowej składki OC, z których członek może
skorzystać w atrakcyjnie niskiej cenie, np. ubezpieczenie z tytułu wykonywania projektów wykonawczych
i techniczno-budowlanych, czy też funkcji rzeczoznawczy budowlanego albo OC w życiu prywatnym.
W 2015 r., po paru latach wcześniejszych starań,
PIIB dokonała udanego zakupu nieruchomości przy
ul. Kujawskiej 1 w Warszawie z myślą o przyszłej
siedzibie naszego samorządu.
Jako priorytetowe w działaniach Izby zostały potraktowane także przedsięwzięcia podejmowane
z innymi samorządami zawodów zaufania publicznego mające na celu rozwijanie i doskonalenie idei
samorządności w Polsce. Wyrazem takich działań
była m.in. próba zorganizowania wspólnej konferencji samorządów zawodów zaufania publicznego
pt. „Nie ma wolności bez samorządności”, której
celem było wyartykułowanie istoty i roli społecznej
zawodów zaufania publicznego w kontekście zasady pomocniczości i interesu publicznego.
Miniony rok charakteryzował się także zwiększoną aktywnością na forum międzynarodowym. Działalność PIIB została doceniona, Zygmunt Meyer, reprezentujący PIIB w strukturach Europejskiej Rady
Izb Inżynierów, został wybrany na wiceprezydenta
Tabela 1.2.1. Placówki terenowe okręgowych izb
Liczba
Lp.
Nazwa izby
placówek
Dolnośląska OIIB z siedzibą we
1
Wrocławiu
Kujawsko-Pomorska OIIB
2
5
z siedzibą w Bydgoszczy
Lubuska OIIB z siedzibą
3
2
w Gorzowie Wielkopolskim
Lubelska OIIB z siedzibą
4
3
w Lublinie
5

Łódzka OIIB z siedzibą w Łodzi
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tej organizacji. PIIB była także współorganizatorem
22. Spotkania Izb i Związków Organizacji Budowlanych Krajów Grupy Wyszehradzkiej V-4, które odbyło się w październiku w Gdańsku. Rozwijaliśmy
również partnerskie kontakty z polskimi technikami
i inżynierami pracującymi poza granicami Polski,
np. Prezes PIIB Andrzej R. Dobrucki uczestniczył
w uroczystościach 75-lecia Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii; spotkał się w Berlinie z Klausem Urlichem Kammeyerem, Prezydentem Niemieckiej Izby Inżynierów, w celu nawiązania
ściślejszej współpracy oraz z Ireną Wąsowską, reprezentującą Radę Inżynierów Polskich w Berlinie.
Rok 2015 był czasem zmian i intensywniej pracy na wielu płaszczyznach. Działania, jakie PIIB
w tym okresie podjęła, miały przede wszystkim na
celu dbanie o członków naszego samorządu oraz
umacnianie prestiżu oraz rangi zawodu inżyniera
budownictwa w kraju i na świecie.
Szczegółowy opis działalności Krajowej Rady PIIB
w 2015 r. oraz podejmowanych inicjatyw znajduje
się w pozostałych częściach sprawozdania.

1.2. Struktura organizacyjna
W 2015 r. w skład Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wchodziło 16 okręgowych izb, których
obszar działalności odzwierciedlał podział administracyjny kraju.
W 13 okręgowych izbach działało 41 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 samorządu. Liczbę oraz lokalizację placówek terenowych przedstawia tabela 1.2.1.

Lokalizacja placówek terenowych

punkty informacyjne: Grudziądz, Inowrocław, Toruń, Włocławek,
Brodnica
placówki terenowe: Żary, Zielona Góra
biura terenowe: Zamość, Biała Podlaska, Chełm
placówki terenowe: Kutno, Piotrków Trybunalski, Wieluń,
Skierniewice, Bełchatów, Sieradz

XV Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 2016

6

SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY

Lp.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Nazwa izby
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

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

5

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

1

biuro terenowe: Koszalin

1.3. Liczba członków – statystyki
Liczba członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zarejestrowanych w 16 okręgowych izbach, na
dzień 31 grudnia 2015 r., wynosiła: 115 316.

Tabela 1.3.1. Zestawienie liczby członków w okręgach
Lp.

Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Liczba członków

1

Mazowiecka OIIB

17 128

2

Śląska OIIB

12 704

3

Małopolska OIIB

11 067

4

Dolnośląska OIIB

9 982

5

Wielkopolska OIIB

9 765

6

Pomorska OIIB

7 862

7

Łódzka OIIB

6 787

8

Podkarpacka OIIB

6 064

9

Lubelska OIIB

6 014

10

Kujawsko-Pomorska OIIB

5 546

11

Zachodniopomorska OIIB

5 455

12

Warmińsko-Mazurska OIIB

4 069

13

Świętokrzyska OIIB

3 940

14

Podlaska OIIB

3 575

15

Lubuska OIIB

2 731

16

Opolska OIIB

2 627

Ogółem:

115 316
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Tabela 1.3.2. Zestawienie liczby członków – podział branżowy
Branża

Liczba

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

Udział %
61 264
21 910
17 022
8 509
2 075
1 852
1 683
944
37
20

53,13%
19,00%
14,76%
7,38%
1,80%
1,61%
1,46%
0,82%
0,03%
0,02%

115 316

100,00%

Tabela 1.3.3. Zestawienie liczby członków w okręgach (porównanie z rokiem 2014)
Lp.

Liczba członków

Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Rok 2015

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:

Rok 2014

Różnica

9 982
5 546
6 014
2 731
6 787
11 067
17 128
2 627
6 064
3 575
7 862
12 704
3 940
4 069
9 765
5 455

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

-20
-93
-25
-8
-65
172
120
-15
2
-14
100
-67
53
-31
14
-67

115 316

115 260

56

Tabela 1.3.4. Zestawienie liczby członków – podział branżowy (porównanie z rokiem 2014)
Branża
BO
IS
IE
BD
BM
WM
BK
BT
BH
BW
Ogółem:

Liczba członków
Rok 2015

Rok 2014

Różnica

Różnica %

61 264
21 910
17 022
8 509
2 075
1 852
1 683
944
37
20

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

-293
-40
163
109
95
-114
88
13
37
-2

-0,48%
-0,18%
0,97%
1,30%
4,83%
-5,76%
5,52%
1,40%
-9,09%

115 316

115 260

56

0,05%

Udział (%)
Rok 2015
53,13%
19,00%
14,76%
7,38%
1,80%
1,61%
1,46%
0,82%
0,03%
0,02%
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Rok 2014
53,41%
19,04%
14,63%
7,29%
1,72%
1,71%
1,38%
0,81%
0,02%
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Rysunek 1.3.5. Liczba członków w podziale na okręgi

Rysunek 1.3.6. Podział członków wg płci

9

Rysunek 1.3.7. Podział członków wg branży

Rysunek 1.3.8. Podział członków wg wykształcenia
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Rysunek 1.3.9. Podział członków wg wieku (ilościowy)

Rysunek 1.3.10. Podział wg wieku (procentowy) przyjętych członków Izby w roku 2015

Łącznie przyjęto w poczet członków 5 708 osób.

11

Rysunek 1.3.11. Podział wg wieku (procentowy) skreślonych członków Izby w roku 2015

Łącznie zostało skreślonych 5 652 członków.

2. Sprawozdanie Krajowej Rady za rok 2015
2.1. Skład osobowy Krajowej Rady
W roku sprawozdawczym Krajowa Rada działała w składzie zaprezentowanym w tabeli 2.1.1.
Tabela 2.1.1. Skład Krajowej Rady
Imię i nazwisko członka
Prezydium Krajowej Rady

Lp.

Funkcja

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
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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

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

Podlaska OIIB

Wielkopolska OIIB

Małopolska OIIB
Przewodniczący Rady OIIB

Lubelska OIIB
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2.2. K
 alendarz posiedzeń
Krajowej Rady i Prezydium
Krajowej Rady w 2015 r.
W 2015 r. odbyło się 8 posiedzeń Prezydium Krajowej Rady, w następujących terminach:
 7 stycznia
(obecnych 90% członków),
 18 lutego
(obecnych 90% członków),
 1 kwietnia
(obecnych 90% członków),
 6 maja
(obecnych 80% członków),
 10 czerwca
(obecnych 60% członków),
 30 września
(obecnych 70% członków),
 18 listopada
(obecnych 90% członków),
 9 grudnia
(obecnych 90% członków)
oraz 8 posiedzeń Krajowej Rady, w następujących
terminach:
 4 marca
(obecnych 81,4% członków),
 22 kwietnia
(obecnych 88,4% członków),
 13 maja
(obecnych 83,7% członków),
 19 czerwca
(obecnych 90,7% członków),
 20 czerwca
(obecnych 76,7% członków),
 5 sierpnia
(obecnych 90,7% członków),
 21 października
(obecnych 93% członków),
 9 grudnia
(obecnych 90,7% członków).
Protokoły ze wszystkich posiedzeń Krajowej Rady
i Prezydium KR są przechowywane w Sekretariacie PIIB.

2.3. U
 chwały Krajowej Rady
podjęte w 2015 r.
1. Uchwała nr 1/R/15 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 4 marca 2015 r.
w sprawie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego.
2. Uchwała nr 2/R/15 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 4 marca 2015 r.
w sprawie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego.
3. Uchwała nr 3/R/15 Krajowej Rady Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa z dnia 4 marca 2015 r.
w sprawie regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień
budowlanych.
4. Uchwała nr 4/R/15 Krajowej Rady Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa z dnia 4 marca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia uchwały Prezydium
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa nr 1/P/15 w sprawie przekazania rocznych składek.

5. U
 chwała nr 5/R/15 Krajowej Rady Polskiej
Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 4 marca
2015 r. w sprawie nadania odznak honorowych
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
6. U
 chwała nr 6/R/15 Krajowej Rady Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa z dnia 22 kwietnia
2015 r. w sprawie nadania Medali Honorowych
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
7. U
 chwała nr 7/R/15 Krajowej Rady Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa z dnia 22 kwietnia
2015 r. w sprawie nadania odznak honorowych
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
8. U
 chwała nr 8/R/15 Krajowej Rady Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa z dnia 13 maja 2015 r.
w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Krajową Komisję Rewizyjną.
9. U
 chwała nr 9/R/15 Krajowej Rady Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa z dnia 13 maja 2015 r.
w sprawie współfinansowania XXII Spotkania
Izb i Związków Organizacji Budowlanych Krajów Grupy Wyszehradzkiej V-4.
10. U
 chwała nr 10/R/15 Krajowej Rady Polskiej
Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 13 maja
2015 r. w sprawie nadania odznak honorowych
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
11. U
 chwała nr 11/R/2015 Krajowej Rady Polskiej
Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 13 maja
2015 r. zmieniająca uchwałę nr 12/P/14 Krajowej Rady PIIB w sprawie powołania Komisji ds.
Wyrobów Budowlanych Krajowej Rady PIIB.
12. U
 chwała nr 12/R/15 Krajowej Rady Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa z dnia 19 czerwca
2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
13. Uchwała nr 13/R/15 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 20 czerwca 2015 r.
w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB.
14. U
 chwała nr 14/R/15 Krajowej Rady Polskiej
Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 5 sierpnia
2015 r. w sprawie projektu Statutu Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa.
15. U
 chwała nr 15/R/15 Krajowej Rady Polskiej
Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 5 sierpnia
2015 r. w sprawie nadania odznak honorowych
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
16. U
 chwała nr 16/R/15 Krajowej Rady Polskiej
Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 5 sierpnia
2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
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17. Uchwała nr 17/R/15 Krajowej Rady Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa z dnia 21 października 2015 r. w sprawie zwołania XV Krajowego
Zjazdu Sprawozdawczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
18. Uchwała nr 18/R/15 Krajowej Rady Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa z dnia 21 października 2015 r. w sprawie terminarza działań przygotowawczych do XV Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB.
19. U
 chwała nr 19/R/2015 Krajowej Rady Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa z dnia 21 października
2015 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu Komisji ds. Wyrobów Budowlanych Krajowej Rady
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
20. Uchwała nr 20/R/15 Krajowej Rady Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa z dnia 21 października 2015 r. w sprawie trybu i zakresu przeszkoleń uzupełniających.
21. Uchwała nr 21/R/15 Krajowej Rady Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa z dnia 21 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wydatków
na czasopismo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa „Inżynier Budownictwa” w roku 2016.
22. Uchwała nr 22/R/2015 Krajowej Rady Polskiej
Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 21 października 2015 r. w sprawie Zespołu do spraw
przebudowy i modernizacji budynku przeznaczonego na siedzibę Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa przy ulicy Kujawskiej 1.
23. U
 chwała nr 23/R/15 Krajowej Rady Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa z dnia 21 października
2015 r. w sprawie zmian w polityce bezpieczeństwa
oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa.
24. Uchwała nr 24/R/15 Krajowej Rady Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa z dnia 21 października 2015 r. w sprawie zakupu dostępu do usług
dla członków PIIB.
25. Uchwała nr 25/R/15 Krajowej Rady Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa z dnia 21 października 2015 r. w sprawie nadania odznak honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
26. Uchwała nr 26/R/15 Krajowej Rady Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa z dnia 21 października 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały.

27. U
 chwała nr 27/R/15 Krajowej Rady Polskiej
Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 9 grudnia
2015 r. w sprawie zatwierdzenia aktualizacji
budżetu PIIB na rok 2015.
28. U
 chwała nr 28/R/15 Krajowej Rady Polskiej
Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 9 grudnia
2015 r. w sprawie ryczałtów i ekwiwalentów.
29. U
 chwała nr 29/R/15 Krajowej Rady PIIB z dnia
9 grudnia 2015 r. w sprawie organizowania kursów i innych zajęć przygotowawczych
dla kandydatów ubiegających się o uzyskanie
uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.
30. U
 chwała nr 30/R/15 Krajowej Rady Polskiej
Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia uchwały
Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa nr 2/P/15 w sprawie zmian
w regulaminie pracy oraz regulaminie gospodarowania środkami zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych Krajowego Biura Polskiej
Izby Inżynierów Budownictwa.
31. U
 chwała nr 31/R/15 Krajowej Rady Polskiej
Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 9 grudnia
2015 r. w sprawie uchylenia uchwały.

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. Aktualnie Komisja Prawno-Regulaminowa funkcjonuje w oparciu o zasady
określone w Uchwale nr 21/R/04 Krajowej Rady PIIB
z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany zasad
funkcjonowania Komisji Prawno-Regulaminowej.
Skład członków Komisji Prawno-Regulaminowej
został powołany przez Prezydium Krajowej Rady
PIIB uchwałą nr 7/P/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r.,
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a następnie zatwierdzony przez Krajową Radę
uchwałą nr 11/R/14 z dnia 10 września 2014 r.

2.4.2. Skład osobowy Komisji
W skład Komisji Prawno-Regulaminowej w 2015 r.
wchodzili następujący przedstawiciele okręgowych
izb inżynierów budownictwa:
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
Danuta Paginowska
Wojciech Bromirski
Zbigniew Szcześniak
Mirosław Gruszecki
Bogdan Krawczyk
Małgorzata Boryczko
Tomasz Chojnacki
Mieczysław Molencki
vacat
Andrzej Falkowski
Andrzej Adamski
Ewa Dworska
Tomasz Marcinowski
Maciej Nowak
Przemysław Barczyński
Adam Boridko

Pracami Komisji Prawno-Regulaminowej w całym
okresie sprawozdawczym kierował Wiceprezes Krajowej Rady PIIB Zbigniew Kledyński jako Przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej.

2.4.3. Terminy posiedzeń Komisji
Posiedzenia Komisji Prawno-Regulaminowej odbyły się w dniach: 24 marca i 22 maja 2015 r.,
a w dniach 30 i 31 marca 2015 r. odbyły się posiedzenia robocze zespołu członków Komisji Prawno-Regulaminowej w sprawie opiniowania projektu
Kodeksu Budowlanego. 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, celem ich analizy,
zaopiniowania lub wniesienia ewentualnych uwag.
Pomiędzy członkami Komisji drogą elektroniczną
odbywała się także wymiana poglądów, informacji,

wyrażanie opinii i w konsekwencji ustalanie stanowiska wobec zagadnień będących przedmiotem prac
Komisji w okresie, 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 zgłoszonych na okręgowych zjazdach oraz na Krajowym Zjeździe, opiniowanie projektów aktów prawnych, takich jak:
projekty założeń, projekty ustaw, projekty rozporządzeń, przekazywane do Izby z ministerstw lub Sejmu
RP, prace inicjowane przez Krajowa Radę lub Komisję, a związane z propozycjami zmian w przepisach
obowiązujących lub z interpretacją przepisów odnoszących się do naszego samorządu zawodowego.
Szczególnie ważnym dokumentem, który członkowie Komisji analizowali i opiniowali, był projekt
Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego, sporządzony przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Budowlanego. Ponadto przedmiotem prac Komisji były m.in.
następujące projekty aktów prawnych:
	projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw;
	projekt rozporządzenia Ministra Środowiska
w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,
	projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz ocenie oddziaływania na środowisko oraz
ustawy o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
	projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju w sprawie zaliczania dróg do kategorii dróg krajowych oraz rozporządzenie Ministra
Infrastruktury i Rozwoju w sprawie pozbawienia
dróg kategorii dróg krajowych;
	projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie szczególnego zakresu
i formy projektu budowlanego;
	projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju w sprawie wzorów wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym
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prawie do dysponowania nieruchomością na
cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenie budowy i przebudowy
budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
	projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielenia
dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remont
dróg powiatowych i gminnych;
	projekt uchwały Rady Ministrów ustanawiającej
program wieloletni pn. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata
2016–2020;
	projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane;
	poselski projekt ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji strategicznych
inwestycji w zakresie sieci przemysłowych;
	projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia;
	projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa
mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań dotyczących lokali powstałych przy udziale tych kredytów oraz ze środków uzyskanych z emisji obligacji;
	projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju w sprawie maksymalnej luminacji powierzchni informacji wizualnej umieszczonej na
reklamie;
	projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wniosku o pozwolenie
na budowę, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele
budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę
oraz zgłaszanie budowy i przebudowy budynku
mieszkalnego jednorodzinnego;
	projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju w sprawie sposobu prowadzenia rejestrów wzorów wniosku o pozwolenie na budowę
oraz rejestrów zgłoszeń dotyczących budowy;
	projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie zapewnienia zgodności

inwestycji budowlanych z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.
Oprócz opiniowania projektów aktów prawnych
w okresie sprawozdawczym Komisja Prawno-Regulaminowa omówiła wiele zagadnień problemowych i przyjęła wobec nich stosowne ustalenia.
W styczniu 2015 r. członkowie Komisji Prawno-Regulaminowej, w związku z wejściem w życie
w dniu 12 lipca 2014 r. ustawy z dnia 5 czerwca
2014 r. o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, przygotowali projekt wystąpienia Krajowej Rady do Ministra Administracji
i Cyfryzacji o wyjaśnienie rozbieżności w jej stosowaniu przez ośrodki geodezyjne w całym kraju.
W maju 2015 r. członkowie Komisji Prawno-Regulaminowej rozpatrzyli i zajęli stanowisko wobec wniosków przekazanych przez Komisję Wnioskową PIIB,
zgłoszonych przez delegatów na XIV 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.
W lipcu 2015 r. przedmiotem prac Komisji był
udział w przygotowaniu wystąpienia Krajowej
Rady do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego
w sprawie interpretacji przepisów dotyczących „budowy instalacji wewnątrz budynku”.
Komisja Prawno-Regulaminowa i jej członkowie
brali udział w opiniowaniu przedłożonego Krajowej
Radzie do konsultacji przez Komisję Kodyfikacyjną
Prawa Budowlanego projektu regulacji dotyczącej
procesu inwestycyjno-budowlanego. Podstawą do
dalszych prac jest opracowany przez Komisję Kodyfikacyjną projekt Księgi Urbanistycznej, stanowiącej
obok Księgi Budowlanej podstawową część Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego.

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
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Rady PIIB. W szczególności dotyczyła ona zbierania
i wyrażania opinii członków okręgowych izb oraz
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.
Przedmiotem prac zespołów było również omówienie wniosków zgłoszonych na XIV okręgowych zjazdach sprawozdawczych oraz XIV Krajowym Zjeździe
PIIB, związanych głównie z ustawami: Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, o samorządach
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, Prawo ochrony środowiska i aktami wykonawczymi do nich. Wnioski dotyczyły także podstawowych dokumentów Izby, takich jak Statut i regulaminy
organów Izby. Członkowie Komisji, reprezentujący poszczególne okręgowe izby, zgłaszali propozycje dotyczące sposobu realizacji konkretnych wniosków.
Zespoły okręgowych izb zostały zaangażowane
w przygotowanie materiałów do zaplanowanej na
Krajowy Zjazd PIIB w 2016 r. merytorycznej dyskusji
poświęconej uwarunkowaniom pracy inżyniera budownictwa, zwłaszcza wykonującego samodzielną
funkcję techniczną.
Szczegółowe informacje i dane o działalności zespołów prawno-regulaminowych w 2015 r. zostały
ujęte w ich sprawozdaniach na tegoroczne okręgowe zjazdy sprawozdawcze.

2.5. Sprawozdanie Komisji
ds. Statutu PIIB i Zespołu
ds. Statutu PIIB
2.5.1. Podstawa prawna
funkcjonowania Komisji
Komisja do spraw Statutu Polskiej Izby Inżynier
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. S
 kład osobowy Komisji
W skład Komisji ds. Statutu PIIB weszli: przewodnicząca Ewa Dworska oraz członkowie: Małgorzata
Boryczko, Tomasz Chojnacki i Zbigniew Szcześniak.
Nadzór nad Komisją ds. Statutu PIIB z ramienia
Krajowej Rady PIIB sprawował Andrzej Pieniążek
– członek Prezydium Krajowej Rady PIIB.

2.5.3. Terminy posiedzeń Komisji
W roku 2015 odbyło się 5 posiedzeń Komisji ds. Statutu, tj. w dniu 29 stycznia w Lublinie,
w dniu 11 lutego we Wrocławiu, w dniu 23 lutego
w Gdańsku, w dniu 20 marca w Katowicach oraz
21 kwietnia w Warszawie.

2.5.4. Tematyka prac Komisji
Na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2015 r.
Komisja ds. Statutu uzyskała pisemne wnioski
i uwagi dotyczące propozycji zmian w Statucie
i w regulaminach z Podkarpackiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa, Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Uwagi zgłosili również przedstawiciele Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Główne postulaty dotyczyły konieczności
dostosowania treści Statutu do aktualnych zapisów w ustawie o samorządach zawodowych
i uporządkowania nazewnictwa. Szersza dyskusja
dotyczyła kadencyjności osób wybieranych przez
zjazdy, reprezentowania okręgowych izb przez
przewodniczących w składzie Krajowej Rady oraz
zapisów dotyczących majątku Izby. Efektem spotkania był bogaty materiał wyjściowy zawierający sporo uwag zebranych w postaci konkretnych
propozycji nowych zapisów oraz uwagi członków indywidualnych, dotyczące zarówno zapisów w Statucie PIIB, jak również szerokiego spektrum działania samorządu zawodowego.
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Na posiedzeniu w dniu 11 lutego 2015 r. Komisja ds. Statutu uzyskała pisemne wnioski i uwagi
dotyczące propozycji zmian w Statucie i w regulaminach z Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Opolskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa, Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Łódzkiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz
Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Uczestnikami spotkania byli również wnioskodawcy indywidualni (członkowie Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa),
których uwagi i sugestie były częścią składową
uwag i propozycji przekazanych przez Dolnośląską OIIB. Uczestnicy spotkania zapoznali się
z propozycjami zmian zgłaszanymi na wcześniejszych spotkaniach przez poszczególne izby okręgowe. Dotyczyły one głownie uporządkowania
nazewnictwa, dostosowania zapisów w Statucie
do treści ustawy, zapisu o niełączeniu funkcji oraz
obecności „z urzędu” przewodniczącego okręgowej rady w Krajowej Radzie. Sporo zgłaszanych
uwag dotyczyło konieczności wprowadzania
zmian konkretnych zapisów w obowiązujących
regulaminach oraz konieczności wprowadzenia
na zjazdach wyborczych formy prezentacji kandydatur do Krajowej Rady i pozostałych wybieranych organów.
Na posiedzeniu w dniu 23 lutego 2015 r. Komisja ds. Statutu spotkała się w siedzibie Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
z przedstawicielami izb: pomorskiej, zachodniopomorskiej, kujawsko-pomorskiej, warmińsko-mazurskiej i mazowieckiej. Na spotkaniu przedstawiciele Komisji omówili dotychczas zgłaszane
na poprzednich spotkaniach postulaty i propozycje zmian w Statucie. Przedstawiciele poszczególnych izb okręgowych zgłaszali również swoje
propozycje zmian w trakcie spotkania. Dyskusja
dotyczyła głównie przedstawionych przez przedstawicieli Komisji ds. Statutu dotychczasowych
wyników konsultacji z izbami okręgowymi.
Na posiedzeniu w dniu 20 marca 2015 r. Komisja ds. Statutu, goszcząc w siedzibie Śląskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, spotkała się z przewodniczącym i przedstawicielami

Rady Śląskiej OIIB oraz członkami Komisji ds. Statutu tejże izby. Przewodniczący Komisji ds. Statutu Śląskiej OIIB przekazał wypracowany przez
Komisję materiał roboczy, zawierający propozycje
zmian zapisów w Statucie PIIB. Przewodnicząca
Krajowej Komisji ds. Statutu przedstawiła pokrótce obecnym na spotkaniu osobom dotychczas wypracowany materiał, prosząc o dalsze
uwagi i propozycje. Druga część zebrania miała
charakter roboczy. Członkowie Krajowej Komisji
ds. Statutu omawiali kolejne paragrafy Statutu,
w których proponowano wprowadzenie zmian
lub dodatkowych zapisów. Uzgodniono w trybie
roboczym wersję, która po redakcyjnej obróbce
miała zostać skierowana do konsultacji z radcą
prawnym PIIB.
Na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2015 r.
Komisja w składzie Ewa Dworska, Zbigniew
Szcześniak i Tomasz Chojnacki spotkała się
z mecenasem Krzysztofem Zającem, omawiając
przedstawiony wcześniej projekt zmian w Statucie PIIB. Mecenas Zając wniósł swoje zastrzeżenia
do punktów związanych z nazewnictwem Izby
oraz z wydzieleniem majątku izb okręgowych.
Ostateczna wersja projektu Statutu, z uwzględnieniem proponowanych przez mecenasa Zająca poprawek, została przedstawiona przez Ewę
Dworską i Zbigniewa Szcześniaka (przedstawicieli
Krajowej Komisji ds. Statutu) na posiedzeniu Prezydium Krajowej Rady PIIB w dniu 6 maja 2015
roku. Do treści projektu Statutu wniesiono kilka
istotnych poprawek i zatwierdzono ostateczną
wersję do przedstawienia Krajowej Radzie PIIB
w dniu 13 maja 2015 roku.
Na posiedzeniu Krajowej Rady PIIB, po burzliwej dyskusji, uzgodniono brzmienie ostatecznej
wersji projektu Statutu PIIB, która miała być prezentowana podczas Krajowego Zjazdu w dniach
19–20 czerwca 2015 roku. Do przedłożenia projektu zmian w Statucie została upoważniona Ewa
Dworska.
Podczas Krajowego Zjazdu PIIB w dn. 19-20
czerwca 2015 r. zaproponowane zmiany do Statutu nie zostały przez delegatów przyjęte. Zjazd
przyjął wniosek o zwołaniu Nadzwyczajnego
Zjazdu PIIB w sprawie przyjęcia zmian w Statucie.
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2.5.5. Sprawozdanie Zespołu
ds. Statutu PIIB
2.5.5.1. Podstawa prawna funkcjonowania i skład Zespołu ds. Statutu PIIB
Zespół ds. Statutu PIIB w składzie wszystkich
przewodniczących okręgowych izb inżynierów
budownictwa powołany został uchwałą 13/R/15
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 20 czerwca 2015 roku w sprawie
zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB. Bezpośrednio po posiedzeniu Krajowej Rady PIIB
w dniu 20.06.2015 r., obecni na tym posiedzeniu
przewodniczący okręgowych rad ustalili, że Koordynatorem prac Zespołu ds. Statutu został przewodniczący Okręgowej Rady Mazowieckiej Izby
Inżynierów Budownictwa Mieczysław Grodzki
oraz, że pierwsze posiedzenie Zespołu ds. Statutu PIIB odbędzie się w dniu 01.07.2015 r. w siedzibie Mazowieckiej OIIB. W dniu 01.07.2015 r.
na pierwszym posiedzeniu Zespołu ds. Statutu
PIIB jego członkowie jednogłośnie potwierdzili
wybór Mieczysława Grodzkiego na Koordynatora
Zespołu ds. Statutu PIIB. Ponadto w skład Zespołu Koordynującego weszli jednogłośnie wybrani
Zbigniew Detyna (Podkarpacka OIIB) i Adam Rak
(Opolska OIIB).

2.5.5.2. T
 ryb pracy Zespołu
ds. Statutu PIIB
Podstawą do dyskusji nad projektem Statutu PIIB
były następujące materiały źródłowe:
a) Statut PIIB poprawiony i uzupełniony przez XIII
Krajowy Zjazd PIIB 27-28 czerwca 2014 r.,
b) projekt Statut przygotowany przez Komisję ds.
Statutu PIIB powołaną przez Krajową Radę PIIB
pod kierownictwem Ewy Dworskiej, w wersji
przedłożonej na XIV Krajowym Zjeździe PIIB,
c) wnioski do zmian w Statucie PIIB, skierowane do Komisji Uchwał i Wniosków powołanej
przez XIV Krajowy Zjazd PIIB, rekomendowane
przez Krajowy Zjazd w formie uchwały do realizacji przez Krajową Radę,

d) wnioski skierowane bezpośrednio do Koordynatora Zespołu ds. Statutu przez okręgowe
izby inżynierów budownictwa.
Procedowanie zmian w Statucie PIIB odbyło się
poprzez analizę kolejnych paragrafów Statutu poprawionego i uzupełnionego przez XIII Krajowy
Zjazd PIIB 27-28 czerwca 2014 r., posiłkując się
tekstem jednolitym przygotowanym przez Komisję
ds. Statutu PIIB pod kierownictwem Ewy Dworskiej.
Propozycje zmian w poszczególnych paragrafach
przyjęto na zasadzie pełnej zgody członków zespołu.

2.5.5.3. P
 rzebieg i wyniki prac
Zespołu ds. Statutu
PIIB
Na posiedzeniu Zespołu w dniu 01.07.2015 r.
dokonano uzgodnień zamian w poszczególnych
paragrafach Statutu PIIB. Ustalono, że Zespół Koordynujący przygotuje I-szą wersję tekstu jednolitego
Statutu z zaznaczonymi zmianami. Ustalono, że
przygotowaną wersję tekstu Koordynator Zespołu
przedłoży do oceny prawnej Kancelarii Radcowskiej
„Chmaj i Wspólnicy”. Następnie po otrzymaniu ww.
oceny, Koordynator Zespołu prześle do wszystkich
przewodniczących okręgowych izb I-szą wersję tekstu jednolitego Statutu PIIB wraz z opinię prawną.
Na posiedzeniu Zespołu w dniu 14.07.2015 r.
analizowano uwagi i wnioski wynikające z opinii
prawnej Kancelarii Radcowskiej „Chmaj i Wspólnicy” oraz zgłoszone przez członków Zespołu. Propozycje zmian w poszczególnych paragrafach przyjęto po dyskusji i na zasadzie pełnej zgody. W wyniku
dyskusji ustalono, że uzgodnioną II-gą wersję tekstu jednolitego Statutu PIIB Koordynator Zespołu
prześle do wszystkich przewodniczących okręgowych izb. Ponadto Zespół ds. Statutu upoważnił
Zespół Koordynujący do przedstawienia proponowanej wersji jednolitej Statutu Prezesowi KR PIIB
Andrzejowi Rochowi Dobruckiemu. Realizując powyższe ustalenia, Zespół Koordynacyjny spotkał się
z Prezesem PIIB w dniu 21.07.2015 r., w celu omówienia proponowanych zmian wypracowanych
przez Zespół ds. Statutu PIIB. W spotkaniu uczestniczyli ponadto Prezes Honorowy KR PIIB Zbigniew
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Prezesa PIIB i przewodniczących okręgowych rad
przedstawi delegatom II Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Wiceprezes KR PIIB Zbigniew Kledyński.
W dniu 20.08.2015 r. II Nadzwyczajny Krajowy Zjazd PIIB zdecydowaną większością głosów
uchwałą nr 8/15 przyjął Statut PIIB, uwzględniając uzgodnione w dniu 19.08.2015 r. zmiany.

Grabowski oraz radca prawny mec. Krzysztof Zając.
W wyniku dyskusji ustalono, że w imieniu Prezesa
PIIB mec. Krzysztof Zając prześle tzw. wariant kompromisowy projektu Statutu PIIB.
W dniu 29.07.2015 r. odbyło się trzecie posiedzenie Zespołu ds. Statutu z udziałem Prezesa PIIB.
Dyskutowano nad wariantem kompromisowym
Statutu. W wyniku dyskusji ustalono, że z uwagi
na niejednolite stanowisko, głównie co do nazwy
Statutu, pozostawiono dwa warianty zmian, które skierowano do konsultacji prawnej oraz do rozstrzygnięcia na posiedzeniu Krajowej Rady.
W dniu 31.07.2015 r. Prezes PIIB przesłał do
członków Krajowej Rady projekt Statutu w wersji
proponowanej przez Zespół ds. Statutu wraz z własnymi propozycjami uzupełnień do jego zapisów.
W dniu 05.08.2015 r. Krajowa Rada PIIB stosowną uchwałą przyjęła wersję projektu Statutu, który
został przesłany do delegatów na II Nadzwyczajny
Zjazd PIIB.
W dniu 19.08.2015 r. odbyło się spotkanie Prezesa PIIB z przewodniczącymi okręgowych rad
z udziałem mec. Krzysztofa Zająca i członków prezydium Krajowej Rady, gdzie dyskutowano nad wersją kompromisową projektu Statutu PIIB. W wyniku
dyskusji uzgodniono niezbędne zmiany do wersji
Statutu przyjętej przez Krajową Radę i przesłanej
do delegatów. Ustalono, że zmiany te w imieniu
Lp

Nazwisko i imię

2.6. S
 prawozdanie Komisji
Wnioskowej
Komisja Wnioskowa jest organem pomocniczym
Krajowej Rady PIIB, powołanym na mocy uchwały
Prezydium KR nr 8/P/14 (zatwierdzonej uchwałą
Krajowej Rady nr 11/R/14 z 10 września 2014 r.),
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
ww. uchwał.

2.6.1. Skład osobowy
Komisja Wnioskowa w 2015 r. działała w składzie
reprezentowanym przez jednego przedstawiciela
każdej z okręgowych izb (tabela poniżej).
Funkcja

OIIB

1

Korniak-Figa Krystyna

Przewodnicząca

MAP

2

Ulańska Danuta

Wiceprzewodnicząca

ŁOD

3

Korczak Piotr

Wiceprzewodniczący

POM

4

Putkiewicz Jerzy

Sekretarz

MAZ
członkowie:

5

Szczepański Janusz

DOŚ

6

Żółtowski Marek

KUP

7

Cichosz Tadeusz

LUB

8

Bosy Ewa

LBS

9

Skardowski Adam

OPL

10

Dubik Grzegorz

PDK

11

Jurkowski Karol Marek

PDL

12

Świerczyńska Maria

SLK

13

Śmigas Leszek

SWK

14

Zdunek Marian

WAM

15

Walczak Marian

WKP

16

Wudziński Krzysztof

ZAP
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2.6.2. Działalność Komisji
Wnioskowej
Do XIV Krajowego Zjazdu Komisja Wnioskowa
	odbyła 2 posiedzenia pełnego składu Komisji
Wnioskowej: 05 marca 2015 r. (obecnych 13/16
osób), 30 kwietnia 2015 r. (obecnych 10/16
osób) oraz 14 maja 2015 r. posiedzenie Prezydium KW (obecne 3/4 osoby);
	przesłała odpowiedzi właściwym OIIB, jednocześnie prosząc o przekazanie informacji wnioskodawcom, co do realizacji bądź odrzucenia
wniosków z XIII Krajowego Zjazdu PIIB, a także
ich prezentacji na stronie internetowej Izby;
	przyjęła, dokonała rozdziału wniosków z XIV
okręgowych zjazdów OIIB i przygotowała ich
tabelaryczne zestawienie:
–	wnioski z XIV okręgowych zjazdów OIIB
skierowane do rozpatrzenia przez XIV Krajowy Zjazd PIIB,
–	wnioski z XIV 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), Biura PIIB;
	w odniesieniu do części wniosków z XIV okręgowych zjazdów kierowanych do XIV Krajowego Zjazdu PIIB przygotowała propozycje ich rozpatrzenia;
	przygotowała propozycje uzasadnień dla części
wniosków z XIV okręgowych zjazdów z grupy
skierowanych do realizacji przez KR PIIB;

	opracowała w ujęciu tabelarycznym propozycje
klasyfikacji wniosków z XIV okręgowych zjazdów oraz wniosków zgłoszonych do Biura PIIB
po XIV okręgowych zjazdach, do przekazania
KUiW XIV Krajowego Zjazdu PIIB;
	przygotowała sprawozdanie ze swej działalności w 2014 roku, stanowiące część sprawozdania Krajowej Rady, zatwierdzone przez XIV
Krajowy Zjazd PIIB uchwałą nr 09/15 z dnia
19 czerwca 2015 r.;
	
na posiedzeniach
–	Prezydium KR PIIB w dniu 06 maja 2015 r.
Przewodnicząca KW omówiła wnioski,
jakie do tego czasu wpłynęły do Komisji
Wnioskowej z XIV okręgowych zjazdów
OIIB,
–	Krajowej Rady PIIB w dniu 13 maja 2015 r.
Przewodnicząca KW przedstawiła szczegółowo (ujęte w tabeli) wnioski zgłoszone
przez poszczególne OIIB z XIV okręgowych
zjazdów do rozpatrzenia przez Krajową
Radę i XIV Krajowy Zjazd PIIB, a w szczególności propozycje sposobu rozpatrzenia
wniosków skierowanych do XIV Krajowego
Zjazdu PIIB. Krajowa Rada przyjęła przedstawioną informację.
XIV Krajowy Zjazd PIIB uchwałą nr 21/15
z dnia 20 czerwca 2015 r. przyjął sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków XIV Krajowego Zjazdu PIIB w brzmieniu stanowiącym
załącznik do uchwały.
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11z

-

-

5z

-

do
realizacji

7

-

2z

6z, 7z

-

-

23z

-

17z

-

-

-

-

-

-

21z, 22z

-

do odrzucenia

2

-

-

-

-

-

3z, 4z

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

wycofany

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8z, 9z

3

-

-

-

4d

-

-

-

-

2d, 3d

-

-

-

12z, 13z,
14z
-

-

-

18z, 19z,
20z
-

-

-

do odrzucenia

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1d*

Krajowa
Rada

Wnioski zgłoszone
po XIV OZ do Biura PIIB

-

-

Krajowa
Rada

Wnioski zgłoszone przez delegatów na XIV Krajowym
Zjeździe PIIB skierowane do:

d – wnioski zgłoszone do Biura PIIB

8, 9, 10

do
odrzucenia

*z – numer wniosku w rejestrze XIV Krajowego Zjazdu PIIB,

7

do
realizacji

DOŚ

OIIB

Wnioski z XIV okręgowych zjazdów
skierowane do XIV Krajowego Zjazdu PIIB:

Tabela 2.6.1. Zestawienie wniosków przyjętych uchwałą nr 21/15 XIV Krajowego Zjazdu PIIB
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-

1

2

1

3

3

1

2

3

3

1

4

-

3

5

7

∑
wniosków
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Po XIV Krajowym Zjeździe PIIB Komisja Wnioskowa
	odbyła 1 posiedzenie: 17.12.2015 r. (obecnych
7/16 osób);
	przejęła rejestr wniosków przyjętych przez XIV
Krajowy Zjazd PIIB i II Nadzwyczajny Krajowy
Zjazd PIIB i zestawiła tabelarycznie:
–	wnioski zgłoszone przez delegatów na XIV
Krajowym Zjeździe PIIB,
–	wnioski zgłoszone przez delegatów na II
Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe PIIB;
	skierowała wnioski wg właściwości w celu uzyskania stanowisk wraz z uzasadnieniami co do
ich realizacji do organów PIIB (KKK) oraz organów pomocniczych PIIB (KP-R, Zespół ds. Statutu), a także Biura PIIB;
	monitorowała realizację wniosków i przyjęła
treści odpowiedzi co do stanu ich realizacji;
	przygotowała propozycje co do sposobu realizacji części wniosków kierowanych do KR PIIB
wraz z uzasadnieniami;
	przygotowała materiał obejmujący stan realizacji wszystkich wniosków po XIV Krajowym Zjeździe PIIB do akceptacji Prezydium KR i Krajowej
Rady PIIB;
 Przewodnicząca Komisji Wnioskowej na
posiedzeniach:
–	Prezydium KR PIIB w dniu 18 listopada
2015 r. przedstawiła informację o stanie
realizacji wniosków z grupy: zgłoszonych
przez delegatów na XIV Krajowym Zjeździe
PIIB, wniosków z XIV okręgowych zjazdów
OIIB bezpośrednio skierowanych do KR
i XIV Krajowego Zjazdu PIIB, wniosków
złożonych do Biura PIIB po XIV okręgowych zjazdach PIIB, wniosków zgłoszonych
przez delegatów na II Nadzwyczajnym
Krajowym Zjeździe PIIB, prezentując propozycje stanowisk co do ich realizacji wraz
z uzasadnieniami; członkowie Prezydium
przyjęli przedstawioną informację;
–	Krajowej Rady PIIB w dniu 9 grudnia
2015 r. złożyła informację o stanie realizacji wniosków, jakie wpłynęły do Komisji
Wnioskowej w 2015 roku, ujętych w 4 tabelach, które zostały przekazane członkom
Krajowej Rady.

	Członkowie Krajowej Rady PIIB 09.12.
2015 r. jednomyślnie przyjęli informację
o realizacji wniosków:
–	z XIV okręgowych zjazdów OIIB, bezpośrednio skierowanych do KR PIIB i XIV Krajowego Zjazdu PIIB,
–	zgłoszonych przez delegatów na XIV Krajowym Zjeździe PIIB,
– 	złożonych do Biura PIIB po XIV okręgowych
zjazdach OIIB,
–	zgłoszonych przez delegatów na II Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe PIIB;
	Przewodnicząca KW przesłała odpowiedzi właściwym OIIB, jednocześnie prosząc o przekazanie informacji wnioskodawcom, co do realizacji
bądź odrzucenia zgłoszonych wniosków, a także ich prezentacji na stronie internetowej Izby.
Informacje dot. sposobu rozpatrzenia wniosków przekazane zostały także do wnioskodawców, którzy zgłosili wnioski bezpośrednio do
Biura KR PIIB;
	Przewodnicząca KW prowadziła bieżącą korespondencję z organami PIIB, organami pomocniczymi PIIB, okręgowymi izbami inżynierów
budownictwa, wnioskodawcami i członkami
Komisji Wnioskowej.

2.6.3. W
 ykaz wniosków
i ich realizacja
W 2015 r. Komisja Wnioskowa KR PIIB przyjęła
i koordynowała realizację łącznie 67 wniosków,
w tym:
 35 wniosków z XIV okręgowych zjazdów OIIB
(23 wnioski skierowane bezpośrednio do KR
oraz 12 wniosków skierowanych do XIV Krajowego Zjazdu PIIB),
 23 wniosków zgłoszonych przez delegatów na
XIV Krajowym Zjeździe PIIB,
 4 wniosków zgłoszonych do Biura PIIB po XIV
okręgowych zjazdach OIIB,
 5 wniosków zgłoszonych przez delegatów na II
Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe PIIB.
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Rys. 2.6.2. Wnioski, które wpłynęły do Komisji Wnioskowej KR PIIB w 2015 r.

W wyniku rozpatrzenia przez XIV Krajowy Zjazd
PIIB, II Nadzwyczajny Krajowy Zjazd PIIB, KR PIIB
oraz organy PIIB (KKK), a także organy pomocnicze
KR PIIB (KP-R, Zespół ds. Statutu PIIB, KW KR PIIB),
Biuro PIIB, stan realizacji wniosków przedstawia się
następująco:
	
9 wniosków – realizowanych
	
8 wniosków – przyjętych do realizacji
	
5 wniosków – zrealizowanych
	
7 wniosków – zwróconych do OIIB

	
2 wnioski
	
1 wniosek
	
1 wniosek
	
34 wnioski

– wycofane przez wnioskodawców
– bezzasadny
– bezprzedmiotowy
– odrzucone, w tym 15 wniosków odrzuconych przez
XIV Krajowy Zjazd PIIB i 11
wniosków
odrzuconych
przez II Nadzwyczajny Krajowy Zjazd PIIB.

Rys. 2.6.3. Stan realizacji 67 wniosków przyjęty przez KR PIIB 09.12.2015 r.
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Tabela 2.6.4. Zestawienie wniosków rozpatrzonych w 2015 r. – stan realizacji wniosków przyjęty przez KR PIIB
09.12.2015 r.
GRUPA I

GRUPA II

GRUPA III

GRUPA IV
Rozpatrzone
przez
II Nadzwyczajny
Krajowy
Zjazd PIIB

KR PIIB

Rozpatrzone
przez
XIV Krajowy
Zjazd PIIB

Rozpatrzone
przez XIV
Krajowy
Zjazd PIIB

KR PIIB

Rozpatrzone
przez
XIV Krajowy
Zjazd PIIB

DOŚ

1*, 2,
3, 4, 5

6, 7, 8, 9, 10

16z*

-

-

1d*

-

-

KUP

11, 14

12, 13

5z, 21z, 22z

-

-

-

(X)**

-

-

-

-

-

OIIB

KR PIIB KR PIIB

LUB

-

-

-

18z,
19z,
20z

LBS

-

-

-

-

-

-

-

-

ŁOD

15

-

11z

12z,
13z,
14z

-

-

-

3nz*

MAP

-

16

-

-

-

-

-

-

MAZ

18, 17

-

15z

8z, 9z,

-

-

-

1nz

OPL

19, 21,
22

20

-

-

2d, 3d

-

-

-

PDK

-

23

17z

-

-

-

-

-

PDL

-

-

1z

-

-

-

-

-

POM

24, 25

-

3z, 4z, 23z

-

-

-

-

-

SLK

26, 27,
28, 29,
30, 31,
32

33, 34

10z

-

-

-

-

-

SWK

-

-

-

-

4d

-

-

2nz

WAM

-

-

6z, 7z

-

-

-

-

-

WKP

-

-

2z

-

-

-

-

4nz

ZAP

35

-

-

-

-

-

-

-

∑
wniosków

23

12

15

8

3

1

(-)**

4

*   – numer wniosku w rejestrze
** – wniosek niezwiązany tematycznie z II Nadzwyczajnym Krajowym Zjazdem PIIB
Grupa I
Grupa II
Grupa III
Grupa IV

– wnioski z XIV okręgowych zjazdów OIIB skierowane bezpośrednio do KR PIIB i XIV
Krajowego Zjazdu PIIB
– wnioski zgłoszone przez delegatów na XIV Krajowym Zjeździe PIIB
– wnioski złożone do Biura KR PIIB po XIV okręgowych zjazdach OIIB
– wnioski zgłoszone przez delegatów na II Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe PIIB
dot. zmian w Statucie PIIB

W roku sprawozdawczym skierowane zostały do
rozpatrzenia przez Krajową Radę łącznie 33 wnioski, w tym:
	23 wnioski zgłoszone bezpośrednio z XIV okręgowych zjazdów OIIB;
	1 wniosek zgłoszony do Biura PIIB, po XIV okręgowych zjazdach OIIB;
	8 wniosków zgłoszonych przez delegatów na
XIV Krajowym Zjeździe PIIB;
	1 wniosek zgłoszony przez delegatów na II Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe PIIB.

Legenda:
wnioski realizowane
wnioski przyjęte do realizacji
wnioski zrealizowane
wnioski zwrócone do OIIB
wnioski wycofane przez wnioskodawców
wnioski bezzasadne/bezprzedmiotowe
wnioski odrzucone

Wnioski te realizowane są w sposób następujący:
	1 wniosek
– przyjęty do realizacji,
	16 wniosków
– odrzuconych (oddalonych),
	3 wnioski
– zrealizowane,
	5 wniosków
– w trakcie realizacji,
	6 wniosków
– do realizacji w OIIB,
	1 wniosek
– bezzasadny,
	1 wniosek
– bezprzedmiotowy.
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Rys. 2.6.5. Stan realizacji wniosków skierowanych do rozpatrzenia przez Krajową Radę PIIB

Zbiorcze zestawienie wszystkich rozpatrzonych wniosków (ujętych w 4 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”.

	Sprawy Statutu i regulaminów Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zostaną rozstrzygnięte po
zajęciu stanowiska przez sądy administracyjne.
Aktualnie obowiązują wersje uchwalone na II Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe w sierpniu 2015 r.

2.6.4. Podsumowanie i wnioski

2.7. S
 prawozdanie Komisji
ds. Wyrobów Budowlanych

	Wnioski kierowane do realizacji dzielą się na takie, których załatwienie jest możliwe przez organy PIIB, bądź adresatem są organy naczelne
lub centralne administracji publicznej.
	W roboczych kontaktach Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa, zarządzanym przez nowo
wybrane kierownictwo, które odpowiada obecnie za zmniejszoną liczbą działów administracji, omawiane są problemy poruszane w treści
wniosków kierowanych do Izby. Dotyczy to między innymi tytułu rzeczoznawcy budowlanego
czy rozszerzenia zakresu ograniczonej specjalności architektonicznej.
	Ministerstwo wycofało się z projektu nowej
ustawy Prawo o zamówieniach publicznych i zaproponowało bardzo obszerny projekt zmian
do istniejącej ustawy. Problematyka Kodeksu
Budowlanego, nad którym prace trwały cztery
lata, będzie przedmiotem oceny Ministerstwa
przez kolejny rok.

1. K
 omisja ds. Wyrobów Budowlanych w okresie
sprawozdawczym działała pod przewodnictwem Grzegorza Bajorka, członka Krajowej Rady
PIIB z Podkarpackiej OIIB. Na zastępcę Przewodniczącego Komisja wybrała Mariusza Okunia,
członka Krajowej Rady PIIB z Mazowieckiej OIIB.
W Komisji znajdują się również przedstawiciele
z Pomorskiej, Wielkopolskiej i Małopolskiej OIIB.
2. W
 dniu 13 maja 2015 r. Krajowa Rada PIIB uzupełniła skład Komisji ds. Wyrobów Budowlanych
o Mirosława Boryczko z Małopolskiej OIIB. Od
tego czasu Komisja ds. Wyrobów Budowlanych
liczy 5 osób.
3. W
 2015 r. Komisja ds. Wyrobów Budowlanych
odbyła 4 posiedzenia: 4 marca, 13 maja, 21 października i 9 grudnia 2015 r.
4. J ednym z głównych zadań w 2015 r. była działalność Komisji związana z monitorowaniem zmian
w prawie związanych z wyrobami budowlanymi.
W 2015 r. Sejm zakończył pracę nad nowelizacją
ustawy o wyrobach budowlanych, która została
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uchwalona 25 czerwca 2015 r. W wyniku nowelizacji wybrani zostaną nowi członkowie Rady ds.
Wyrobów Budowlanych, która jest organem doradczym ministra odpowiedzialnego za budownictwo. W tym organie nie zabraknie przedstawicielstwa ze strony PIIB.
Konsekwencją nowelizacji Ustawy o Wyrobach
budowlanych jest również zmiana rozporządzeń, które ustawa przewiduje. W 2015 r. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przygotowało trzy rozporządzenia do ww. ustawy:
1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie zakresu informacji
o wynikach zleconych badań próbek, przeprowadzonych kontrolach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym i wydanych
postanowieniach, decyzjach i opiniach oraz
sposobu i terminu przekazywania tych informacji z dnia 23 grudnia 2015 r., (Dz.U.
z 2015 r., poz. 2256),
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
i Budownictwa w sprawie próbek wyrobów
budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym
z dnia 23 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r.,
poz. 2332),
3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych
Wyrobów Budowlanych z dnia 23 grudnia
2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 2342).
Do ww. rozporządzeń, które weszły w życie
z dniem 1 stycznia 2016 r., Komisja ds. Wyrobów Budowlanych Krajowej Rady PIIB nie zgłosiła uwag. Komisja, analizując powyższe projekty,
zwracała szczególną uwagę na to, aby nowo
wprowadzane przepisy w pierwszej kolejności
nie dyskryminowały członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W bieżącym roku należy
mieć na uwadze także planowane rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, gdyż będzie ono istotne dla inżynierów
budownictwa.

5. Jedną z ważnych kwestii w 2016 roku powinna być edukacja środowiska inżynieryjnego oraz
poszerzanie wiedzy w zakresie wyrobów budowlanych i obecnych zmian prawnych. W wyniku
coraz szerszego dostępu na rynku i produkcji
coraz to nowych wyrobów budowlanych oraz
w związku ze zmianami prawnymi związanymi
z wdrożeniem prawa unijnego w zakresie obrotu
i stosowania wyrobów budowlanych i związanymi z tym niezbędnymi zmianami w prawie, coraz
częściej pojawia się problem niedostatecznego
wyedukowania kadry inżynierów budownictwa.
Dla kierowników budowy – inżynierów z uprawnieniami, na których spoczywa odpowiedzialność za właściwe, bezpieczne stosowanie na
budowie wyrobów budowlanych – wywiązanie
się z ustawowego obowiązku staje się coraz
większym wyzwaniem. W związku z powyższym
zaistniała potrzeba przygotowania przez PIIB
w 2016 r. programu warsztatów szkoleniowych
lub szkolenia e-learningowego, przeznaczonego
dla członków PIIB. Szkolenie dotyczyłoby wprowadzania i znakowania wyrobów budowlanych
zgodnie z przepisami nowo wprowadzonej ustawy. Szkolenia ułatwiłyby pracującym zawodowo
inżynierom stałe podnoszenie kwalifikacji i uzupełnienie ewentualnych braków wiedzy w związku z częstymi zmianami legislacyjnymi.
6. Komisja ds. Wyrobów Budowlanych na stronie
PIIB zamieszcza odniesienia do aktów prawnych
związanych z wyrobami budowlanymi oraz adres e-mailowy (wyroby.budowlane@piib.org.pl),
na który można kierować korespondencję dotyczącą zagadnień, którymi się zajmuje.

2.8. S
 prawozdanie Komisji
Medalu Honorowego
Realizując postanowienia uchwały nr 24/14 XIII
Krajowego Zjazdu, Prezydium Krajowej Rady PIIB
podjęło uchwałę nr 10/P/2014 z dnia 6 sierpnia
2014 r. w sprawie powołania Komisji Medalu Honorowego Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa. W skład Komisji weszli:
 Zbigniew Mitura
– Lubelska OIIB,
 Ksawery Krassowski
– Łódzka OIIB,
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 Aurelia Mirek
 Mariusz Dobrzeniecki

– Podkarpacka OIIB,
– Warmińsko-Mazurska
OIIB,
 Zenon Wośkowiak
– Wielkopolska OIIB.
Funkcję Przewodniczącego Komisji powierzono
Zbigniewowi Miturze.
Krajowa Rada PIIB na posiedzeniu w dniu
10 września 2014 r. zatwierdziła ww. uchwałę
Prezydium (uchwała nr 11/R/14). Podjęła ponadto
uchwałę nr 12/R/14 w sprawie wzoru Medalu Honorowego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
i regulaminu działania Komisji Medalu Honorowego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Komisja Medalu Honorowego Krajowej Rady
PIIB odbyła w roku sprawozdawczym 3 posiedzenia, a także 1 posiedzenie organizacyjne w dniu
10 grudnia 2014 r., na którym wybrano Aurelię
Mirek (Podkarpacka OIIB) na funkcję Sekretarza Komisji oraz ustalono terminarz spotkań i plan pracy
Komisji w pierwszym półroczu 2015 r. Członkowie
Komisji w okresach pomiędzy posiedzeniami na bieżąco wymieniali ze sobą informacje i opinie drogą
e-mailową. Przyjęcie takiej formuły działania
w znacznym stopniu usprawniło i przyspieszyło
prace Komisji oraz ograniczyło liczbę spotkań.
Na posiedzeniach w dniach 4 marca 2015 r.
i 22 kwietnia 2015 r. Komisja przeanalizowała pod
względem merytorycznym i formalnym wszystkie wnioski, które do niej wpłynęły i przygotowała
projekt uchwały Krajowej Rady dotyczącej nadania medali. Krajowa Rada na posiedzeniu w dniu
22 kwietnia 2015 r. podjęła uchwałę nr 6/R/15 w sprawie nadania Medali Honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Zbigniewowi Grabowskiemu,
Stanisławowi Kusiowi oraz pośmiertnie – Andrzejowi
Orczykowskiemu. Uroczysta ceremonia wręczenia
medali odbyła się w dniu 19 czerwca 2015 r., pierwszego dnia obrad XIV Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Kolejne posiedzenie Komisji w roku sprawozdawczym odbyło się w dniu 9 grudnia. Członkowie
Komisji poddali na nim wstępnej analizie wnioski,
które wpłynęły do Krajowej Rady po XIV Krajowym
Zjeździe oraz przyjęli plan pracy i terminarz spotkań
w pierwszej połowie 2016 r. Wręczenie kolejnych
Medali Honorowych Polskiej Izby Inżynierów Bu-

downictwa jest planowane na XV Krajowym Zjeździe Sprawozdawczym Izby.

2.9. W
 spółpraca z zagranicznymi
organizacjami i instytucjami
W 2015 r. 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.
Komisja Współpracy z Zagranicą Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa została powołana Uchwałą
Krajowej Rady PIIB 14/P/2014 z dnia 10 września
2014 r. 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
9 grudnia 2015 r. O podejmowanych działaniach
jest również na bieżąco informowane Prezydium
Krajowej Rady PIIB.
W 2015 r. spotkanie Komisji odbyło się w dniu
8 grudnia. Na spotkaniu tym podsumowano działalność Komisji i wyjazdy zagraniczne w 2015 r.
26 września 2015 r. Zygmunt Meyer, reprezentujący Polską Izbę Inżynierów Budownictwa w strukturach Europejskiej Rady Izb Inżynierów (European
Council of Engineers Chambers – ECEC), podczas
obrad Zgromadzenia Ogólnego ECEC objął funkcję
wiceprezydenta tej organizacji.
Obszar A
Międzynarodowa współpraca ogólnoeuropejska
PIIB związana była głównie z działaniami podejmowanymi w ramach dwóch europejskich organizacji
inżynierskich:
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1) Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa (ang.
European Council of Civil Engineers – ECCE), której PIIB jest członkiem od 21 maja 2010 r. Szczegółowe informacje o historii ECCE, jej celach,
strukturze i działaniach można znaleźć na stronie internetowej: www.ecceengineers.eu.
2) Europejskiej Rady Izb Inżynierskich (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.

go dokształcania? Stały Komitet ECCE przygotował
stanowisko, które zostało przedstawione następnego dnia na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego.
30 maja 2015 r. rozpoczęło się posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego ECCE. Posiedzenie prowadził
Włodzimierz Szymczak, prezydent ECCE. Zgromadzenie przyjęło proponowane dokumenty oraz zaakceptowało:
	sprawozdanie z działania ECCE w 2014 r.,
	sprawozdanie finansowe za 2014 r.,
	budżet na 2015 r.,
	sprawozdania stałych komitetów,
	propozycję pracy ECCE na 2015 r.

1) Współpraca z ECCE
a)	61. Zgromadzenie Ogólne ECCE w Neapolu, Włochy, 29–30 maja 2015 r.
W dniach 29–30 maja 2015 r. odbyło się w Neapolu 61. Zgromadzenie Ogólne ECCE, którego
członkiem jest Polska Izba Inżynierów Budownictwa. Nasz samorząd zawodowy reprezentował
Zygmunt Meyer.
29 maja miała miejsce sesja naukowo-techniczna poświęcona renowacji zabytków w mieście
Neapol, jako spuściźnie światowego dziedzictwa.
Wygłoszono 8 referatów przedstawiających problemy inżynierskie związane z restauracją zabytków
we Włoszech.
Po południu tego samego dnia rozpoczęły się
posiedzenia stałych komitetów ECCE. Reprezentant
PIIB - Z. Meyer brał udział w spotkaniu Komitetu do
Spraw Edukacji i Szkoleń. Dyskusja koncentrowała
się wokół tematów:
	kształcenia ustawicznego inżynierów po ukończeniu studiów,
	wzajemnego uznawania uprawnień budowlanych w różnych państwach Europy,
	przygotowania absolwentów uczelni (inżynierów) do praktycznej pracy zawodowej.
We wszystkich państwach reprezentowanych
w ECCE występuje problem przygotowania absolwentów – inżynierów do praktycznej pracy
w przedsiębiorstwach budowlanych. Przygotowanie to najczęściej trwa od roku do 2 lat. Dlatego też
pojawia się pytanie: kto powinien wypełnić tę lukę
edukacyjną oraz kto powinien pokryć koszty takie-

b) 6
 2. Zgromadzenie Ogólne ECCE Praga, Czechy, 30–31 października 2015 r.
62. Zgromadzenie Ogólne ECCE oraz 30. rocznica ECCE odbyły się w dniach 30–31.10.2015 r.
w Pradze w Czechach. Gospodarzem była Czeska Izba Certyfikowanych Inżynierów i Techników
(CKAIT). 62. Zgromadzenie Ogólne ECCE składało
się z 3 części. Pierwsza część to zorganizowane
przez gospodarzy warsztaty, które odbyły się w piątek 30 października 2015 r. na Uniwersyteckim Centrum Badań nad Budynkami Energooszczędnymi
(UCEEB). Druga część to 62. Zgromadzenie Ogólne
ECCE, a trzecia - obchody uroczystości 150-lecia
założenia Stowarzyszenia Architektów i Inżynierów
Królestwa Czech (SIA), które odbyły się 31 października w Kaplicy Betlejemskiej.
Prezydent ECCE Włodzimierz Szymczak oficjalnie
otworzył 62. Zgromadzenie Ogólne, witając wszystkich uczestników, zwłaszcza tych, którzy uczestniczyli w spotkaniu po raz pierwszy: Dyrektora Wykonawczego i Sekretarza ICE Nicka Baveystocka
i nowego Prezydenta WCCE Alfonso Alberto
Gonzaleza Fernandeza. W swoim powitaniu podkreślił, że tu w Pradze podsumowujemy rok obchodów 30. rocznicy ECCE, ale ten rok będzie również
zapamiętany z powodu innego, bardzo smutnego
wydarzenia, którym było niespodziewane odejście naszego przyjaciela i byłego Prezydenta ECCE
Vassilisa Economopoulosa. Zebrani minutą ciszy
uczcili pamięć zmarłego niedawno kolegi.
Podczas pierwszej części Zgromadzenia Ogólnego ECCE swój wykład zaprezentował Petr Hájek
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– Przewodniczący Departamentu ds. Programu Badań Architektury i Środowiska Republiki Czeskiej.
Prof. Hájek również przedstawił i opisał zebranym
Uniwersyteckie Centrum Badań nad Budynkami
Energooszczędnymi i jego aktywność. Po wykładzie
miało miejsce zwiedzanie pomieszczeń Centrum,
w tym laboratoriów, gdzie uczestnicy mieli szansę
lepiej zrozumieć koncepcję Centrum.
W drugiej części spotkania ECCE udział wzięło 50
delegatów oraz zaproszeni goście: Črtomir Remec
– Prezydent ECEC, Klaus Thurriedl – Sekretarz Generalny ECEC, Nikolay Kiryukhin – Prezydent Unii Stowarzyszeń Naukowych i Inżynierskich na Ukrainie
i Emilio Colon – były Prezydent WCCE. Podczas tej
części spotkania miała miejsce prezentacja poświęcona pamięci Vassilisa Economopoulosa, przygotowana przez Prezydenta ECCE, a następnie zabrali
głos przyjaciele i koledzy, którzy chcieli wspomnieć
Vassilisa.
W dalszej części spotkania Prezydent ECCE uhonorował ICE jako jednego z fundatorów ECCE 30
lat temu.
Podczas posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego
ECCE dyskutowano na temat wielu ważnych kwestii
i podjęto kilka znaczących decyzji dotyczących strategii i przyszłości ECCE. Po pierwsze zakończono
proces aktualizacji i zmian w Statucie ECCE. Główne zmiany, które zostały wprowadzone dotyczyły
poniższych tematów:
	otwarcie ECCE na indywidualne członkostwo
(ze statusem zbliżonym do statusu członka stowarzyszonego),
	wprowadzenie Karty Inżyniera ECCE jako legitymacji członkowskiej ECCE (karta jest powiązana
z indywidualnym członkostwem w ECCE),
	przedłużenie kadencji Zarządu ECCE z 2 do 3 lat
(po 2018 r.).
Kolejna ważna zmiana dotycząca przyszłości
ECCE związana jest z zakończeniem podczas 63.
Zgromadzenia Ogólnego w marcu 2016 r. działalności stałych komitetów ECCE. Kończąc ich działalność, ECCE skupi się na przygotowaniu rzetelnych
i wysokiej jakości dokumentów (Position Papers),
które będą odzwierciedlać stanowisko ECCE. Dokumenty te zostaną przedstawione w Brukseli i w ten
sposób ECCE skuteczniej osiągnie jeden ze swoich

podstawowych celów, którym jest stanie się dla
władz UE równorzędnym partnerem w sprawach
dotyczących inżynierów budownictwa. Odbyła się
również dyskusja dotycząca spraw finansowych
ECCE (budżet i składki członkowskie). Kolejnym
punktem programu była dyskusja na temat negocjacji dotyczących Transatlantyckiego Handlowego
Partnerstwa Inwestycyjnego (TTIP), w których ECCE
bierze czynny udział.
W sobotę po południu wszyscy uczestnicy wzięli udział w obchodach 150-lecia Stowarzyszenia
Architektów i Inżynierów Królestwa Czech (SIA).
Przed ceremonią otwarcia obchodów miała miejsce
wystawa dotycząca 150 lat istnienia SIA. Podczas
uroczystości zostały ogłoszone wyniki konkursu
na najlepszą dziesiątkę osobowości Budownictwa
i Architektury w Czechach w latach 1865–2015.
To uroczyste spotkanie zostało zorganizowane we
współpracy z kierownictwem Politechniki Czeskiej
w Pradze. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele rządu, lokalnych władz, stowarzyszeń i szkół
zawodowych, a także architekci, projektanci,
przedstawiciele firm budowlanych i produkujących
materiały budowlane. Spotkanie zakończyło się
uroczystym przyjęciem.
2) Współpraca z ECEC
12. Zgromadzenie Ogólne ECEC w Rzymie,
w dniach 25–26.09.2015 r.
25 września odbyły się posiedzenia stałych komitetów. Zygmunt Meyer, reprezentujący Polską Izbę
Inżynierów Budownictwa w strukturach Europejskiej
Rady Izb Inżynierów (European Council of Enginieering Chambers - ECEC), brał udział w posiedzeniu
komitetu ds. kształcenia ustawicznego (CPD).
26 września, podczas obrad 12. Zgromadzenia
Ogólnego ECEC, wybrano nowy zarząd tej organizacji na lata 2016–2018. Zygmunt Meyer objął stanowisko wiceprezydenta ECEC i w związku z tym zrezygnował z pełnionej dotychczas funkcji audytora.
Nowy skład Prezydium ECEC na lata 2016–2018
to: Prezydent Crtomir Remec – Słowenia, Wiceprezydenci: Hansjörg Letzner – Włochy, Zygmunt
Meyer – Polska, Dragoslav Sumarac – Serbia, Sekretarz generalny: Klaus Thürriedl – Austria, Skarbnik:
Gabor Szöllössy – Węgry.
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3) 23. Bawarskie Dni Inżyniera, 22–23 stycznia
2015 r.
22 stycznia 2015 r. w nowej siedzibie Izby Bawarii odbyły się rozmowy związane z pracą European
Council of Engineers Chambers. Tego samego dnia
w siedzibie Izby Bawarii odbyło się otwarcie 23.
Bawarskich Dni Inżyniera. W uroczystości tej udział
wzięli przedstawiciele izb zagranicznych: Węgier,
Słowacji, Czech, Austrii, Słowenii, Grecji, Niemiec,
Włoch, Chorwacji, Macedonii, Serbii i Polski. Polską Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentował
Zygmunt Meyer.
Następnego dnia w Centrum Kongresowym odbyły się obrady plenarne. Spotkanie prowadził
Prezydent Izby Bawarskiej Henrich Schroeter. Potem wystąpił minister w rządzie kraju związkowego Bawarii Joachim Herrmann. W dalszej części
obrad przedstawiono dwa referaty zamawiane.
Julien Nida-Rümelin zaprezentował referat dotyczący przewagi wiedzy akademickiej nad inżynierską w kształceniu uniwersyteckim jako przyczyny
kryzysu w zawodzie inżynierskim. Hermann Tilke
zaprezentował referat dotyczący zagadnień realizacji procesów inwestycyjnych w warunkach długich
przetargów i krótkiego okresu realizacji. Tempo
prac często narusza zasady bezpieczeństwa w czasie realizacji i przy użytkowaniu.
4) W dniach 27-29 marca 2015 r. odbyły się
w Londynie uroczyste obchody 75-lecia Stowarzyszenia Techników Polskich
w Wielkiej Brytanii pod hasłem „Celebrujemy tradycje. Tworzymy przyszłość.”
Polską Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentowała trzyosobowa delegacja pod przewodnictwem Prezesa PIIB Andrzeja R. Dobruckiego. Był
również obecny Włodzimierz Szymczak Prezydent
Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa ECCE.
Patronat honorowy obchodów objęli: Ambasador
Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie JE Witold
Sobków, Michał Kleiber – Prezes Polskiej Akademii
Nauk, Andrzej Roch Dobrucki - Prezes Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa, Ewa Mańkiewicz-Cudny
– Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Włodzimierz Szymczak - Prezydent
Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa ECCE

oraz Stefan Wylężek – Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii.
Otwarcie Konferencji odbyło się w sali konferencyjnej Ambasady RP w Londynie w dniu 27 marca
2015 r. Słowo wstępne wygłosił i przywitał zebranych Prezes STP Piotr Dudek, będący zarazem członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Następnie głos zabrał JE Witold Sobków
- Ambasador RP w Londynie, który w swoim przemówieniu nawiązał do historycznej i współczesnej
roli STP w środowisku inżynierów polskich pracujących na terenie Wielkiej Brytanii. Po wystąpieniach
okolicznościowych i wręczeniu wyróżnień zaprezentowano zebranym historię i osiągnięcia Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii. Omówiono między innymi cele i zadania STP w chwili
jego powstania, trudną sytuację środowisk polskich
w Wielkiej Brytanii w okresie II wojny światowej oraz
osiągnięcia członków STP w projektowaniu i usprawnianiu sprzętu wojskowego. Wiele uwagi poświęcono przedstawieniu roli STP i poszczególnych jego
członków w budowie Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego przy King Street w Londynie. Na
budowę POSK Stowarzyszenie Techników Polskich
przekazało cały swój majątek. Duże zainteresowanie wzbudziła prezentacja imponujących osiągnięć
w pracy zawodowej i społecznej najwybitniejszych
polskich inżynierów – członków STP. Konferencję
27 marca 2015 r. zakończono sesją pt. „Wiek XXI.
Renesans Stowarzyszenia. Lata 2001–2015”, w ramach której omówiono najważniejsze wydarzenia
mające miejsce w ostatnim 15-leciu oraz nowe formy działalności i wyzwania po wejściu Polski do Unii
Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem oferty
dla rodaków z kraju.
28 marca, drugi dzień obchodów, to konferencja
pod hasłem „Tworzymy przyszłość”, która odbyła
się w Sali Malinowej Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego (POSK). Pierwsza część konferencji to
omówienie i prezentacja roli polonijnego stowarzyszenia technicznego w zjednoczonej Europie.
Części drugiej nadano nazwę „2. Międzynarodowa
Konferencja BIM (Building Information Modeling)
dla Polski”, ze względu na kontynuację problematyki BIM podjętej na pierwszej konferencji, która
została zorganizowana przez STP w roku ubiegłym.
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Omówiono rolę, znaczenie i rozwój technologii
BIM w Wielkiej Brytanii, ze szczególnym uwzględnieniem sektora zamówień publicznych. Przedstawiono ważniejsze inwestycje realizowane w Wielkiej Brytanii z zastosowaniem technologii BIM,
w których uczestniczyli i uczestniczą polscy inżynierowie, członkowie STP. Zaprezentowano korzyści
płynące z jej stosowania, polegające na obniżeniu
kosztów inwestycji jako całości sięgającemu 20%
oraz skracaniu terminów realizacji budów, przy
jednoczesnym niewielkim wzroście kosztów opracowania dokumentacji projektowej. Konferencję
zakończono bardzo interesującą debatą na temat
możliwości zastosowania technologii BIM w Polsce
i trudności w jej wprowadzaniu.
W trakcie debaty Prezes Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa Andrzej Roch Dobrucki zadeklarował
pomoc w popularyzowaniu technologii BIM w Polsce, polegającą na zamieszczaniu w organie prasowym PIIB „Inżynier Budownictwa” odpowiednich
artykułów informacyjno-szkoleniowych.
29 marca, dzień trzeci, to wycieczka „Śladami Polskich Inżynierów w Londynie”, poświęcona
zwiedzaniu budowy nowej stacji metra Cross Rail
Oxford Street, usytuowanej w centrum Londynu.
Na budowie stacji Cross Rail Oxford Street pracuje
grupa polskich inżynierów, członków STP pod kierownictwem Prezesa Stowarzyszenia Piotra Dudka.
5) 3 lipca 2015 r. odbyła się w Monachium
uroczystość związana z obchodami 25-lecia Bawarskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Polską Izbę Inżynierów Budownictwa
reprezentował Zygmunt Meyer.
Główna uroczystość rozpoczęła się o godz. 18.00
w Pałacu Residenz, na którą licznie przybyli członkowie Bawarskiej Izby Inżynierów Budownictwa
oraz zaproszeni goście. Podczas gali przemówienia
wygłosili m.in.: Joachim Herrmann – bawarski Minister Spraw Wewnętrznych, któremu podlega budownictwo, Heinrich Schroeter - Prezydent Bawarskiej Izby Inżynierów oraz Hans-Ullrich Kammeyer
- Prezydent Federalnej Izby Inżynierów. Bawarski
Minister Spraw Wewnętrznych Joachim Herrmann
podkreślił, że Kraj Związkowy Bawaria z własnych
środków przeznacza rocznie 8 miliardów euro na

inwestycje. Prezydent Bawarskiej Izby Inżynierów
Budownictwa Heinrich Schroeter zauważył, że
Bawarska Izba jest najlepiej zorganizowaną izbą
w kraju związkowym oraz cieszy się bardzo dobrą
współpracą z władzami kraju związkowego. Dodał,
że minimalne stawki za usługi inżynierskie są objęte taryfikatorem w Kraju Związkowym Bawaria.
Prezydent Federalnej Izby Inżynierów Hans-Ullrich
Kammeyer stwierdził, że kształcenie inżynierów na
uczelniach nie jest zgodne z oczekiwaniami pracodawców i izb inżynierów. Po wysłuchaniu wszystkich wystąpień można mówić o bardzo dobrze
układającej się współpracy władz kraju związkowego, izby i pracodawców.
6) 15 grudnia 2015 r. w siedzibie Niemieckiej
Izby Inżynierów w Berlinie odbyło się oficjalne spotkanie Andrzeja Rocha Dobruckiego – Prezesa PIIB i Zygmunta Meyera – członka KR PIIB
z Hansem Ullrichem Kammeyerem – Prezydentem Federalnej Izby Inżynierów. Przedmiotem
rozmów były:
	wymiana doświadczeń w pracy izb regionalnych
(okręgowych),
	realizacja programu szkoleń w ramach kształcenia ustawicznego,
	działania mające na celu wzajemne uznanie
uprawnień budowlanych,
	działania ECEC (European Council of Engineers
Chambers).
O godz. 17.00 tego samego dnia odbyło się drugie spotkanie polskiej delegacji z Radą Inżynierów
Polskich w Berlinie. Ze strony niemieckiej w spotkaniu uczestniczyła Irena Wąsowska - Przewodnicząca RIP, pracownicy oraz członkowie zarządu. Polską
Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentowali: A.R.
Dobrucki, Z. Meyer oraz J. Bobkiewicz. W rozmowach poruszono sprawy dotyczące współpracy Rady
Inżynierów Polskich w Berlinie z izbami okręgowymi (m.in. z Zachodniopomorską OIIB), dostępu do
wydawnictw PIIB oraz możliwości udziału w szkoleniach organizowanych przez PIIB i okręgowe rady.
Obszar B
a)	X XII Konferencja Izb i Związków Inżynierów Budownictwa Krajów Grupy

33

Wyszehradzkiej w dniach 1–4 października
2015 r. w Gdańsku.
W 2015 r. do najważniejszych działań PIIB w ramach współpracy z organizacjami budowlanymi
(izbami i związkami) z krajów Grupy Wyszehradzkiej
(V-4) należy zaliczyć XXII Konferencję Izb i Związków
Inżynierów Budownictwa Krajów Grupy Wyszehradzkiej, która odbyła się w dniach 1–4 października
2015 r. w Gdańsku. Gospodarzami spotkania były:
Polska Izba Inżynierów Budownictwa i Polski Związek
Inżynierów i Techników Budownictwa.
Na spotkaniu gościli reprezentanci organizacji
zawodowych inżynierów i techników budownictwa
z Polski, Czech, Słowacji i Węgier oraz ekspert z Łotwy. Uroczystość inauguracyjna odbyła się w Dworze Artusa w Gdańsku. Przybyli na nią przedstawiciele władz administracyjnych, samorządowych
i firm partnerskich. Wśród gości honorowych byli
m.in. Paweł Orłowski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Joanna Demediuk – Z-ca Dyrektora Departamentu Budownictwa
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju i Jacek Szer
– Z-ca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Polską Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentował Andrzej Roch Dobrucki - Prezes KR PIIB,
Stefan Czarniecki - Wiceprezes KR PIIB i Zbigniew
Grabowski - Prezes Honorowy KR PIIB.
Głównym tematem tegorocznego spotkania było
wdrażanie technologii BIM, pozwalającej na optymalizację prowadzenia inwestycji przez modelowanie informacji o budynkach i budowlach oraz koordynowanie działań wszystkich uczestników procesu
budowlanego. Referat wprowadzający przedstawił
Paweł Wierzowiecki, reprezentujący stronę polską, ekspert BIM, natomiast stan zaawansowania
w poszczególnych krajach Grupy V-4 referowali
przedstawiciele z Czech, Słowacji i Węgier. Uzyskano także dodatkowe informacje w tym zakresie od
reprezentanta z Litwy. Uczestnicy spotkania uznali
za priorytet wdrożenie BIM w obszarze inwestycji
publicznych w budownictwie, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE
z dnia 26 lutego 2014 r. Za konieczne uznano nawiązanie współpracy organizacji inżynierskich wchodzących w skład Grupy V-4 w zakresie, jaki uznają
za potrzebny dla realizacji tego zamierzenia. W tym

celu powołano zespół ekspertów składający się po
jednej osobie z Czech, Słowacji, Węgier i Polski. Za
istotne uznano również nawiązanie współpracy
z brytyjską organizacją ICE (Institute of Civil Engineers), w celu wykorzystania znaczących doświadczeń
uzyskanych przy wdrażaniu BIM w Wielkiej Brytanii.
Uczestnicy spotkania poparli wniosek strony
polskiej w sprawie wystąpienia do swoich rządów
o ujednolicenie na szczeblu państwowym nazewnictwa, struktury i klasyfikatora BIM.
Na zakończenie XXII Spotkania Izb i Związków
Inżynierów Budownictwa Krajów Grupy Wyszehradzkiej podpisano porozumienie o współpracy przy
wdrażaniu BIM.
Uczestnicy obrad Grupy V-4 mieli także okazję poznać nowoczesne inwestycje powstałe
w Gdańsku przy współudziale środków unijnych
oraz wzięli udział w obchodach Pomorskiego Dnia
Budowlanych.
b) 1
 5–16 października 2015 r. odbyły się
w Pilznie obchody 150. rocznicy powstania
pierwszej czeskiej organizacji inżynierskiej.
Patronat nad obchodami 150. rocznicy powstania pierwszej czeskiej organizacji inżynierskiej objęli
ministrowie: kultury – Dawid Herman i dziedzictwa narodowego – Marcin Jurecki. Zaproszenie na
te uroczystości zostało przyjęte przez Polską Izbę
Inżynierów Budownictwa i Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Udział w obchodach wzięli Stefan Czarniecki – Wiceprezes KR PIIB
i Zygmunt Rawicki – członek ZG PZITB.
Poza przedstawicielami władz powiatu i miasta
Pilzno, Narodowego Muzeum Techników z Pragi
i Plasy, gospodarzy i organizatorów jubileuszu,
udział w obchodach wzięli m.in. reprezentanci:
Bawarskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Turyńskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Węgierskiej
Izby Inżynierów, Słowackiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Słowackiego Związku Inżynierów
Budownictwa. W dniu 15 października 2015 r.
odbyło się powitanie gości w pilzneńskim Hotelu IBIS, w którym uczestniczyli: J. Suchanek – Pilzno Europejskie Miasto Kultury 2015, K. Ksander
– Narodowe Muzeum Techniki w Pradze, P. Stepan
– przewodniczący CSSI, P. Krecek – przewodniczący

XV Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 2016

34

SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY

CKAIT. Następnie w Operze Pilzneńskiej odbył się
uroczysty koncert Orkiestry Symfonicznej z Karlowych Varów pod batutą Ivana Parlika, z udziałem
solistki Radki Sehnovikowej. Temat przewodni
koncertu to: Od Wełtawy do Dunaju. Drugiego
dnia (16 października) o godz. 9.00 nastąpiło
uroczyste otwarcie międzynarodowej konferencji
„Współpraca sąsiednich krajów w zakresie gospodarowania wodą oraz ochrony przed powodziami”. Miejscem konferencji był odrestaurowany
kompleks zabytkowy w Plasy. W pierwszej sesji
wystąpili: prof. inż. V. Broza (Uniwersytet Techniczny, Wydział Budownictwa w Pradze), prof.
inż. E. Bednarkowa (Uniwersytet Techniczny, Wydział Budownictwa w Bratysławie), prof. dr inż.
M. Disse (Uniwersytet Techniczny w Monachium).
W drugiej części konferencji wstąpili: dr P. Kubala
(powiat Vitara), prof. inż. M. Socher (Saksońskie
Ministerstwo ds. Ochrony Środowiska), prof. inż.
J. Ninter (Instytut Meteorologii). Trzecią część obrad swoimi wystąpieniami zaszczycili: doc. inż.
R. Zeman (Uniwersytet Techniczny Ostrawa), prof.
dr inż. D. Adam (Uniwersytet Techniczny Wiedeń), inż. J. Svangara (Aquatis – Berno), doc. inż.
L. Satrapa (Uniwersytet Techniczny, Wydział Budownictwa w Pradze).
Obszar C
W dniach 30–31 października 2015 r. w Waszyngtonie odbył się Zjazd Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej. Polską Izbę
Inżynierów Budownictwa reprezentował Zygmunt Meyer.
Struktura organizacyjna Rady obejmuje 18 organizacji polskich inżynierów z 18 stanów USA.
Całość łączy Rada Krajowa Polskich Inżynierów
w USA. Pierwsze spotkanie z Zarządem Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej odbyło się
29 października. Omówiono cele i zadania oraz
metody pracy tej organizacji. Przedstawiono oczekiwania pod adresem PIIB:
	udział w wydarzeniach oficjalnych naszej Izby,
	możliwość prezentacji nowych rozwiązań i technologii inżynierskich w czasopiśmie naszej Izby,
	organizacja wspólnych seminariów na temat
transferu nowych technologii i myśli inżynierskich,

	promocja w Polsce konkretnych, nowych rozwiązań inżynierskich.
W dniu 30 października rozpoczął się Zjazd: dwie
sesje robocze oraz wystąpienia oficjalne. Obrady odbywały się w siedzibie Ambasady RP w Waszyngtonie. W Zjeździe wzięli udział przedstawiciele władz Rady z przewodniczącym Andrzejem
Nowakiem i pozostałymi członkami Zarządu,
przedstawiciele Ambasady RP – attaché ds. kultury i ds. nauki, przedstawiciele: Departamentu
Energetyki i Departamentu Transportu Rządu USA,
rektorzy uczelni polskich: Poznań, Łódź, Wrocław,
Opole, Kraków, Warszawa oraz towarzyszący im
naukowcy. Ponadto udział wzięli przedstawiciel PIIB
Zygmunt Meyer oraz Prezes NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny i przedstawiciel PZITB Maria Kaszyńska.
Udział wzięli również przedstawiciele Rady Polskich
Inżynierów z 18 stanów w Ameryce Północnej.
W sesji 1 oraz 2 przedstawiono referaty i wystąpienia dotyczące sposobów współpracy inżynierów
polskich w Polsce i USA, współpracy uczelni i instytucji. Zygmunt Meyer wystąpił w sesji 2, przedstawiając wystąpienie w imieniu Prezesa PIIB Andrzeja
Rocha Dobruckiego. W dniu 31 października odbyły się sesje 3 oraz 4, podczas których przedstawiono ze strony polskiej oraz amerykańskiej konkretne
nowości techniczne i technologiczne, które stanowić mogą przedmiot wymiany. Organizatorzy obiecali, że wystąpienia merytoryczne będą wydane
drukiem, jako materiały pokonferencyjne. W dniu
31 października odbyły się również wybory Przewodniczącego Rady Krajowej Polskich Inżynierów
w Ameryce Północnej. Przewodniczącym został ponownie Andrzej Nowak.

2.10. W
 spółpraca z komisjami
sejmowymi i senackimi
Z punktu widzenia rozwoju i zakresu działalności
Izby istotna jest także współpraca z organami ustawodawczymi.
Polska Izba Inżynierów Budownictwa, tak jak
w poprzednich latach, współpracowała z odpowiednimi komisjami sejmowymi i senackimi.
Współpraca polegała na bezpośrednim udziale
przedstawicieli naszej Izby w posiedzeniach komisji

35

sejmowych i senackich oraz przedkładaniu na piśmie Marszałkowi Sejmu RP i poszczególnym komisjom sejmowym i senackim naszego stanowiska
w sprawach związanych z obszarem budownictwa. Samorząd zawodowy nie ma uprawnień, aby
tworzyć czy modyfikować prawo, ale korzystając
z ustawowego uprawnienia, opiniował projekty aktów normatywnych z zakresu budownictwa
i aktywnie uczestniczył w 2015 r. w pracach sejmowej Komisji Infrastruktury, Komisji Samorządu
Terytorialnego, Administracji Państwowej i Polityki
Regionalnej oraz senackiej Komisji Gospodarki Narodowej, przedstawiając swój punkt widzenia na
podstawie praktycznych wniosków i opinii naszego
środowiska zawodowego.
W 2015 r. Polska Izba Inżynierów Budownictwa
uczestniczyła aktywnie przy procedowaniu wielu
aktów prawnych, w szczególności projektu ustawy
o zmianie ustawy o planowaniu przestrzennym,
projektu ustawy Prawo budowlane, poselskim projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, poselskiego projektu ustawy o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji strategicznych
inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, ustawy
o wyrobach budowlanych.
Przedstawiciele Izby, w tym Prezes Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa, uczestniczyli w posiedzeniach sejmowej Komisji Infrastruktury, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,
Podkomisji stałej do spraw monitorowania wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w zakresie infrastruktury, Komisji Gospodarki Narodowej, Podkomisji
nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu
ustaw o zmianie ustawy o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych oraz niektórych ustaw oraz Podkomisji
stałej ds. transportu drogowego i drogownictwa.
Na posiedzeniu senackiej Komisji Gospodarki Narodowej w maju 2015 r. nasi przedstawiciele brali udział w rozpatrzeniu ustawy o zmianie ustawy
o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy
o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz
ustawy Prawo budowlane.

Na uwagę zasługuje fakt, iż 28 czerwca 2015 r.
weszła w życie nowelizacja Prawa budowlanego,
którego projekt był opiniowany przez Polską Izbę
Inżynierów Budownictwa. Ustawa według założeń
ma uprościć i przyspieszyć proces budowlany większości inwestycji budowlanych. Mają się zmniejszyć
obciążenia administracyjne inwestorów budowlanych. Szybszy ma być proces uzyskiwania zgody
budowlanej (zarówno w formie pozwolenia na budowę, jak i w formie milczącej zgody). Założeniem
nowelizacji było usprawnienie procesu budowlanego, w szczególności przez zniesienie obowiązku
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w stosunku do niektórych obiektów budowlanych.
Nowelizacja Prawa budowlanego dotycząca altan
w ogrodach działkowych doprecyzowała regulacje
odnoszące się do budownictwa na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych. Zmiany pozwolą
uniknąć wątpliwości co do legalności postępowania osób wznoszących altany na działkach. Oddali się ryzyko masowego wszczynania postępowań
w sprawie rozbiórki już istniejących altan. Przepisy
weszły w życie 30 kwietnia 2015 r.
13 sierpnia 2015 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację ustawy o wyrobach budowlanych, której celem jest poprawa skuteczności
i przejrzystości przepisów dotyczących wyrobów
budowlanych. Ustawa stanowi kontynuację dostosowywania polskiego prawa do przepisów rozporządzenia Unii Europejskiej nr 305/2011.
Miłym i pożytecznym akcentem był udział naszych
przedstawicieli w czerwcu 2015 r. w posiedzeniu
wyjazdowym Sejmowej Komisji Infrastruktury do
Instytutu Techniki Budowlanej, gdzie zapoznano się
z działalnością Instytutu w ubiegłych latach i kierunkami działania w przyszłości w związku z jubileuszem 70-lecia ITB.
Bardzo istotnym elementem współpracy były bezpośrednie kontakty naszych przedstawicieli, szczególnie Prezesa Krajowej Rady PIIB z posłami RP, m.in.
Przewodniczącym i Wiceprzewodniczącym Komisji
Infrastruktury, pozwalające na bezpośrednie przedkładanie naszych opinii i wniosków do projektów
ustaw w trakcie trwających prac legislacyjnych.
W drugiej połowie 2015 r. zauważalna była
przerwa w pracach legislacyjnych komisji
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sejmowych i senackich, w związku z rokiem kampanii wyborczej i październikowymi wyborami do
sejmu i senatu.

2.11. Współpraca z organami
administracji państwowej
W 2015 r. nasz samorząd zawodowy kontynuował współpracę z organami administracji państwowej, która jest istotnym elementem działania Izby
z uwagi na realizację ustawowych zadań przejętych
z zakresu administracji publicznej. Współdziałanie
jest szczególnie ważne w zakresie prawnych regulacji dotyczących budownictwa oraz problematyki
związanej z wykonywaniem zawodu inżyniera. Dotyczy także właściwego wykształcenia oraz zasad
odbywania praktyki zawodowej przez przyszłych inżynierów budownictwa w świetle nowych regulacji
prawnych, które obniżają warunki odbywania praktyk zawodowych, poprzez skrócenie ich wymiaru
oraz możliwość zaliczenia praktyki studenckiej odbywanej podczas studiów realizowanych na podstawie
umowy uczelni z samorządem zawodowym. Z drugiej strony nastąpiło zwiększenie wymagań stawianych inżynierom wykonującym zawód, 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, Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego, Urzędem Zamówień Publicznych, Państwową
Inspekcją Pracy oraz Komisją Kodyfikacyjną Prawa
Budowlanego.
Współpraca z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, przekształconym obecnie w Ministerstwo
Infrastruktury i Budownictwa, polegała na opiniowaniu procedowanych aktów prawnych oraz
uzgadnianiu konkretnych zapisów zarówno w odniesieniu do aktów procedowanych przez Ministerstwo, jak i przekazanych do dalszego procedowania przez Sejm. Między innymi w odniesieniu do:
	procedowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju projektu rozporządzenia zmie-

niającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;
	procedowanego projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wzorów:
wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy
i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
	procedowanego projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie sposobu
prowadzenia rejestrów wniosków o pozwolenie
na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę
oraz rejestrów zgłoszeń dotyczących budowy,
o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
ustawy Prawo budowlane;
	rozporządzenia w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
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 Budownictwa.
Natomiast w posiedzeniach Krajowej Rady i Prezydium Krajowej Rady PIIB brali udział przedstawiciele
tego resortu.
9 grudnia 2015 r. odbyło się ostatnie w roku posiedzenie Krajowej Rady PIIB, w którym brał udział
podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury
i Budownictwa Tomasz Żuchowski, który stwierdził
m.in.: „postaramy się, aby kwestie budownictwa
były dopilnowane i budownictwo, które znalazło
się w nazwie ministerstwa wybrzmiało bardziej
znacząco i żeby wszyscy ci, którzy współtworzą
tę rzeczywistość, będącą podstawowym filarem
gospodarki, mieli też takie poczucie, że ma to odzwierciedlenie w organach administracji centralnej,
zarówno z tytułu podejmowanych działań, jak i doceniania środowisk, które to współtworzą”.
W 2015 r. przedstawiciele Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, wraz z prezesem Andrzejem
R. Dobruckim, reprezentując interesy członków naszego samorządu zawodowego, ze szczególnym
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zaangażowaniem uczestniczyli w opiniowaniu
przedłożonych projektów Kodeksu przez Komisję
Kodyfikacyjną Prawa budowlanego. Szczególną
uwagę zwróciliśmy na konieczność uregulowania
w przepisach Kodeksu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Z inicjatywy Prezesa Krajowej Rady PIIB Andrzeja Rocha Dobruckiego, na wniosek Ministra Infrastruktury i Rozwoju, kilku członkom Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa przyznano odznaczenia
państwowe za działalność na rzecz rozwoju budownictwa. Złoty Krzyż Zasługi otrzymało 3 członków
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (Eugeniusz
Hotała, Roman Adam Lulis, Jerzy Stanisław Putkiewicz), a Srebrny Krzyż Zasługi otrzymało 2 członków
(Zbigniew Janusz Detyna, Adam Rak). Wręczenie
odznaczeń odbyło się 4 sierpnia 2015 r. w Sali Białej Pałacu Prezydenckiego. W imieniu Prezydenta RP
odznaczenia wręczył Olgierd Dziekoński - Sekretarz
Stanu w Kancelarii Prezydenta.
W ramach współpracy z Ministerstwem Gospodarki w 2015 r. Polska Izba Inżynierów Budownictwa kontynuowała udział w pilotażowej wersji
Elektronicznego Punktu Kontaktowego w ramach
projektu pn. „Uproszczenie procedur związanych
z podejmowaniem i prowadzeniem działalności
gospodarczej poprzez elektronizację i wdrożenie
idei jednego okienka” i platformy ePUAP.
Na wniosek Prezesa Krajowej Rady Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa Minister Gospodarki
przyznał w 2015 r. członkom Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 82 „Odznaki Honorowe za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki RP”.
Z myślą o członkach Polskiej Izby Inżynierów Prezes Andrzej Roch Dobrucki zwrócił się do Andrzeja Halickiego – Ministra Administracji i Cyfryzacji
z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności, które pojawiły
się w związku z wejściem w życie 12 lipca 2014 r.
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz
ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Mają one negatywny wpływ na prowadzone działania projektowe oraz utrudniają wykonywanie zawodu inżyniera budownictwa. Powoduje
to opóźnienia w przygotowaniu nie tylko inwestycji
indywidualnych, ale także inwestycji infrastrukturalnych, finansowanych z funduszy unijnych.

W imieniu ministra odpowiedzi udzielił podległy
mu urząd czyli Główny Geodeta Kraju. Po dokładnej analizie otrzymanej odpowiedzi zasadnym było
przygotowanie kolejnego wystąpienia celem uzyskania dodatkowych wyjaśnień.
Niezależnie od powyższego, poinformowano
członków Izby, iż to projektant określa, jakie materiały, o jakiej nazwie i treści chce pozyskać z organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, poprzez
wypełnienie odpowiedniego wniosku, zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania
materiałów państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru
Dokumentu Obliczenia Opłaty.
W ramach współpracy naszego samorządu
z GUNB, bardzo istotny akcent pojawił się w połowie 2015 r., po wejściu w życie zmian w ustawie Prawo budowlane. Wprowadzona wówczas
nowa regulacja, dotycząca zasad projektowania
instalacji wewnątrz budynku, spowodowała mnóstwo wątpliwości i problemów. Początek dała interpretacja GUNB zamieszczona w lipcu 2015 r. na
stronie internetowej urzędu. Pracownicy organów
administracji, dostosowując się do wykładni swojego organu zwierzchniego, zaczęli wyjmować
z projektu architektoniczno-budowlanego części dotyczące instalacji wewnętrznych. Praktyka
taka spotkała się ze zdecydowanym sprzeciwem
ze strony projektantów oraz naszego samorządu.
Wezwaliśmy GUNB do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji i zmiany tej niefortunnej interpretacji przepisów Prawa budowlanego. Niestety usunięcie
kontrowersyjnej wykładni ze strony internetowej
GUNB oraz kolejne oficjalne pismo umieszczone
na stronie urzędu w tej sprawie nie rozwiązało
problemów projektantów i wykonawców. Nadal
decyzje o pozwoleniu na budowę wydawane były
na podstawie projektów niezawierających instalacji. W konsekwencji powyższego wszystkie instalacje wewnętrzne realizowane były bez projektu
i nie podlegały sprawdzeniu na etapie oddawania
obiektu do użytkowania.
Wobec dalszych sygnałów ze strony członków
Izby o niewłaściwym działaniu organów administracji architektoniczno-budowlanej, Polska Izba
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Inżynierów Budownictwa wystosowała kolejne
pismo do GINB z prośbą o interwencję w podległych mu organach i odwołanie wykładni, która
spowodowała to zamieszanie. W wyniku powyższego Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
przesłał kolejne pismo do organów administracji
z pouczeniem, iż nie mają prawa ingerować w projekt stanowiący podstawę do wydania decyzji,
natomiast projekt obiektu wymagającego do właściwego użytkowania instalacji, powinien spełniać
wymagania podstawowe wynikające z przepisów
Prawa budowlanego. Sugerowałoby to, iż w takim
przypadku projekt powinien zawsze zawierać część
obejmującą instalacje. Niestety ogólnikowość kolejnego pisma GINB nadal nie rozwiązała wszystkich
problemów.
Korespondencja w tym zakresie z GUNB nadal
trwa, pojawiają się też sygnały członków Izby, iż
problem nie został całkowicie rozwiązany. Wobec
powyższego Izba będzie podejmowała w 2016 r.
kolejne działania zmierzające do przywrócenia dotychczasowych zasad sporządzania projektów instalacji wewnętrznych.
Ponadto, w grudniu 2015 r., Prezes PIIB Andrzej
Roch Dobrucki zwrócił się do Ministra Infrastruktury i Budownictwa z prośbą o wykładnię zasad projektowania instalacji wewnątrz budynku, zgodnie
z art. 29 ust. 1 pkt 27 Prawa budowlanego, z propozycją ewentualnej zmiany powyższego przepisu.
27 listopada 2015 r. odbyła się wspólna narada
szkoleniowa wojewódzkich inspektorów nadzoru
budowlanego z członkami Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, Krajowymi Rzecznikami Odpowiedzialności Zawodowej, okręgowymi rzecznikami odpowiedzialności zawodowej i członkami okręgowych
sądów dyscyplinarnych.
W czasie wspólnej narady jej uczestnicy poruszali ważne i istotne zagadnienia, zarówno dla funkcjonowania członków samorządu zawodowego
inżynierów budownictwa, jak i wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego. Podjęto m.in.
temat karania kierowników budowy z tytułu odpowiedzialności zawodowej, mówiono o postępowaniu w przypadku zmiany kierownika budowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego.
Poruszano problem egzekwowania odpowie-

dzialności zawodowej i dyscyplinarnej oraz współpracy w tym zakresie pomiędzy nadzorem budowlanym i samorządem zawodowym inżynierów
budownictwa. Przedstawiciele zarówno PIIB, jak
i GUNB zadeklarowali chęć ściślejszej współpracy
oraz dopracowania obowiązujących obecnie zasad
współdziałania.
W pracach Rady Wyrobów Budowlanych przy
Głównym Inspektorze Nadzoru Budowlanego
w 2015 r. brał udział przedstawiciel PIIB Jerzy Putkiewicz z Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
W ramach współpracy z Ministerstwem Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, Polska Izba Inżynierów Budownictwa współdziałała w następującym zakresie:
	przekazania danych statystycznych za rok 2014
dotyczących uznawania kwalifikacji zawodowych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
	projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie określania wzorów formularzy
wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie
uznawania kwalifikacji zawodowych.
W pracach Zespołu do współpracy przy realizacji zadań związanych z koordynacją uznawania
kwalifikacji w zawodach regulowanych i działalnościach brała udział z ramienia PIIB Joanna Smarż.
W 2015 r. odbyły się dwa posiedzenia Zespołu. Podczas posiedzeń omawiano głównie procedury elektroniczne, Bazę Zawodów Regulowanych, Krajowy
Plan Działania i projekt ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, który ma
dostosowywać polskie przepisy do znowelizowanej
dyrektywy 2013/55/UE.
Do grona ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej z ramienia Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zgłosiliśmy prof. Zbigniewa Grabowskiego
– Prezesa Honorowego PIIB Z. Grabowski uczestniczył także w przygotowaniu odpowiednich zapisów do dokumentów przetargowych Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
5 września 2015 r. w Warszawie obchodzono
Centralny Dzień Budowlanych 2015. Patronat
honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent
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RP Andrzej Duda. Przewodniczącym Krajowego
Komitetu Organizacyjnego był Zbigniew Janowski – Przewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani", natomiast jednym ze współorganizatorów była Polska Izba Inżynierów Budownictwa.
W uroczystości udział wzięło wiele zasłużonych
dla branży budownictwa osób i wiele tych, którzy
czynnie pracują na jej rzecz. W swoim wystąpieniu
Andrzej Roch Dobrucki – Prezes PIIB podkreślił znaczenie sektora budownictwa i jego rolę w całej gospodarce kraju.
W 2015 r. czynny udział w pracach Rady Głównego Inspektora Pracy do Spraw Bezpieczeństwa
Pracy w Budownictwie brał przedstawiciel Polskiej
Izby Inżynierów Budownictwa, członek Prezydium
Krajowej Rady Janusz Szczepański.

2.12. Współpraca ze stowarzyszeniami i samorządami
zawodowymi
W 2015 r. Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa 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 działania na rzecz swoich członków. Porozumienie to
zostało zaktualizowane 5 lutego 2015 r. Współpraca odbywa się zarówno na poziomie organów
krajowych Izby i stowarzyszeń, jak i terenowych,
tj. okręgowych izb inżynierów budownictwa i zarządów oddziałów stowarzyszeń. Porozumienie
ma na celu kontynuację i rozszerzenie wspólnych
działań w zakresie m.in. doskonalenia kwalifikacji zawodowych inżynierów i techników działających w budownictwie, przygotowywania do
uzyskania uprawnień budowlanych, ochrony
interesów zawodowych, rozwoju czytelnictwa
specjalistycznego i szerzenia wiedzy o problemach budownictwa oraz rozwoju techniki i jej
twórcach. Izba i stowarzyszenia z uwagą śledziły
prace Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego, dotyczące Kodeksu budowlanego, starając

się uzgadniać wspólne stanowiska w kluczowych
sprawach i przekazywać je do Komisji.
W lutym 2015 r. w siedzibie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie odbyło się
spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń naukowo-technicznych z kierownictwem PIIB. W czasie obrad uczestnicy posiedzenia poparli wcześniej przedstawione stanowiska Izby, wnoszące szereg uwag
i wniosków do projektu Kodeksu, dotyczące m.in.:
	wprowadzenia zagadnień z zakresu specjalności
uprawnień budowlanych do przepisów Kodeksu
urbanistyczno-budowlanego,
	utrzymania dotychczasowych wszystkich specjalności uprawnień budowlanych,
	przywrócenia do samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie funkcji rzeczoznawcy
budowlanego.
Polska Izba Inżynierów Budownictwa objęła patronatem honorowym XII edycję Gali Finałowej
Kampanii Znaku Jakości Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce – „DOBRY BETON”, która odbyła się 19 marca 2015 r.
Od wielu lat notujemy bardzo cenną i efektywną
współpracę z Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa. Szczególnie odnosi się to do
wspierania organizowanych przez PZITB Warsztatów Pracy Projektanta.
W dniach 25–28 marca 2015 r. odbyły się
w Szczyrku XXX Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji. Organizatorem Warsztatów był Oddział
PZITB w Bielsku-Białej, przy współpracy oddziałów
w Gliwicach, 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. Konferencja
ma charakter specjalistycznego szkolenia i jest aktualnie największym w kraju spotkaniem szkoleniowym. Rokrocznie uczestniczy w niej ponad 500
osób oraz około 50 firm specjalistycznych.
Wspólnie z PZITB w dniach 1–4 października
2015 r. zostało zorganizowane XXII Spotkanie Izb
i Stowarzyszeń Inżynierów Budownictwa Grupy
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Wyszehradzkiej. Głównym tematem spotkania była
ocena wdrażania technologii BIM w Krajach Grupy.
Na zakończenie XXII spotkania podpisano porozumienie o współpracy przy wdrażaniu technologii BIM.
Bliską współpracę odnotujemy również z Izbą Projektowania Budowlanego, szczególnie w zakresie
opiniowania ustawy o zamówieniach publicznych,
a także przy organizowaniu wspólnych konferencji.
W dniach 21–22 maja 2015 r. odbyła się XVIII
Konferencja organizowana przez Izbę Projektowania Budowlanego oraz Krajową Radę Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa pt. „Kierunki usprawnień
w projektowaniu i realizacji inwestycji budowlanych”.
Szczególnie ważnym i miłym akcentem w 2015 r.
były obchody Jubileuszu 25-lecia działalności Izby
Projektowania Budowlanego, w których uczestniczyła liczna reprezentacja członków Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa.
Tradycyjnie już Polska Izba Inżynierów Budownictwa patronowała 61. Konferencji Krynickiej (20-25
września 2015 r.), poświęconej w części problemowej tematyce „Budownictwa energooszczędnego
w Polsce – stan i perspektywy” oraz problemom
naukowym z zakresu budownictwa. Brali w niej
udział przedstawiciele Krajowej Rady Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa.
W dniu 25 września 2015 r. odbyły się Centralne
Obchody Dnia Budowlanych. Polska Izba Inżynierów Budownictwa była jednym z organizatorów
uroczystości, nad którymi patronat objął Prezydent
RP Andrzej Duda. Podczas uroczystości odznaczono osoby wyróżniające się w pracy zawodowej oraz
w działalności na rzecz środowiska budowlanego.
W ramach współpracy z Polskim Związkiem Pracodawców Budowlanych należy odnotować tak
cenną inicjatywę, w której bierze udział również
nasza Izba, jak cyklicznie organizowane konferencje przez Śląskie Forum Budownictwa, na których
poruszane są problemy związane z funkcjonowaniem polskiego budownictwa i przedstawiane propozycje ich rozwiązań.
W 2015 r. miała miejsce aktywna współpraca między samorządami zawodowymi, szczególnie poprzez
bezpośrednie spotkania Prezesów Samorządów Zaufania Publicznego. M.in. w lutym 2015 r. odbyło
się spotkanie z kierownictwem Izby Architektów

RP w celu omówienia zasad współpracy w 2015 r.,
szczególnie w odniesieniu do procedowanych przez
resort i Sejm projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących naszego środowiska zawodowego.
W związku z zamiarem powołania Narodowej
Rady Rozwoju przez Prezydenta RP Elekta Andrzeja
Dudę, w dniu 24 lipca 2015 r. Prezesi Samorządów
Zaufania Publicznego złożyli deklarację w sprawie
dotyczącej reprezentacji samorządów zawodu
zaufania publicznego w Radzie. Została również
przekazana prośba Panu Prezydentowi o patronat
i wsparcie w zorganizowaniu konferencji poświęconej samorządności zawodu zaufania publicznego.
Przesłaniem konferencji miałoby być ukazanie istoty i roli społecznej zawodów zaufania publicznego
w kontekście konstytucyjnej zasady pomocniczości
i interesu publicznego, roli ustrojowej samorządów
w demokratycznym państwie prawnym i społeczeństwie obywatelskim.
W dniu 28 lipca 2015 r. Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, wraz z pozostałymi Prezesami Samorządów Zaufania Publicznego, wystąpił z apelem do Pani Premier, dotyczącym
sprzeciwu wobec obserwowanych działań legislacyjnych podejmowanych w pośpiechu i ze szkodą
dla zasady tworzenia dobrego prawa.
W związku z perspektywą niedoboru średniego
personelu medycznego w Polsce i negatywnymi skutkami, jakie może to wywołać dla społeczeństwa, Polska Izba Inżynierów Budownictwa poparła apel pod
hasłem „Ostatni dyżur”, skierowany przez Naczelną
Radę Pielęgniarek i Położnych do Sejmu i Rządu RP.
Polska Izba Inżynierów Budownictwa uzyskała poparcie samorządów zawodowych odnośnie
wniosków dotyczących utworzenia Ministerstwa
Budownictwa.
Z inicjatywy organizacji branżowych, związanych
z budownictwem drogowym, powstał dokument
określany jako „Biała Księga”. Jest to wspólny głos
środowiska, które sformułowało rekomendacje
pożądanych kierunków zmian w polityce transportowej państwa. W pracach nad „Białą Księgą”
uczestniczyli przedstawiciele Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Należy odnotować fakt, że w roku sprawozdawczym, w stosunku do lat ubiegłych, wzrosła liczba
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wystąpień do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa ze strony stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, instytucji i przedsiębiorstw gospodarczych
związanych z budownictwem, o objęcie patronatem honorowym m.in. konferencji, sympozjów,
targów itp. Cieszyć zatem powinien fakt, że logo
naszej Izby ma coraz wyższy prestiż.

2.13. Współpraca z uczelniami
i instytutami naukowo-badawczymi
W 2015 r. 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. Z satysfakcją należy
odnotować fakt otwarcia nowej, trzyletniej kadencji
Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, w którym
znaleźli się w drodze wyborów członkowie Krajowej
Rady PIIB prof. Zbigniew Kledyński (kontynuacja)
i prof. Adam Podhorecki (po raz pierwszy).
Należy przypomnieć, że wejście w życie w 2014 r.
ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, tj. tzw. ustawy
deregulacyjnej, stworzyło nowe warunki prawne do
współpracy z uczelniami. Do ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym został wprowadzony przepis stwierdzający wprost, iż 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, 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. Ze
strony PIIB zespołem kieruje prof. dr hab. inż. Henryk Zobel, a opiekę z ramienia Krajowej Rady objął
prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński. W 2015 r.
odbyły się dwa posiedzenia zespołu ekspertów PIIB
współpracujących z KAUT, w których uczestniczył
przewodniczący KAUT prof. Bohdan Macukow. Relację z prac zespołu przedstawił Krajowej Radzie
PIIB 4 marca 2015 r. prof. H. Zobel. Zespół wypracował propozycję zasad zawierania ewentualnych
umów z uczelniami, ale wobec skierowania przez
Izbę skargi do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności ustawy deregulacyjnej z Konstytucją
RP, dalsze prace zespołu praktycznie zawieszono.
Polska Izba Inżynierów Budownictwa bierze systematyczny i czynny udział w przygotowywaniu
konferencji naukowo-technicznych o zasięgu ogólnopolskim. W roku sprawozdawczym była to 61.
Konferencja Krynicka (20–25 września 2015 r.) oraz
XXVII Konferencja „Awarie Budowlane” (20–23
maja 2015 r.).
W obradach Ogólnopolskiego Zjazdu Dziekanów Uczelni Publicznych Kierunku Budownictwo,
który odbył się w dniach 8–10 czerwca 2015 r.
na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej
w Opolu, uczestniczyli Prezes PIIB Andrzej Roch
Dobrucki, Wiceprezes PIIB Zbigniew Kledyński oraz
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Adam Podhorecki – Przewodniczący Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
i jednocześnie dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Wiodącym tematem było hasło „Współczesna nauka we
współpracy z przemysłem”. Prezes PIIB w swoim
wystąpieniu omówił możliwości uzyskania uprawnień budowlanych po zmianach wprowadzonych
przez tzw. ustawę deregulacyjną oraz rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie i nawiązał do podpisywania umów
przez KR PIIB z uczelniami technicznymi, na podstawie których absolwenci będą mogli ubiegać się
o częściowe zwolnienie z egzaminu na uprawnienia
budowlane oraz częściowe zaliczenie praktyki zawodowej.

2.14. Sprawozdanie z działalności
Komisji Ustawicznego
Doskonalenia Zawodowego
2.14.1. O doskonaleniu zawodowym członków Polskiej
Izby Inżynierów Budownictwa
2.14.1.1. Wprowadzenie
W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów
budownictwa znajdują się zapisy określające zadania samorządów. Między innymi, znajduje się tam
zapis następujący:
„Art. 8. Do zadań samorządów zawodowych należy w szczególności: (…) 8) współdziałanie w doskonaleniu kwalifikacji zawodowych architektów
lub inżynierów budownictwa”.
Ustawodawca, uznając znaczenie ustawicznego doskonalenia zawodowego, w szczególności w zawodach określanych mianem zawodów
zaufania publicznego, na samorząd zawodowy
nałożył obowiązek wspomagania członków Izby
w ich staraniach o podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych, tj. ustawiczne uzupełnianie wiedzy fachowej.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa wypracowała szereg form działania, które w istocie umożliwiają realizację wspomnianego wyżej obowiązku
ustawowego. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków Izby jest realizowane obecnie poprzez takie formy, jak:
	organizacja i dofinansowywanie szkoleń zawodowych,
	organizacja i dofinansowywanie wycieczek
technicznych,
	dofinansowywanie udziału w konferencjach
technicznych i naukowo-technicznych,
	dofinansowywanie i organizacja kolportażu
prasy branżowej,
	organizacja ułatwionego dostępu do polskich
norm drogą elektroniczną,
	przygotowywanie i prezentacja kursów e-learningowych.
Wypracowano dotychczas wiele obszarów i form
działania w PIIB, ale ich wykorzystywanie przez
okręgowe izby jest wyraźnie zróżnicowane. Zróżnicowane jest także zaangażowanie członków Izby
w podnoszenie swoich kwalifikacji. Wydaje się, że
wielu techników i inżynierów nie docenia ważnej
pomocy udzielanej przez PIIB, co więcej, nie wszyscy uważają, że podnoszenie kwalifikacji zawodowych i uzupełnianie wiedzy fachowej to obowiązek
tych, którzy chcą pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz, że jest to ważnym
elementem naszej profesjonalności.
W sprawozdaniu przedstawiono dotychczasowe
doświadczenia Izby i jej osiągnięcia związane z doskonaleniem zawodowym członków, na podstawie analizy danych uzyskanych z okręgowych izb, dotyczących
min. intensywności, rodzaju i zakresu szkoleń. Szkolenia e-learningowe, organizowane na poziomie krajowym, zostały opisane w oddzielnym punkcie dotyczącym działalności Komisji Ustawicznego Doskonalenia
Zawodowego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

2.14.1.2. O
 rganizacja doskonalenia zawodowego
członków Izby
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków Izby jest organizowane przede wszystkim
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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 z własnymi wnioskami i zaleceniami.
Czytelnictwo prasy naukowo-technicznej zostało
uznane za istotną formę podnoszenia kwalifikacji
zawodowych członków PIIB. Izba dofinansowuje
cykliczną prenumeratę czasopism naukowo-technicznych, które na życzenie członków są wysyłane
przez Krajowe Biuro PIIB na adres domowy wraz
z miesięcznikiem izbowym „Inżynier Budownictwa”.
Zakres wsparcia udzielanego przez Izbę jest dostosowany do możliwości finansowych okręgowych izb i obejmuje następujące główne elementy:
	prenumerata nieodpłatna zamawiana w ramach składki członkowskiej,
	prenumerata z częściową dopłatą wnoszoną
przez członków izby,
	rezygnacja z dopłaty wnoszonej przez izbę
w ramach składki członkowskiej.
W 2015 r. liczba wysyłanych egzemplarzy wzrosła do 47 806. Dla porównania w 2014 r. było to
7 046 egz. W tablicy 2.14.1. zestawiono rodzaj czasopisma branżowego oraz liczbę czasopism wysyłanych do członków okręgowych izb. Obecnie Krajowe
Biuro wysyła czasopisma tylko do członków 6 izb
okręgowych.

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 np.
ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi. Izba
to organizacja zrzeszająca ponad 115 000 członków, charakteryzuje się dużą różnorodnością (różną liczebnością poszczególnych izb, możliwościami
kadrowymi i finansowymi) oraz dbającą o nadanie
pewnej jednolitości zasadom i formom działania na
terenie całego kraju. Z tego też względu są podejmowane działania mające na celu wprowadzenie
możliwie ujednoliconych zasad w obszarze związanym z realizacją doskonalenia zawodowego.
Z zasady doskonalenie zawodowe członków Izby
jest bezpłatne. Jednak w niektórych okręgowych
izbach jest wprowadzona częściowa odpłatność
ponoszona przez członków Izby.
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.
Nową rozwijającą się formą są kursy e-learningowe.
W związku z dofinansowaniem uczestnictwa w konferencjach, w poszczególnych okręgowych izbach są
stosowane różne formy aktywizacji członków Izby. Na

Tablica 2.14.1. Rodzaj i liczba czasopism branżowych wysyłanych przez Krajowe Biuro w podziale
na poszczególne okręgowe izby
LP.

Nazwa czasopisma branżowego

DOŚ

ŁOD

MAP

MAZ

SLK

OPL

3310

1

Biuletyn INPE

379

1143

1634

2

Biuletyn INPE zeszyt

190

948

1616

3

Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja

680

2372

924

66

4042

4

Drogownictwo

685

2255

649

54

3643

5

Gaz, Woda i Technika Sanitarna

445

2425

1482

72

4424

6

Gospodarka Wodna

130

741

351

55

1277

7

Inżynieria i Budownictwo

8599

3814

179

16206

8

Materiały Budowlane

394

66

3276

9

Przegląd Budowlany

1056

99

7250

10

Przegląd Telekomunikacyjny

11

Wiadomości IPB

99

1287

12

Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie

13

Przegląd Komunikacyjny

Suma końcowa

2547

1067

2816
915

58

2946

2234

2754

257

199
1188

52

52
6564

1067

915

25684

12704
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2.14.1.3. Szkolenia i konferencje
naukowo-techniczne
w ujęciu statystycznym w poszczególnych
izbach
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
szkolenia, 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 2015 r. Liczbowa i procentowa ocena doskonalenia zawodowego
w okręgowych izbach została zaprezentowana na
kolejnych wykresach.
Liczbę członków okręgowych izb uczestniczących
w szkoleniach w I i II półroczu przedstawiono na rysunku 2.14.2., a procentowy udział członków okręgowych izb (w proporcji wynikającej z liczby członków danej izby) – na rysunku 2.14.3. Liczbę członków
okręgowych izb uczestniczących w wycieczkach
technicznych i konferencjach w I i II półroczu przedstawiono na rysunku 2.14.4., a procentowy udział
członków okręgowych izb w tej formie dokształcania
– na rysunku 2.14.5. Na rysunku 2.14.6. przedstawiono uśredniony udział członków Izby w szkoleniach
w 2015 roku, wyrażony liczbą godzin szkoleniowych
przypadających na członka Izby. Na rysunku 2.14.7.
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).

Rys. 2.14.2. Liczba członków okręgowych izb uczestniczących w szkoleniach w I i II półroczu 2015 r.
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Rys. 2.14.3. Procentowy udział członków okręgowych izb w szkoleniach w I i II półroczu 2015 r.

Rys. 2.14.4. Liczba członków okręgowych izb uczestniczących w wycieczkach technicznych i konferencjach
w I i II półroczu 2015 r.
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Rys. 2.14.5. P
 rocentowy udział członków okręgowych izb w wycieczkach technicznych w I i II półroczu 2015 r.

Rys. 2.14.6. L
 iczba godzin szkoleniowych przypadająca na członka okręgowej izby w 2015 r.
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Rys. 2.14.7. Koszt doskonalenia zawodowego w przeliczeniu na członka Izby w 2015 r.

2.14.1.4. Podsumowanie
Zaangażowanie PIIB w podnoszenie kwalifikacji
zawodowych członków Izby jest znaczące i dostatecznie wyraźne. 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 zróżnicowany w poszczególnych okręgowych izbach.
W I półroczu 2015 r. najwyższy procentowy
udział członków Izby w szkoleniach odnotowano
kolejno w Opolskiej OIIB – 27,4%, Podkarpackiej
OIIB – 26,1% i Warmińsko-Mazurskiej OIIB – 25,4%
(rys. 2.14.3.). W II półroczu najwyższy procentowy
udział członków Izby w szkoleniach odnotowano
w Lubelskiej OIIB – 21,0%, Mazowieckiej OIIB –
20,7% i Wielkopolskiej OIIB – 19,2%. W 2015 r.
najwyższy procentowy udział członków Izby
w szkoleniach odnotowano w Mazowieckiej
OIIB – 44,5%, Lubelskiej OIIB – 42,7% i Opolskiej OIIB – 40,5%.

W I półroczu 2015 r. najwyższy procentowy
udział członków Izby w wycieczkach technicznych
i konferencjach odnotowano kolejno w Wielkopolskiej OIIB – 10%, Mazowieckiej OIIB – 7,9% i Warmińsko-Mazurskiej OIIB – 7,6% (rys. 2.14.5.). W II
półroczu najwyższy procentowy udział członków
Izby w wycieczkach technicznych i konferencjach
odnotowano w Lubuskiej OIIB – 8,2%, Mazowieckiej OIIB – 7,9% i Warmińsko-Mazurskiej OIIB –
7,6%. W 2015 r. najwyższy procentowy udział
członków Izby w wycieczkach technicznych
i konferencjach odnotowano w Mazowieckiej
OIIB – 12,8%, Lubuskiej OIIB – 11,3% i Wielkopolskiej OIIB – 10,2%.
W 2015 r. największą liczbę godzin szkoleniowych w przeliczeniu na członka Izby odnotowano kolejno w Lubelskiej OIIB – 7,89
godz., Lubuskiej OIIB – 3,20 godz. i Wielkopolskiej OIIB – 3,15 godz. (rys. 2.14.6.).
W I półroczu 2015 r. najwyższe koszty na doskonalenie zawodowe, przypadające na członka okręgowej izby, poniesiono w Opolskiej OIIB – 58,20 zł,
a najniższe, równe 4,16 zł, w Zachodniopomorskiej
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OIIB (rys. 2.14.7.). W II półroczu najwyższe koszty
poniesiono w Kujawsko-Pomorskiej OIIB – równe
37,36 zł, a najniższe – 3,43 zł w Pomorskiej OIIB.
W 2015 r. najwyższe koszty na doskonalenie zawodowe, przypadające na członka okręgowej
izby, poniesiono w Opolskiej OIIB – 91,28 zł,
a najniższe – 12,79 zł – w Pomorskiej OIIB.
Reasumując, w 2015 r. w szkoleniach uczestniczyło 36 203 członków, co stanowi 31,4% wszystkich
członków Izby, średnio poświęcając na szkolenie 2,08
godz. w ciągu roku. W 2015 r. w wycieczkach technicznych i konferencjach wzięło udział 5920 członków Izby, co stanowi 5,1% wszystkich członków Izby.

2.14.2. Działalność Komisji
Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa
2.14.2.1. Podstawa prawna powołania Komisji i skład
Komisji
Komisja została powołana uchwałą nr 9/P/14 Prezydium Krajowej Rady PIIB z dnia 6 sierpnia 2014 r.
(zatwierdzoną uchwałą nr 11/R/14 Krajowej Rady
PIIB z dnia 10 września 2014 r.) i w 2015 r. działała
w poniższym 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
Anna Lewandowska.

2.14.2.2. T
erminy posiedzeń
Komisji
W 2015 r. odbyły się 4 posiedzenia, w następujących terminach:
	XXIII posiedzenie
– 20 marca,
	XXIV posiedzenie
– 29 maja,
	XXV posiedzenie
– 28 października,
• XXVI posiedzenie
– 11 grudnia.

2.14.2.3. U
 stalenia
z poszczególnych
posiedzeń Komisji
1. Ustalenia z XXIII posiedzenia Komisji:
 Przewodniczący przedstawił uwagi przesłane
z izb okręgowych dotyczące szkoleń uzupełniających – poprzedzających ponowny wpis na
listę okręgowej izby inżynierów budownictwa –
po uwzględnieniu wszystkich uwag przygotuje
kolejny projekt zasad szkoleń uzupełniających,
które zostaną rozesłane do członków Komisji.
 Omówiono sprawy dotyczące kursów e-learningowych, zarówno tych istniejących już na
stronie PIIB, jak również konspektów i tematów nowych kursów.
2. Ustalenia z XXIV posiedzenia Komisji:
 Przewodniczący przedstawił projekt zasad szkoleń uzupełniających – poprzedzających ponowny wpis na listę okręgowej izby inżynierów budownictwa, przygotowany po wprowadzeniu
uwag członków Komisji. Po przegłosowaniu
2 wniosków dokument został przyjęty przez
członków Komisji. Przewodniczący poinformował członków Komisji, że przyjęty dokument
zostanie przekazany Krajowej Radzie do dalszego procedowania i przygotuje pismo przewodnie, w którym zaznaczy, że projekt ten nie był
opiniowany przez prawnika Izby.
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 P rzewodniczący przedstawił konspekty kursów
e-learningowych nadesłanych przez autorów
kursów. Zadecydowano, że wszystkie kursy, do
których przysłano konspekty, mają być kolejno
realizowane.
 Zadecydowano, że na najbliższe posiedzenie
KUDZ zostaną zaproszeni znawcy problematyki
BIM, co pozwoli bardziej szczegółowo zarekomendować przez KUDZ działania PIIB odnoszące się do BIM.
3. Ustalenia z XXV posiedzenia Komisji:
 Zaproponowano, aby przygotować szkolenie
e-learningowe informujące o BIM.
 Przewodniczący powiedział, że należy – na
podstawie przyjętej przez KR PIIB problematyki
przeszkoleń uzupełniających poprzedzających
ponowny wpis na listę OIIB – przygotować szkolenie e-learningowe.
4. Ustalenia z XXVI posiedzenia Komisji:
 Ustalono, że do członków Komisji zostanie
rozesłany dokument pn. „Przeszkolenie uzupełniające przed ponownym wpisem na listę
OIIB”, aby przekazali swoje ewentualne uwagi
do najbliższego poniedziałku. Ponieważ istnieje obowiązek przeszkolenia, natomiast nie ma
obowiązku zdawania egzaminu z tej wiedzy,
zaliczenie przeszkolenia będzie się odbywało na
podstawie ilości czasu spędzonego na szkoleniu
– min. 60 minut (dotyczy zarówno formy elektronicznej, jak i stacjonarnej).
 Członkowie Komisji zadecydowali, że Przewodniczący KUDZ oraz Z. Dzierżewicz powinni
przedstawić Zasady szkoleń na posiedzeniu Krajowej Rady PIIB i po opinii lub decyzji Rady, Komisja zadecyduje, czy nadal ten temat rozwijać,
czy dokonać istotnej zmiany.
 Ustalono, że zestawienia ze szkoleń i konferencji za II półrocze 2015 r. mają być przysłane do

Biura KR PIIB do dnia 22 stycznia 2016 r. Informacja taka zostanie wysłana do członków Komisji.

2.14.2.4. Zakończenie
Szkolenia e-learningowe są stosunkowo łatwą
i ogólnie dostępną formą podnoszenia kwalifikacji
zawodowych. Pod koniec 2015 r. na stronie internetowej Krajowej Izby były umieszczone 22 kursy.
W tablicy 2.14.8. zestawiono kursy, biorąc pod
uwagę ich popularność (liczbę członków, którzy
skorzystali z danego kursu).
W tablicy 2.14.9. zestawiono liczbę członków,
którzy skorzystali z kursów e-learningowych oraz
polskich norm, w podziale na poszczególne okręgowe izby. Aby porównać bezwzględną liczbę
członków, którzy skorzystali z kursów e-learningowych i norm PKN w danej okręgowej izbie z inną
izbą, podano procentowy udział członków w tym
procesie. Prawie 17% członków PIIB skorzystało
z kursów e-learningowych, najwięcej w Izbie Lubelskiej – 36,47%. Ponadto prawie 26% członków
PIIB skorzystało – drogą elektroniczną – z polskich
norm, najwięcej w Izbie Łódzkiej – 29,91%.
Liczba członków, którzy skorzystali z kursów
e-learningowych systematycznie rośnie. W grudniu
2012 r. wyniosła 1174 osoby, w styczniu 2013 r.
– 2024 osoby, w grudniu 2013 r. – 10 123 osoby, w
grudniu 2014 r. – 14 567 osób, natomiast w grudniu 2015 r. – 19 066 osób.
Na posiedzeniach Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w 2015 r. ustalono m.in.:
	podjąć ustalone, trwałe rozwiązania odnoszące się do „Zasad doskonalenia zawodowego
członków PIIB”,
 nadal przygotowywać kursy e-learningowe.
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Tablica 2.14.8. Liczba członków, którzy skorzystali z kursów e-learningowych, stan na 31.12.2015 r.
LP

Nazwa kursu e-learningowego

Od kiedy Liczba Liczba członków,
dostępny wejść* którzy skorzystali

1

Kosztorysowanie robót budowlanych

01.2013

8884

2805

2

Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych

12.2012

7111

2418

3

Wprowadzenie do eurokodów

01.2012

3449

1412

4

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

07.2013

3081

1224

5

Odpowiedzialność inżynierów budownictwa pełniących samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie

08.2013

2893

1242

6

Konstrukcje drewniane – wymagania oraz podstawowe zasady
projektowania i wykonawstwa

03.2013

2263

872

7

Organizacja budowy – wybrane praktyczne zalecenia dla dobrego
przygotowania i sprawnej realizacji

01.2015

2196

894

8

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

01.2013

2153

766

9

Bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie

03.2013

2150

831

10

Wprowadzenie do konstrukcji zbrojonych geosyntetykami

10.2011

2138

946

11

Głębokie wykopy

06.2013

2107

977

12

Podstawy projektowania konstrukcji według PN-EN 1990

10.2013

1885

757

13

Metody osuszania przegród budowlanych, przyczyny i skutki zawilgocenia
budynków

05.2013

1601

666

14

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

10.2013

1588

646

15

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

07.2013

1297

475

16

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

02.2013

1136

510

17

Bezwykopowe technologie odnowy przewodów infrastruktury podziemnej
miast

09.2013

1016

502

18

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

02.2014

937

434

19

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

07.2013

808

303

20

Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach nN oraz SN w świetle procesów
normalizacyjnych. Projektowanie, budowa, eksploatacja. Część I

06.2015

513

202

21

Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach nN oraz SN w świetle procesów
normalizacyjnych. Projektowanie, budowa, eksploatacja. Część II

06.2015

357

173

22

Nowoczesne konstrukcje przepustów, eko-mostów oraz tuneli dla pieszych
i rowerzystów

12.2015

30

11

49593

19066

Suma
* możliwe wielokrotne wejście jednego członka Izby
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Tablica 2.14.9. Liczba członków, którzy skorzystali z kursów e-learningowych i polskich norm w podziale na
poszczególne okręgowe izby, stan na 31.12.2015 r.
Okręgowa Izba
Inżynierów Budownictwa

Liczba członków, którzy skorzystali
z kursów e-learningowych, %

Dolnośląska OIIB

Liczba członków, którzy skorzystali
z norm PKN, %

1782

17,85

2612

26,17

Kujawsko-Pomorska OIIB

901

16,25

1131

20,39

Lubuska OIIB

483

8,03

664

24,31

Lubelska OIIB

996

36,47

1673

27,82

Łódzka OIIB

1161

17,11

2030

29,91

Małopolska OIIB

1748

15,79

2778

25,10

Mazowiecka OIIB

2571

15,01

4526

26,42

Opolska OIIB

502

19,11

758

28,85

Podkarpacka OIIB

454

7,49

833

13,74

Podlaska OIIB

530

14,83

947

26,49

Pomorska OIIB

1321

16,80

1911

24,31

Śląska OIIB

2491

19,61

3666

28,86

585

14,85

814

20,66

Warmińsko-Mazurska OIIB

1020

25,07

1154

28,36

Wielkopolska OIIB

1521

15,58

2397

24,55

Zachodniopomorska OIIB

1000

18,33

1400

25,66

19 066

16,53

29 294

25,40

Świętokrzyska OIIB

Suma/średnia

2.15. Sprawozdanie Zespołu
ds. zakupu powierzchni
biurowej
W dniu 21 października 2015 r., w związku z zakupem siedziby Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zakończył swoją działalność Zespół ds. zakupu
powierzchni biurowej z przeznaczeniem na siedzibę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, powołany uchwałą nr 9/R/2012 z dnia 23 maja 2012 r.
 S
 kład osobowy Zespołu
1. Joanna Gieroba – przewodnicząca,
2. Ryszard Dobrowolski,
3. Andrzej Jaworski.
 D
 ziałalność Zespołu
W 2015 r. Zespół szerzej rozpatrywał i omawiał
ofertę sprzedaży nieruchomości przy ul. Kujaw-

skiej 1. Pozostałe wpływające do PIIB oferty nieruchomości nie spełniały kryteriów z powodu m.in.
zbyt wysokiej ceny, braku sali konferencyjnej, miejsc
parkingowych lub nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości.
Zlecono ekspertyzę stanu technicznego budynku
przy ul. Kujawskiej 1. W dniu 19 czerwca 2015 r.
Zespół zarekomendował Krajowej Radzie zakup budynku przy ul. Kujawskiej 1.
Na XIV Krajowym Zjeździe Joanna Gieroba – Przewodnicząca Zespołu przedstawiła sprawozdanie
z jego pracy w 2014 r. wraz z prezentacją multimedialną.
Zgodnie z § 1 uchwały nr 12/R/15 z 19 czerwca
2015 r. oraz § 1 uchwały nr 16/R/15 z 5 sierpnia
2015 r. Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wyraziła zgodę na nabycie nieruchomości z przeznaczeniem na siedzibę Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa i w tym celu upoważniła
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wyznaczone osoby do wzięcia udziału w ogłoszonym przez Prezydenta m. st. Warszawy przetargu
na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Mokotów
przy ul. Kujawskiej 1, oznaczonej jako działka ew.
nr 70 o powierzchni 1021 m2 w obrębie 1-01-13,
dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy
dla Warszawy Mokotowa w Warszawie X Wydział
Ksiąg Wieczystych KW nr WA2M/00410078/5, stanowiącej własność miasta stołecznego Warszawa.
W dniu 24 września 2015 r. Polska Izba Inżynierów Budownictwa wygrała przetarg ustny nieograniczony dotyczący zakupu nieruchomości przy ul.
Kujawskiej 1, za kwotę 7 878 000 zł (cena wywoławcza 7 800 000 zł).
Sprzedaż nieruchomości była zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10a
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054
z późn. zm.).
21 października 2015 r. w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Starynkiewicza
7/9, podpisano akt notarialny umowy sprzedaży
nieruchomości na własność Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa.
Na tym działalność zespołu zakończono.

2.16. Informacja Zespołu ds.
przebudowy i modernizacji
budynku przeznaczonego
na siedzibę PIIB przy ul.
Kujawskiej 1 w Warszawie
2.16.1. Podstawa prawna funkcjonowania Zespołu
2.16.1.1. Zespół został powołany uchwałą nr
22/R/15 Krajowej Rady PIIB w dniu
21.10.2015 r.
2.16.1.2. Zespół działa w oparciu o zapisy ww.
uchwały oraz regulaminów:
 zamawiania robót budowlanych, usług i dostaw związanych z przebudową i modernizacją
budynku przeznaczonego na siedzibę Polskiej
Izby Inżynierów Budownictwa przy ul. Kujaw-

skiej 1 w Warszawie stanowiącego załącznik do
ww. uchwały,
 dokonywania zakupów, zlecania dostaw
i świadczenia usług na rzecz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, stanowiącego załącznik
do uchwały Krajowej Rady nr 38/R/09 z dnia
16 grudnia 2009 r.

2.16.2. Skład osobowy
Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

OIIB

1

Danuta Gawęcka

Przewodnicząca

WKP

2

Piotr Filipowicz

Wiceprzewodniczący

ŁOD

3

Stanisław Karczmarczyk

członek

MAP

4

Piotr Korczak

członek

POM

5

Adam Kuśmierczyk

członek

Biuro PIIB

6

Marian Płachecki

członek

MAP

7

Wojciech Płaza

członek

SWK

2.16.3. Terminarz posiedzeń
W okresie sprawozdawczym odbyły się 3 posiedzenia:
 4 listopada 2015 r.,
 12 listopada 2015 r.,
 8 grudnia 2015 r.

2.16.4. Opis działań
2.16.4.1. Z
 adania, zasady
działania oraz nadzór
Zespołu.
Do zadań Zespołu, jakie przed nim postawiła Krajowa Rada PIIB, w szczególności należy:
 przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego budynku oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówień niezbędnych dla należytego wykonania przebudowy i modernizacji
budynku;
 wybór projektanta przebudowy i modernizacji
budynku;
 wybór wykonawców przebudowy i modernizacji budynku;
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 w
 ybór inspektorów nadzoru inwestorskiego
przebudowy i modernizacji budynku;
 przygotowanie projektów umów niezbędnych
do należytego przygotowania i wykonania przebudowy i modernizacji budynku;
 przygotowanie dokumentów niezbędnych do
uzyskania pozwolenia na przebudowę i modernizację oraz pozwolenia na użytkowanie budynku;
 nadzór nad zgodną z zawartymi umowami,
decyzjami administracyjnymi, obowiązującymi
przepisami oraz wiedzą techniczną, przebudową i modernizacją budynku;
 przygotowanie i aktualizacja preliminarza wydatków.
Bieżący nadzór nad prawidłowością i terminowością prac Zespołu w okresie sprawozdawczym
sprawowało Prezydium Krajowej Rady PIIB. Obsługę biurową i prawną prac Zespołu zapewniło biuro
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W zakresie
sprawozdawczości Zespół, za pośrednictwem Przewodniczącej, o stanie realizacji zadań na bieżąco
informował Prezydium Krajowej Rady PIIB i Krajową
Radę PIIB, na każdym jej posiedzeniu.

2.16.4.2. Efekty prac Zespołu
Na pierwszym posiedzeniu Zespół ustalił zasady
pracy i komunikacji, w tym również podział zadań
poszczególnych członków Zespołu oraz harmonogram prac.
W zakresie przedmiotowych zadań Zespołu
przyjęto tryb postępowania polegający na przeprowadzeniu w pierwszej kolejności konkursu
na opracowanie wielobranżowej dokumentacji
architektoniczno-projektowej (etap I), a w drugiej – przeprowadzeniu konkursu na wyłonienie wykonawców prac budowlanych (etap II).
Ustalono wstępne kryterium wyboru wykonawcy
opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej, tj. oceny: koncepcji architektonicznej
(55%), szacowanej ceny całkowitej opracowania
dokumentacji wielobranżowej (30%) oraz wiarygodności i jakości ocenianej na podstawie dotychczasowych realizacji przez przyszłych oferentów obiektów biurowych o podobnej kubaturze
i charakterze (15%).

Zespół zapoznał się z opracowaną na zlecenie
Izby inwentaryzacją obiektu pod kątem zamierzonych działań inwestycyjnych dostosowania go do
potrzeb PIIB wraz z innymi dokumentami będącymi
w posiadaniu Izby, jak np. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne dla
przedmiotowej działki, pismo stołecznego Konserwatora Zabytków, zdjęcia archiwalne obiektu itp.
Inwentaryzacja obiektu przeprowadzona została
przez grupę ekspertów pod kierownictwem Piotra
Filipowicza. Pierwotne założenia, iż budynek jest
w dość dobrym stanie technicznym potwierdziły
się, jednak Zespół uznał za konieczne przeprowadzenie dalszych badań i podjął decyzję zlecenia
opracowania ekspertyzy konstrukcyjno-budowlanej
obejmującej m.in. badanie podłoża gruntowego,
odkrywki fundamentów, odkrywki stropów, obliczenie nośności stropów, ocenę stanu technicznego elementów konstrukcji budynku oraz ocenę
stanu technicznego podstawowych elementów
wykończenia. Ekspertyzę pod kierownictwem Piotra Filipowicza wykonała ta sama grupa ekspertów,
która wykonała inwentaryzację. Dodatkowo badanie podłoża gruntowego zostało zrealizowane
przez inż. Tadeusza Maruszyńskiego z grupą geotechników. Wyniki ekspertyzy potwierdziły dość dobry stan konstrukcji obiektu.
Na potrzeby realizacji I etapu dotyczącego wyboru projektanta przebudowy budynku Zespół przygotował pakiet niezbędnych dokumentów, tj. Informację Wstępnej Kwalifikacji i formularz wniosku
zgłoszenia wraz ze stosownymi załącznikami oraz
kolejne niezbędne do wyłonienia w dalszym postępowaniu wykonawcy projektu dokumenty, takie
jak: specyfikację istotnych warunków zamówienia
wraz z załącznikami, szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia, program użytkowy, formularz ofertowy oraz projekt umowy. Zespół zaproponował
tryb przeprowadzenia wstępnej kwalifikacji, z podaniem sposobu poinformowania zainteresowanych o wstępnej kwalifikacji i terminów. Powyższe
działania pozwoliły przystąpić do realizacji zadań
I etapu. Zgodnie z zapisami regulaminu informacja o wstępnej kwalifikacji została zamieszczona
w dniu 20 listopada 2015 r. w siedzibie Izby oraz
na stronie internetowej. Także w tym dniu wysyłano
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zaproszenia do wybranych 11 potencjalnych wykonawców. Zarówno lista wykonawców, jak i ww. dokumenty zostały zaakceptowane przez Prezydium
Krajowej Rady PIIB.
Zgodnie z założeniami i przyjętym przez Zespół
harmonogramem działań, termin składania wniosków w zakresie wstępnej kwalifikacji wyznaczono na 4 grudnia 2015 r. Na tym etapie wpłynęło
5 wniosków. Z tej grupy, po szczegółowej analizie,
Zespół wyłonił 3 firmy, które w dalszej kolejności,
z rekomendacją Zespołu, zostały przedstawione
członkom Prezydium, na specjalnie w tym celu
zwołanym posiedzeniu 9 grudnia 2015 r. Prezydium KR PIIB zatwierdziło wybór Zespołu, tym
samym, umożliwiają dalsze postępowanie konkursowe. 28 grudnia 2015 r. do wybranych we
wstępnej kwalifikacji firm projektowych wysłano
zaproszenie do udziału w konkursie i złożenia
oferty na opracowanie wielobranżowej dokumentacji architektoniczno-projektowej (etap I),
której pierwszym elementem było przedstawienie

koncepcji architektonicznej przebudowy i modernizacji nowej siedziby PIIB w Warszawie przy ul.
Kujawskiej 1. Zespół wyznaczył termin składania
oferty cenowej wraz z koncepcją architektoniczną
i wymaganymi dokumentami na dzień 2 lutego
2016 r. na godz. 13:00. Otwarcie ofert zostało
wyznaczone na dzień 3 lutego 2016 r. na godz.
11:00. W tym terminie, z zachowaniem wszelkich
ustalonych procedur, Zespół wyłonił zwycięzcę,
którym została firma FS&P ARCUS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

2.17. U
 bezpieczenie OC członków Izby, sprawozdanie
z funkcjonowania umowy
generalnej
Obsługę Umowy Generalnej obowiązkowego ubezpieczenia OC realizowano w 2015 r. bez
pośrednictwa brokera ubezpieczeniowego. Rezygnacja z pośrednictwa brokerskiego w 2011 r.
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pozwoliła na obniżenie składki ubezpieczeniowej
z kwoty 96 zł do 70 zł, utrzymanie zmniejszonych
opłat na ubezpieczenie w segmencie ubezpieczeń
OC nadwyżkowych, podwyższenie sumy gwarancyjnej do kwoty 1 000 000 PLN dla ubezpieczeń OC
w życiu prywatnym oraz wprowadzenie bezskładkowo ubezpieczenia dotyczącego ryzyka ponoszenia kosztów ochrony prawnej przez członków Izby.
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu
umowy ubezpieczenia OC wynosi 10 lat od zdarzenia powodującego szkodę, jeżeli szkoda nie
jest wynikiem przestępstwa. Okres ten jest krótszy, jeżeli poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie zobowiązanej do jej naprawienia.
W takim przypadku poszkodowany ma 3 lata na
dochodzenia odszkodowania z ubezpieczenia OC
członka Izby.
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w związku
z roszczeniem odszkodowawczym jest ograniczona do wysokości sumy gwarancyjnej ubezpieczenia OC inżyniera budownictwa. Maksymalna wysokość kwoty odpowiedzialności Ubezpieczyciela
w 2015 r. wynosiła 215 390,00 PLN, równowartość
50 tys. euro zgodnie z kursem określonym w tabeli
1/A/NBP/2015: kurs EUR 4,3078.
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 Allianz S.A i STU Ergo
Hestia.

2.17.1. Dane szkodowe umowy
generalnej ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej członków Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa
1. Liczba zgłoszonych szkód
a) zgłoszono łącznie 557 szkód, w tym:
- 86 szkód do TUiR Allianz S.A.,
- 471 szkód do STU Ergo Hestia;
b) wypłacono 99 odszkodowań:
- 31 odszkodowań wypłaconych przez TUiR Allianz S.A.,

-6
 8 odszkodowań wypłaconych przez STU Ergo
Hestia;
c) liczba odmów wypłaty odszkodowania lub
rezygnacji z roszczenia:
- 39 o
 dmów wypłaty przez TUiR Allianz S.A.,
-2
 01 odmów wypłaty przez STU Ergo Hestia
(w tym 26 rezygnacji z roszczeń);
d) liczba szkód zgłoszonych w 2015 r., a będących w toku likwidacji:
- 16 szkód zgłoszonych do TUiR Allianz S.A.,
- 202 szkody zgłoszone do STU Ergo Hestia;
e) łączna wartość zgłoszonych roszczeń:
- 35 297 182,06 PLN, w tym:
 7 662 508,59 PLN skierowanych do TUiR Allianz S.A.,
 27 634 673,47 PLN skierowane do STU Ergo
Hestia;
f) łączna wartość wypłaconych odszkodowań:
- 4 674 262,45 PLN, w tym:
 1 939 718,62 PLN wypłaconych przez TUiR
Allianz S.A.,
 2 734 543,83 PLN wypłaconych przez STU
Ergo Hestia.
2.	Szkody zgłoszone przed rokiem 2015,
a wypłacone w roku 2015
a) liczba zgłoszonych szkód:
- 10 szkód do TUiR Allianz S.A.,
- 36 szkód do STU Ergo Hestia;
b) łączna kwota wypłat:
-2
 8 298,46 PLN wypłaconych przez TUiR Allianz
S.A.,
- 1 522 595,47 PLN wypłaconych przez STU Ergo
Hestia.
3.	Kwota wszystkich odszkodowań wypłaconych w 2015 r.:
- 6 225 156,38 PLN

XV Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 2016

56

SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY

4. Liczba szkód zgłoszonych w 2015 r. w podziale na okręgowe izby inżynierów budownictwa

5. Wartość wszystkich wypłaconych w 2015 r. odszkodowań z podziałem na okręgowe izby
inżynierów budownictwa
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2.17.2. Główne przyczyny decyzji odmownych zakładu
ubezpieczeń
 P owstanie szkody nie jest związane z pełnieniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
 Ubezpieczony przekroczył zakres uprawnień budowlanych.

 B
 rak odpowiedzialności (winy) ubezpieczonego
za powstałą szkodę.
 Brak pełnej dokumentacji świadczącej o powstałej szkodzie.
 Szkody powstałe w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

2.17.3. Zestawienie porównawcze szkodowości kontraktu OC PIIB
za lata 2003–2015
1. Liczba zgłoszonych szkód w latach 2003–2015
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2. Wartość odszkodowań wypłaconych w latach 2003-2015

2.17.4. Ubezpieczenia OC nad- 2.17.5. U
 bezpieczenia obowiązwyżkowe w 2015 r.
kowe OC architekta
– członka PIIB w 2015 r.
W ramach umowy OC PIIB z STU Ergo Hestia
w 2015 r. zawarto łącznie 1477 umów nadwyżkowego ubezpieczenia OC inżynierów budownictwa,
w tym:
- 336 do wysokości sumy gwarancyjnej
100 tys. EURO,
- 296 do wysokości sumy gwarancyjnej
200 tys. EURO,
- 845 do wysokości sumy gwarancyjnej
250 tys. EURO.
Szkodowość segmentu ubezpieczeń OC nadwyżkowe – brak szkód.

W ramach umowy OC PIIB z STU Ergo Hestia
w 2015 r. zawarto łącznie 87 umów obowiązkowego ubezpieczenia OC architektów.
Szkodowość segmentu ubezpieczeń OC architektów – brak szkód.

2.17.6. U
 bezpieczenia obowiązkowe OC osób sporządzających świadectwa
charakterystyki energetycznej w 2015 r.
W ramach umowy OC PIIB z STU Ergo Hestia
w 2015 r. zawarto łącznie 1022 umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC osób sporządzających
świadectwa charakterystyki energetycznej.
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Szkodowość segmentu ubezpieczeń OC osób
sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej – brak szkód.

2.17.7. Szkodowość odnotowana w 2015 r. w segmencie ubezpieczeń dodatkowych realizowanych
w ramach umowy ubezpieczenia OC PIIB
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 organów PIIB – brak szkód.
4. Ubezpieczenie ponoszenia ochrony prawnej członków PIIB
Szkodowość polisy OC ponoszenia ochrony prawnej członków PIIB – brak szkód.

2.18. Działania public relations
w 2015 r.
Kampania PR-owska to wieloetapowy proces i realizacja wyznaczonych zamierzeń często wymaga
czasu dłuższego niż rok, z tego też wynika charakter długookresowych celów.
Przyjęta w poprzednich latach i realizowana polityka PR, opierająca się na stałych i długofalowych
działaniach, umożliwiła utrwalanie w świadomości
społeczeństwa tożsamości samorządu zawodowego inżynierów budownictwa i roli, jaką odgrywa.
Podejmowane nowe inicjatywy miały na celu kreowanie oraz umacnianie marki naszego samorządu
zawodowego w odniesieniu do zmieniającego się
otoczenia, w którym funkcjonujemy. Zgodnie z założeniami PR, realizowane zadania miały charakter
zewnętrzny oraz wewnętrzny.
W sferze inicjatyw zewnętrznych umacniano
pozytywny wizerunek Izby i wzmacniano opinio-

twórczą rolę samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, natomiast w zakresie strategii
wewnętrznej udoskonalano przepływ informacji
pomiędzy kierownictwem Izby a członkami samorządu oraz budowano prestiż zawodu inżyniera
budownictwa.
Realizacja zadań w wymiarze zewnętrznym głównie polegała na aktywnej polityce komunikacyjnej,
m.in.
 poprzez przekazywanie komunikatów prasowych z najważniejszych wydarzeń z działalności Izby dziennikarzom z mediów centralnych
i branżowych;
 poprzez przekazywanie komunikatów prasowych portalom internetowym, stacjom telewizyjnym i radiowym;
 poprzez zamieszczanie komunikatów prasowych z ważnych wydarzeń z funkcjonowania
Izby na głównej stronie internetowej PIIB;
 poprzez stałe i regularne kontakty z dziennikarzami.
Redaktorzy otrzymywali informacje prasowe,
które były rozsyłane na podstawie funkcjonującej w Izbie bazy danych oraz były przekazywane
w czasie indywidualnych spotkań. Dziennikarze
mogli korzystać również z komunikatów prasowych zamieszczanych w zakładce: Biuro prasowe
/ Materiały dla mediów, znajdującej się na stronie
internetowej PIIB.
Współpraca ta przyniosła konkretne efekty
w postaci publikacji w mediach ogólnopolskich
(m.in.: „Rzeczpospolita”, „Dziennik Gazeta Prawna”), w prasie branżowej („Materiały Budowlane”,
„Przegląd budowlany”, „Wiadomości Projektanta
Budownictwa”, „Budownictwo i Prawo”, „Budowlani”) oraz w biuletynach okręgowych. Przykładowe publikacje: „Dziennik Gazeta Prawna”:
„Inżynier budownictwa – zawód zaufania publicznego – wywiad z A.R. Dobruckim” – 29 stycznia
2015 r.; „Rzeczpospolita”: „Zawód społecznie
odpowiedzialny – wywiad z A.R. Dobruckim”
– 19 czerwca 2015 r.; „Gazeta Wyborcza Oddział
Białystok” – „Inżynierowie z uprawnieniami budowlanymi. Śpiewająco poradzili sobie z egzaminem” – 18 grudnia 2015 r.; Builder – „Builder
Awards 2015” – 3/2015 r.
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Na koniec grudnia został przygotowany do publikacji artykuł pt. „Poplątanie w instalacjach” red.
A. Krzyżanowskiej z czasopisma „Dziennik Gazeta
Prawna”, który ukazał się 13 stycznia 2016 r.
Informacje dotyczące naszego samorządu ukazały
się także m.in. w Programie 1 Polskiego Radia (PR I
– Wywiad z A. R. Dobruckim – 2 lipca 2015 r.; Popołudnie z Jedynką – „Czy zawody budowlane powinny podlegać deregulacji?” – wywiad z J. Smarż
– 6 lipca 2015 r.); w radiu ESKA (Rozmowa
z A.R. Dobrucki – 15 kwietnia 2015 r.); w radiu
Tok FM (A.R. Dobrucki – „Zmiany w Prawie budowlanym. Raport gospodarczy” – 1 lipca 2015 r.).
O zmianach w prawie budowlanym A.R. Dobrucki
mówił także w telewizji Polsat – 15 czerwca 2015 r.
W ramach programów edukacyjnych dla dzieci
A.R. Dobrucki uczestniczył w programie poświęconym zawodowi inżyniera budownictwa (Polskie
Radio Dzieciom, cykliczna audycja: „Podwieczorek
z Filipem i Leopoldem” – 7 października 2015 r.).
Informacje dotyczące działalności PIIB i ważnych
dla środowiska wydarzeń, na podstawie komunikatów uzyskanych z biura prasowego, zamieszczane były również przez dziennikarzy na portalach
internetowych, m.in.: www.muratorplus; www.
rp.pl; www.gazetaprawna.pl; www.polcen.com.
pl; www.rusztowania-izba.org.pl; www.ipb.org.pl;
www.docplayer.pl; www.polskieradio.pl; www.budownictwo.wnp; www.materialybudowlane.info.
pl; www.e-uprawnienia.pl; www.ebuilder.pl; www.
kongresbudownictwa.pl.
Ważną rolę zarówno w komunikacji zewnętrznej,
jak i wewnętrznej odegrała strona internetowa PIIB,
jeden z najbardziej popularnych obecnie nośników
informacji. Na bieżąco zamieszczane były na niej komunikaty i informacje mówiące o wydarzeniach dotyczących funkcjonowania samorządu zawodowego
oraz branży budowlanej. Jest ona dobrym źródłem
wiadomości dla członków samorządu, pozwalającym uzyskać istotne informacje osobom, należącym
do PIIB, np. o ubezpieczeniach, aktach prawnych czy
szkoleniach e-learningowych. W 2015 r. na samej
tylko stronie głównej w Aktualnościach umieściliśmy
56 informacji. Dodatkowo komunikaty były zamieszczane w zakładce – Aktualności / Konferencje i Biuro
prasowe/Materiały dla mediów.

W związku z coraz większym zainteresowaniem
mediami społecznościowymi oraz możliwościami przekazywania informacji, i to zarówno różnym mediom, jak i członkom naszego samorządu
zawodowego, uruchomiliśmy swój profil PIIB na
Facebooku. Pomysł okazał się trafiony i coraz więcej osób korzysta z takiej możliwości uzyskiwania
wiadomości. Jest to rozwiązanie, które będziemy
udoskonalać i rozbudowywać. Funkcję moderatora, który czuwa nad stroną i zamieszcza informacje,
pełni Piotr Korczak z Pomorskiej OIIB.
Z myślą o rozszerzeniu możliwości przekazywania rzetelnej informacji mediom, nie tylko na szczeblu krajowym, ale także w okręgach, powołaliśmy
do życia Grupę Medialną PIIB. W skład grupy wchodzą rzecznicy prasowi okręgowych izb inżynierów
budownictwa oraz osoby wytypowane przez okręgowe izby i upoważnione do udzielania informacji
przedstawicielom różnych mediów. Chcemy zaktywizować działania medialne w izbach okręgowych
oraz utrwalić w świadomości lokalnych środowisk
rolę i znaczenie samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.
Kolejnym krokiem dotyczącym funkcjonowania
grupy było zorganizowanie 10 grudnia 2015 r.
szkolenia – warsztatów dla osób wchodzących
w skład Grupy Medialnej PIIB. Poświęcone ono
było współpracy z różnymi mediami (prasa, radio,
telewizja), komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
sztuce wystąpień medialnych. Przeprowadziliśmy
także warsztaty, podczas których zostało nagrane
wystąpienie każdego z uczestników, a następnie
ocenione przez eksperta od wystąpień medialnych.
W 2016 r. zgodnie z programem działania PIIB,
planujemy uaktywnić działania okręgowych izb,
mające na celu propagowanie zawodu inżyniera
budownictwa.
Ważnymi wydarzeniami dla działań PR były: XIV
Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB oraz II Nadzwyczajny Krajowy Zjazd PIIB. Na obrady pierwszego
zjazdu zostali zaproszeni przedstawiciele mediów
centralnych, branżowych i okręgowych. Dla wszystkich przygotowano zestawy materiałów prasowych
w wersji papierowej oraz nagrane na płytkach CD,
do wykorzystania w publikacjach. Przedstawicielom
redakcji rozesłano po Zjeździe relacje, komunikaty
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prasowe oraz serwis zdjęciowy. Artykuły dotyczące
Zjazdu opublikowano w prasie branżowej, okręgowej i na serwisach internetowych.
Po II Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe PIIB do
redakcji mediów centralnych, branżowych i okręgowych zostały wysłane komunikaty oraz zdjęcia.
Publikacje dotyczące Zjazdu ukazały się w prasie
branżowej, biuletynach okręgowych i na stronach
internetowych.
W ramach realizacji zewnętrznych działań strategii PR i propagowania oraz promocji samorządu
zawodowego inżynierów budownictwa uczestniczyliśmy jako organizatorzy lub obejmowaliśmy
patronatem prestiżowe dla środowiska konferencje, targi, konkursy. Sprawowaliśmy patronat nad
m.in. MTBIA „Budma”, na których wspólnie z Wielkopolską OIIB zostały zorganizowane Dni Inżyniera
Budownictwa; konkursem „Budowa Roku” organizowanym przez PZITB; Centralnymi Obchodami
Dnia Budowlanych; XXX Jubileuszowymi Ogólnopolskimi Warsztatami Pracy Projektanta Konstrukcji;
XXVII Konferencją Naukowo-Techniczną „Awarie
Budowlane”.
Objęliśmy patronatem V edycję projektu „Kreatorzy budownictwa”, realizowanego przez Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o.
oraz program „Metamorfozy – Rewitalizacja Polskich
Miast”, realizowany przez miesięcznik „Builder”.
Byliśmy współorganizatorem XIII Międzynarodowych Targów Sprzętu Elektrycznego i Systemów Zabezpieczeń ELEKTROTECHNIKA 2015, w czasie których zostały przeprowadzone szkolenia o tematyce
dotyczącej projektowania, wykonania i eksploatacji
urządzeń energetycznych i instalacji. Udział w nich
wzięło ok. 900 uczestników. Jednym z pomysłodawców oraz współorganizatorów tych szkoleń był
nasz kolega Tadeusz Olichwer.
Ponadto uczestniczyliśmy w organizacji XVIII Konferencji Izby Projektowania Budowlanego i PIIB oraz
XXII Spotkania Izb i Organizacji Budowlanych Krajów Grupy Wyszehradzkiej w dniach 1–4.10.2015 r.
w Gdańsku, w którym udział wzięli przedstawiciele
organizacji zawodowych inżynierów i techników
budownictwa z Polski, Czechy, Słowacji i Węgier.
W wyniku naszych dotychczasowych działań na
arenie międzynarodowej Zygmunt Meyer, repre-

zentujący Polską Izbę Inżynierów Budownictwa
w Europejskiej Radzie Izb Inżynierów (ECEC), 26
września 2015 r. objął stanowisko wiceprezydenta
tej Rady. Natomiast Prezes PIIB Andrzej R. Dobrucki
uczestniczył w obchodach 75-lecia Stowarzyszenia
Techników Polskich w Wielkiej Brytanii.
W ramach wspierania inicjatyw podejmowanych
na rzecz młodzieży uczącej się na kierunkach budowlanych, PIIB wspierała, jak co roku, działania
Krajowej Federacji Edukacji Zawodowej i Kultury Fizycznej „Budowlani”, która zorganizowała konkurs
szkół zawodowych i techników pn. „Buduj z Pasją”.
PIIB ufundowała puchary dla szkół biorących udział
w finałach konkursu w roku 2014/2015.
Współpracujemy także z samorządami zawodów
zaufania publicznego, stowarzyszeniami naukowo-technicznymi i członkami grupy B-8, wspierając
głos środowiska budowlanego w sprawach ważnych dla branży budowlanej.
Budowanie zewnętrznego wizerunku naszego
samorządu wymaga także zaangażowania innych
grup wsparcia, które wpływają na postrzeganie PIIB
oraz umożliwiają realizację ważnych dla naszych
członków zadań. W ubiegłym roku Andrzej Roch
Dobrucki - Prezes PIIB oraz przedstawiciele KR PIIB
uczestniczyli w spotkaniach z posłami do Sejmu RP,
przedstawicielami Sejmowej Komisji Infrastruktury
oraz reprezentantami rządu.
Realizując zadania dotyczące wewnętrznych
działań public relations, na bieżąco i systematycznie współpracowaliśmy z redakcjami biuletynów
okręgowych. Przekazywane były materiały prasowe
oraz serwis fotograficzny, służyliśmy merytorycznym wsparciem i pomocą. Komunikaty prasowe
były wykorzystywane na stronach internetowych
okręgowych izb oraz w okręgowych biuletynach.
Przygotowaliśmy i zorganizowaliśmy 7 maja
2015 r. specjalne, kolejne warsztaty dla redaktorów naczelnych wszystkich okręgowych biuletynów
ukazujących się w okręgowych izbach. Poświęcone
były tematom: biuletyn jako narzędzie promocji zawodu inżyniera budownictwa i samorządu zawodowego inżynierów budownictwa; rola biuletynu
jako ambasadora marki inżyniera budownictwa
oraz nowym wyzwaniom czasu, czyli biuletyn interaktywny.
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Należy zauważyć, że długofalowe systematyczne
działanie PR w odniesieniu do biuletynów i stron
internetowych przynosi konkretne efekty. Okręgowe czasopisma mają już swoją pozycję i cieszą się
popularnością wśród członków okręgowych izb.
Umieszczane w nich komunikaty, artykuły i publikacje docierają do coraz szerszego grona odbiorców,
co ma dla nas szczególne znaczenie. Na korzyść
zmieniły się także strony internetowe, stając się
jednym z podstawowych źródeł informacji. Wychodząc naprzeciw nowym mediom społecznościowym, coraz więcej okręgowych izb założyło także
swoje strony na Facebooku.
W ramach wewnętrznego PR zamieszczane były
także publikacje w czasopiśmie „Inżynier Budownictwa”. Na stronach poświęconych samorządowi
zawodowemu ukazywały się artykuły dotyczące
m.in. działań legislacyjnych, inicjatyw podejmowanych przez Krajową Radę PIIB czy też funkcjonowania okręgowych izb inżynierów budownictwa.
W większości były one przygotowywane przez biuro prasowe PIIB.
Czasopismo „Inżynier Budownictwa” pełni bardzo
ważną rolę w możliwości przekazywania istotnych
dla członków naszego samorządu zawodowego
wiadomości. Systematyczny jego rozwój sprawia,
że jest postrzegany przez inżynierów budownictwa
jako jedno z podstawowych źródeł informacji.

2.19. Informatyzacja
Wstęp
Sfera funkcjonowania Krajowej Izby w zakresie informatyzacji skupiła się w 2015 r. na dwóch
płaszczyznach:
1)	systemach wspomagających dostęp do wiedzy
i informacji niezbędnych technikom i inżynierom budownictwa w wykonywaniu czynności
zawodowych; w tej grupie należy wymienić następujące systemy internetowe:
 witryna internetowa Izby i Biuletyn Informacji
Publicznej,
 e-learning – system wspomagający doskonalenie zawodowe członków Izby,
 biblioteka norm PKN,
 Serwis Budowlany,

 serwis Prawo Ochrony Środowiska,
 serwis BHP,
 e-Sekocenbud;
2)	wewnętrznych systemach informatycznych
wspomagających pracę Krajowego Biura i okręgowych biur; w tej grupie znajdują się:
 system ewidencji członków,
 system elektronicznych zaświadczeń potwierdzających członkostwo w Izbie.

2.19.1. Witryna internetowa
Witryna internetowa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa prowadzona jest pod adresem: www.
piib.org.pl. Organizacja strony internetowej odzwierciedla w pierwszej kolejności urzędowy charakter samorządu zawodowego, którego zakres
i cele zostały wskazane w ustawie o samorządach
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. Podział tematyczny w formie zakładek jest
zgodny z zakresem zadań Krajowej Izby i jej organów. Wszystkie zakładki organów statutowych Krajowej Izby zawierają regulaminy określające zakres
ich funkcjonowania, chronologicznie ułożone treści
uchwał oraz terminarze posiedzeń.
W warstwie komunikacyjnej na stronie zamieszczane są wszelkie wydarzenia, jakie miały miejsce
w Izbie, związane z obowiązkami statutowymi, komunikaty dla członków oraz informacje o inicjatywach podejmowanych przez władze Izby bądź przy
ich współudziale. Członkowie Izby mają bezpośredni dostęp do wszystkich informacji zamieszczanych
w na bieżąco uaktualnianej zakładce „Aktualności”.
W ciągu 2015 r. na stronach Izby zostały zamieszczone i zmodyfikowane 223 informacje dotyczące
bieżących spraw.
Popularną usługą zamieszczoną na stronach Izby
jest lista członków i osób świadczących usługi transgraniczne na terenie naszego kraju. Każda osoba
odwiedzająca witrynę może szybko i sprawnie potwierdzić fakt członkostwa każdej osoby wykonującej
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
Narzędzia te w dużej mierze wykorzystywane są
przez urzędy administracji centralnej i samorządowej,
w celu weryfikacji danych. Zmniejsza to w znaczny sposób liczbę zapytań kierowanych do izb,
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związanych z potwierdzeniem przynależności i okresu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. Na prośbę
GUNB usługa została rozszerzona o możliwość weryfikacji danych do 10 lat wstecz. Liczba uruchomień
wspomnianego serwisu w 2015 r. wynosiła 321 413.
Niesłabnącym zainteresowaniem cieszy się również serwis poświęcony wydaniom czasopisma
„Inżynier Budownictwa”. W serwisie umieszczone
są elektroniczne wersje wszystkich numerów wspo-

mnianego czasopisma od początku jego istnienia.
Serwis ten skierowany jest głównie do osób, które
nie otrzymują bezpłatnej wersji papierowej miesięcznika, tj. studentów, pracowników organów
administracji państwowej oraz osób przebywających za granicą. Liczba odsłon stron z czasopismem „Inżynier Budownictwa” w 2015 r. wynosiła
53 502. Pełny katalog stron tytułowych wydanych
w 2015 r. przedstawia rysunek 2.19.1.

Rys. 2.19.1. Katalog stron tytułowych miesiączników wydanych w 2015 r
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Ponadto Krajowe Biuro od kilku lat prowadzi serwis internetowy z aktami prawnymi związanymi
z budownictwem. 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 sprawdzona kancelaria radcy prawnego Krzysztofa Zająca. Liczba odwiedzających ten
serwis w roku sprawozdawczym wyniosła 81 953.
Wysokie oceny jakości zawartych informacji na
stronie Izby znajdują swoje odzwierciedlenie w liczbach odwiedzin i odsłon poszczególnych treści.
W przypadku witryny PIIB wskaźniki te w 2015 r.
przedstawiają się następująco:
 liczba odwiedzin (liczba wejść na stronę niezależnie od ilości wyświetlanych podstron) – 771 439,
 liczba odsłon (liczba wyświetlonych wszystkich
stron witryny piib.org.pl) – 2 818 554,
 bezwzględna liczba niepowtarzalnych użytkowników – 491 555.
Przedstawione dane zostały opracowane za pomocą systemu Google Analitics.

2.19.2. E
 -learning – system
wspomagający
doskonalenie zawodowe
członków Izby
W celu wypełnienia ustawowego obowiązku
współdziałania przy podnoszeniu kwalifikacji zawodowych swoich członków, Krajowe Biuro PIIB
uruchomiło internetowy serwis doskonalenia zawodowego, popularnie zwany e-learningiem.
Szkolenia e-learningowe są efektywną metodą
szkoleniową, która zapewnia w sposób zindywidualizowany – w wybranym przez szkolonego
miejscu i czasie – odpowiedni poziom szkolenia.
Należy przypomnieć, że szkolenia e-leraningowe
wiążą się z określonymi korzyściami, takimi jak:
możliwość dostosowania do indywidualnego tempa nauczania, zapewnienie ciągłego dostępu do
materiałów szkoleniowych będących przedmiotem szkolenia czy jednostkowe niskie koszty szkolenia. Szkolenia e-lerningowe są drogie w opracowaniu, lecz, uwzględniając liczbę potencjalnych

użytkowników i długi czas ekspozycji, są uważane
za najtańszą i jednocześnie jedną z najbardziej elastycznych form doskonalenia osobistego. Począwszy od 2011 r. baza szkoleń e-learningowych jest
sukcesywnie rozbudowywana. Na koniec 2015 r.
w internetowym systemie szkoleniowym znajdowały się 22 kursy w formie e-learningu o następujących tematach:
 Nowoczesne konstrukcje przepustów, eko-mostów, oraz tuneli dla pieszych i rowerzystów
 Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach nN
oraz SN w świetle procesów normalizacyjnych.
Projektowanie, budowa, eksploatacja. Część I
 Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach nN
oraz SN w świetle procesów normalizacyjnych.
Projektowanie, budowa, eksploatacja. Część II
 Organizacja budowy – wybrane praktyczne zalecenia dla dobrego przygotowania i sprawnej
realizacji
 Zasilanie budynków użyteczności publicznej
oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną. Dobór mocy źródeł zasilających – zagadnienia wybrane. Część II
 Podstawy projektowania konstrukcji według
PN-EN 1990
 Eurokod 7, planowanie, interpretacja i projektowanie geotechniczne zgodne z PN EN 1997
i nowymi normami europejskimi
 Bezwykopowe technologie odnowy przewodów infrastruktury podziemnej miast
 Odpowiedzialność inżynierów budownictwa
pełniących samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie
 Samowola budowlana i istotne odstępstwo od
zatwierdzonego projektu budowlanego – proces naprawczy przed organami nadzoru budowlanego
 Instalacje elektryczne niskiego napięcia w budownictwie. Część I - Procesy normalizacyjne
Urządzenia elektryczne
 Instalacje elektryczne niskiego napięcia w budownictwie. Część II - Środki ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa
 Głębokie wykopy
 Metody osuszania przegród budowlanych,
przyczyny i skutki zawilgocenia budynków
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Rys. 2.19.2. Przykładowe strony tytułowe kursów e-learningowych zamieszczonych w 2015 r.

 K
 onstrukcje drewniane – wymagania oraz podstawowe zasady projektowania i wykonawstwa
 Bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie
 Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy
robotach budowlanych na wysokości – rusztowania i podesty robocze, środki ochrony indywidualnej
 Zasilanie budynków użyteczności publicznej
oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną. Dobór mocy źródeł zasilających – zagadnienia wybrane. Część I
 Kosztorysowanie robót budowlanych
 Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych
 Wprowadzenie do eurokodów
 Wprowadzenie do konstrukcji zbrojonych geosyntetykami.
Możliwość dokonania przeszkolenia za pośrednictwem medium internetowego znalazło również
zastosowanie w przypadku obowiązku przeszkolenia, który powstał w związku z art. 42 ust. 2a ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz
inżynierów budownictwa, który mówi, że osoby
skreślone z listy członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa z przyczyn, o których
mowa w art. 42 ust. 1 pkt 1–3 oraz w ust. 2 ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz
inżynierów budownictwa, podlegają obowiązkowi

odbycia przeszkolenia uzupełniającego. W związku z tym Krajowe Biuro opracowało i zamieściło
w systemie e-learningowym kurs, który umożliwia
spełnienie ustawowego obowiązku w elastycznej
formie.
Na dzień 31 grudnia 2015 r. z tej formy podnoszenia kwalifikacji skorzystało 19 066 członków Izby.

2.19.3. Biblioteka norm PKN
W związku z zawartą umową pomiędzy Polską
Izbą Inżynierów Budownictwa a Polskim Komitetem Normalizacyjnym członkowie Izby mają dostęp
do zbioru norm za pośrednictwem sieci Internet.
Zakres udostępniania dotyczy zbioru norm określonych przez wyróżniki ICS 91 Budownictwo i materiały budowlane, ICS 93 Inżynieria lądowa i wodna
oraz Polskich Norm zharmonizowanych do dyrektywy 89/106/EWG (materiały budowlane). Ponadto
podpisana umowa gwarantuje członkom Izby dostęp do wszystkich aktualnych i wycofanych norm
przywołanych w aktach prawnych z różnego okresu, a związanych z budownictwem. Wynikiem tak
zdefiniowanego zakresu jest obecnie ponad 8500
norm. Dostęp do biblioteki norm PKN ma każdy
czynny członek samorządu zawodowego oraz, od
2015 r., na 6-miesięczny okres, praktykanci. Ponadto
biblioteka norm PKN jest poszerzana o normy spoza
wyróżników ICS 91 i 93, zgłoszone przez członków.
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2.19.4. Serwis Budowlany
W 2015 r. Krajowe Biuro przedłużyło również
dostęp do usług oferowanych przez wydawnictwo
Wolter Kluwers, tj. Serwisu Budowlanego w najszerzej wersji Platinum, serwisu Prawo Ochrony Środowiska i serwisu BHP. Serwis Budowlany jest usługą
o szerokim zakresie oferowanych możliwości, 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 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. Ponadto członkowie Izby mają możliwość
zadawania pytań ekspertom w zakresie prezentowanych w serwisie materiałów.

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 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 eksperckimi z podaniem praktycznych przykładów i rozwiązań, jakie
mogą być zastosowane przez specjalistę w danej
sytuacji.
Tabela 2.19.3. przedstawia zsumowaną liczbę
osób – członów Izby - którzy skorzystali z Serwisu
Budowlanego, serwisu Prawo Ochrony Środowiska i serwisu BHP w 2015 r. Należy podkreślić, że
wspomniane serwisy są nowym narzędziem udostępnionym członkom Izby i rok 2015 był pierwszym okresem, w którym mogli oni odnieść korzyść
z przydatnych w tych serwisach informacji.

Tabela 2.19.3. Liczba członów Izby, którzy skorzystali z Serwisu Budowlanego, serwisu Prawo Ochrony Środowiska
i serwisu BHP w 2015 r.
Okręgowa Izba Inżynierów
Budownictwa

Liczba członków

Dolnośląska OIIB

933

Serwis Prawo Ochrony
Środowiska
190

Kujawsko-Pomorska OIIB

342

86

190

Łódzka OIIB

569

138

294

Lubelska OIIB

476

108

228

Lubuska OIIB

202

50

106

Małopolska OIIB

839

223

485

Mazowiecka OIIB

1383

300

676

Opolska OIIB

266

64

133

Podkarpacka OIIB

273

84

141

Podlaska OIIB

353

63

193

Pomorska OIIB

622

138

295

1330

309

577

Świętokrzyska OIIB

230

57

133

Warmińsko-Mazurska OIIB

429

95

192

Wielkopolska OIIB

697

166

398

Zachodniopomorska OIIB

467

115

216

9411

2186

4734

Śląska OIIB
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Serwis Budowlany

Serwis BHP
477
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2.19.5. e-Sekocenbud

2.19.6. S
 ystem ewidencji
członków

W związku z dużym zainteresowaniem usługą
e-Sekocenbud Wydawnictwa Promocja, Krajowa
Izba przedłużyła dostęp do niej na kolejny rok.
Usługa ta jest źródłem informacji niezbędnych na
różnych etapach kosztorysowania, zarówno przy
szacowaniu planowanej inwestycji, jak i wykonywaniu kosztorysu szczegółowego.
Członkowie Izby poprzez ww. usługę 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: trendy zmian cen wybranych czynników produkcji (materiałów, sprzętu),
karty katalogowe zawierające pełną informację
techniczną materiałów i produktów, zróżnicowane
jednostki miary materiałów.
Tabela 2.19.4. przedstawia liczbę członków, którzy skorzystali z dostępu do usługi e-Sekocenbud
do końca 2015 r.
Tabela. 2.19.4. Liczba członków, którzy skorzystali
z dostępu do usługi e-Sekocenbud
do końca 2015 r.
Okręgowa Izba Inżynierów
Budownictwa
Dolnośląska OIIB

Liczba
członków
1376

Kujawsko-Pomorska OIIB

496

Łódzka OIIB

827

Lubelska OIIB

714

Lubuska OIIB

320

Małopolska OIIB

1203

Mazowiecka OIIB

1993

Opolska OIIB

373

Podkarpacka OIIB

379

Podlaska OIIB

498

Pomorska OIIB

1005

Śląska OIIB

1863

Świętokrzyska OIIB

337

Warmińsko-Mazurska OIIB

601

Wielkopolska OIIB

942

Zachodniopomorska OIIB

674

RAZEM

13601

Dla zapewnienia wsparcia prowadzenia rejestrów
członków, Krajowe Biuro stworzyło ponad 10 lat
temu jednolity system obsługi członków Budinfo.
System ten początkowo wspomagał rejestry członków w okręgowych izbach, z możliwością przekazywania podstawowych informacji o członkach
na stronie Krajowej Izby. System był sukcesywnie
rozbudowywany do obecnej postaci, która kompleksowo wspomaga pracę okręgowych biur. Automatyzacja większości procesów związanych z informatycznym wsparciem działów członkowskich
w okręgowych biurach umożliwiła zmniejszenie
ich obciążeń, a w konsekwencji oszczędność czasu i pieniędzy. System jest stale rozbudowywany,
z uwzględnieniem uwag przekazywanych przez
pracowników okręgowych biur. Jedynym warunkiem wdrożenia nowych rozwiązań jest to, aby propozycja usprawnienia procesu miała zastosowanie
we wszystkich okręgowych biurach i realnie przyczyniła się do usprawnienia wykonywanej pracy.
W 2015 r. do systemu Budinfo zostały wprowadzone usprawnienia związane z importem i eksportem danych w formatach XLS, rejestrowaniem dofinansowań do szkoleń dla członków, rejestrowaniem
odznaczeń nadawanych członkom, rejestrowaniem
praktykantów z umożliwieniem dostępu do niektórych usług portalu PIIB, usprawnieniem tworzenia raportów RTF, modyfikacją struktur baz danych Firebird
(okręgowe biura) i Oracle (Biuro Krajowe), dostosowaniem usługi wspomagającej składanie podpisu cyfrowego w wersji kompatybilnej z wersją oprogramowania Java 8, generowaniem rejestrów z nadpłatami
na potrzeby procesu automatyzacji przelewów bankowych, automatycznym odnotowywaniem w bazie
danych informacji dotyczących spełnienia obowiązku
przeszkolenia uzupełniającego.
Krajowe Biuro PIIB pokrywa koszty związane zarówno z pełną administracją systemu,
utrzymaniem infrastruktury, opieką nad warstwą hardwarową i softwarową, jak również
z utrzymaniem wsparcia technicznego i pomocy dla pracowników okręgowych biur.

XV Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 2016

68

SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY

2.19.7. E
 lektroniczne zaświadczenia przynależności
do Izby
Wszyscy czynni członkowie Izby mają możliwość
uzyskania potwierdzeń członkostwa w Izbie w formie elektronicznego zaświadczenia o członkostwie.
Zaświadczenie ma postać pliku PDF, podpisanego
elektronicznie przy wykorzystaniu kwalifikowanego
podpisu, z zachowaniem wszystkich uwarunkowań
prawnych wynikających z KPA. W chwili obecnej
postać elektroniczna zaświadczenia stała się formą
dominującą. Zaświadczenia tradycyjne – w postaci
papierowej – są sukcesywnie wycofywane z użytku.
Powyższa zmiana umożliwiła wygospodarowanie
znacznych oszczędności w budżetach okręgowych
izb, które zrezygnowały z wystawiania i rozsyłania
tradycyjnych wersji papierowych.
Jednocześnie, dla zwiększenia oszczędności związanych z rozsyłaniem tradycyjnych zaświadczeń,
Krajowe Biuro wynegocjowało znaczne obniżenie
kosztów wysyłki korespondencji tradycyjnej dla 15
okręgowych biur i Krajowego Biura.
Tabela. 2.19.5. Liczba członków (aktywnych
użytkowników) systemu elektronicznych
zaświadczeń członkostwa w Izbie
wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
Okręgowa Izba Inżynierów
Budownictwa

Aktywne konta

Dolnośląska OIIB

7718

Kujawsko-Pomorska OIIB

3422

61.6%

Łódzka OIIB

5679

84.03%

Lubelska OIIB

5829

97.39%

Lubuska OIIB

1727

63.45%

Małopolska OIIB

7097

64.21%

Mazowiecka OIIB

15223

89.16%

77.81%

Opolska OIIB

2133

81.6%

Podkarpacka OIIB

3457

56.88%

Podlaska OIIB

3302

92.44%

Pomorska OIIB

5929

75.35%

11063

87.31%

Świętokrzyska OIIB

2159

55.16%

Warmińsko-Mazurska OIIB

3520

86.81%

Wielkopolska OIIB

7116

73.12%

Zachodniopomorska OIIB

4569

84.31%

89943

78.22%

Śląska OIIB

RAZEM

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 z wydanymi elektronicznymi zaświadczeniami tworzone są i przechowywane przez Krajowe Biuro PIIB.
Liczbę członków korzystających z elektronicznych
zaświadczeń potwierdzających przynależność do
Izby przedstawia tabela 2.19.5.

2.20. W
 ydawnictwo PIIB
w 2015 r.
W 2015 r. wydawnictwo kontynuowało wydawanie miesięcznika „Inżynier Budownictwa” oraz
katalogów „Katalog inżyniera”, „Vademecum”,
„Kreatorzy budownictwa”, „Kreatorzy budownictwa w PIIB”. Poszczególne tomy „Vademecum”
w 2015 r. były poświęcone: budownictwu mostowemu, budownictwu energooszczędnemu, hydroizolacjom, budownictwu drogowemu i kolejowemu, konstrukcjom budowlanym. Projekt „Kreatorzy
budownictwa” rozwija się oraz umacnia swoją pozycję na rynku. W listopadzie 2015 r. tytuły „Kreator
Budownictwa Roku 2015” wręczane były przez
władze PIIB oraz zarząd Wydawnictwa PIIB w trakcie uroczystej gali w Pałacu Sobańskich w Alejach
Ujazdowskich w Warszawie. Ukazała się druga
edycja publikacji „Kreatorzy budownictwa w PIIB”,
przedstawiającej działaczy izbowych z okręgowych
izb: dolnośląskiej, łódzkiej, małopolskiej, mazowieckiej i śląskiej. Jak dotychczas, prowadzono
serwisy internetowe www.inzynierbudownictwa.pl
oraz www.kataloginzyniera.pl. Pojawił się też nowy
serwis www.kreatorzybudownictwa.pl.
W 2015 r. ukazało się 11 numerów miesięcznika
„Inżynier Budownictwa”, każdy w objętości 120
stron i nakładzie ok. 118 000 egzemplarzy. Każdy
numer miesięcznika rozpoczynał dział „samorząd
zawodowy” poświęcony informacjom związanym
z działalnością PIIB. Do tego działu materiały były
w znacznej części przygotowywane przez rzecznika
prasowego PIIB oraz osoby pracujące w biurach organów Izby (np. „Ewolucja uprawnień wydawanych
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osobom ze średnim wykształceniem technicznym”
w nr 4/2015; „Obowiązkowe składki można wliczyć
w koszty” w nr 12/2015). Najwięcej stron zawierał
dział „samorząd zawodowy” w numerze czerwcowym IB, gdzie przedstawione zostały czytelnikom
sprawozdania z działalności organów PIIB. Wybrane
artykuły publikowane w informatorach (biuletynach)
izbowych awizowane były na specjalnych stronach –
pod belką „w biuletynach izbowych”.
W 2015 r. w miesięczniku stale były publikowane:
 artykuły techniczne oraz prawne, pomocne
w działalności zawodowej inżynierów i techników budownictwa – przy czym przy doborze
tematyki artykułów technicznych istotnym kryterium było uwzględnianie potrzeb wszystkich
branż skupionych w PIIB;
 artykuły dotyczące bezpieczeństwa w budownictwie, np. „Prace na wysokości” w nr 5
i 6/2015; „Katastrofy spowodowane wybuchem
gazu” w nr 10/2015;
 artykuły dotyczące Eurokodów, np. „Stal budowlana w temperaturach pożarowych w świetle Eurokodów” (nr 4 i 5/ 2015);
 informacje o zmianach w zakresie normalizacji
przygotowywane przez PKN;
 kalendarium dotyczące najważniejszych zmian
w prawie;
 odpowiedzi na listy czytelników, przygotowywane przez ekspertów (redakcja dobierała takie
tematy, które zainteresują największą liczbę czytelników);
 materiały poświęcone ciekawym realizacjom
budowlanym (np. „Proces betonowania fundamentu kotłowni bloku w elektrowni Opole”
- nr 9/2015, „Szkoła w Kazimierzu Dolnym po
katastrofie budowlanej” - nr 4 i 5/2015);
 lekcje języka angielskiego i języka niemieckiego;
 informacje o nowościach w zakresie literatury
fachowej;
 informacje o zbliżających się konferencjach i targach z zakresu budownictwa oraz relacje z ważniejszych wydarzeń budowlanych i konferencji.
W czterech numerach ukazały się kilkunastostronicowe specjalistyczne dodatki tematyczne.
W pięciu numerach ukazało się Vademecum Geoinżynierii.

Redakcja przy opracowaniu poszczególnych numerów kierowała się również sugestiami Rady Programowej, na posiedzeniach której wielokrotnie
podejmowane były tematy bieżącej działalności
i rozwoju czasopisma. Rada Programowa pozytywnie oceniła zawartość merytoryczną „Inżyniera Budownictwa” oraz plany redakcji na przyszłość.
W 2015 r. wydano pięć tomów „Vademecum”.
Poruszane były kolejno tematy budownictwa mostowego,
budownictwa
energooszczędnego,
hydroizolacji, budownictwa drogowego i kolejowego, konstrukcji budowlanych. Poszczególnym
tomom patronowały stowarzyszenia branżowe:
Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej,
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej, Izba Projektowania
Budowlanego. Katalogi zawierają artykuły z danej
dziedziny, poszerzone o prezentacje firm, technologii i materiałów dla branży budownictwa poruszanej 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 3000 a 3500 egz., w zależności od zainteresowania daną tematyką. Jak wszystkie wcześniejsze publikacje, tak również i ta jest dostępna
w Internecie oraz w formie e-wydania. Publikacja
jest bezpłatna dla członków PIIB.
W grudniu ukazał się po raz kolejny „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 256 stron, nakład
10 000 egz. Tytuł dystrybuowany jest nieodpłatnie
wśród tych członków PIIB, którzy zamówili publikację. Dostępny jest również w formie e-wydania.
Cała zawartość katalogu w postaci internetowej
bazy danych dostępna jest w serwisie www.kataloginzyniera.pl.
Wydawnictwo pod patronatem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa kontynuuje przyznawanie nagród „Kreator Budownictwa Roku”. W 2015 r.
tytuł przyznano 16 osobom i 26 firmom. Certyfikaty
były wręczane podczas uroczystej gali w listopadzie
2015 r. w Pałacu Sobańskich. W ramach projektu
wydawany jest katalog „Kreatorzy budownictwa”,
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przedstawiający sylwetki nagrodzonych osób oraz
profile działalności nagrodzonych firm. Publikacja
ukazała się w nakładzie 3000 egz. i dostępna jest
również w formie e-wydania. Całość dostępna jest
również w serwisie www.kreatorzybudownictwa.pl.
W 2015 r. po raz drugi ukazała się publikacja
„Kreatorzy budownictwa w PIIB”, poświęcona
osobom w sposób szczególny zasłużonym dla budownictwa i wytypowanym przez przewodniczących izb okręgowych. Nakład 1500 egz.
Wszystkie katalogi są produktami komercyjnymi,
finansowanymi z przychodów reklamowych Wy-

dawnictwa PIIB. Wszystkie są również dostępne
w formie elektronicznej, do użytkowania na tabletach, komputerach, smartfonach.
Każda drukowana publikacja posiada swój odpowiednik w formie serwisu internetowego.
Rok 2015 dzięki właściwemu działaniu Zarządu,
Rady Nadzorczej oraz Rady Programowej został zamknięty zyskiem.
Krajowa Rada PIIB pozytywnie oceniła działalność
przedstawicieli Izby w organach Wydawnictwa, jakimi są Rada Nadzorcza i Rada Programowa.
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2.21. S
 prawozdanie finansowe
i realizacja budżetu
2.21.1. 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 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
2. Sprawozdanie zostało sporządzone przez własną
księgowość PIIB.
3. Badanie sprawozdania finansowego PIIB za 2015 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.

2.21.2. Informacje o bilansie
i rachunku zysków
i strat
Bilans po stronie aktywów i pasywów zamyka się
kwotą 21 444 959,37 zł
1. Aktywa obejmują:
1) aktywa trwałe
8 232 131,68 zł
w tym: wartości
niematerialne i prawne
5 996,27 zł
środki trwałe
3 865 823,44 zł
środki trwałe w budowie
4 249 258,21 zł
należności długoterminowe
25 053,76 zł
inwestycje długoterminowe
86 000,00 zł
2) aktywa obrotowe
13 212 827,69 zł
w tym: zapasy
72,90 zł
należności krótkoterminowe
393 465,03 zł
inwestycje krótkoterminowe
12 577 388,43 zł
rozliczenia międzyokresowe
241 901,33 zł
2. Pasywa obejmują:
1) fundusz statutowy
12 062 567,39 zł
2)	wynik finansowy
za rok 2015 (dodatni)
749 482,45 zł
3)	zobowiązania
i rezerwy na zobowiązania
8 632 909,53 zł
w tym: zobowiązania
krótkoterminowe
6 023 520,53 zł
w tym: środki z tytułu OC

do przekazania ubezpieczycielowi 4 099 939,67 zł
składki członkowskie
dotyczące 2016 r.
2 609 389,00 zł
W stosunku do roku 2014 nastąpiły istotne zmiany
w strukturze aktywów bilansu. Wzrosła wartość aktywów trwałych z kwoty 399 732,07 zł do kwoty
8 232 131,68 zł, spadła natomiast wartość aktywów
obrotowych z kwoty 19 776 799,35 zł do kwoty
13 212 827,69 zł.
Powodem tak znaczącej zmiany był zakup zabudowanej nieruchomości przeznaczonej na siedzibę PIIB,
położoną w Warszawie przy ul. Kujawskiej. Nieruchomość została kupiona za cenę 7 878 000,00 zł. Na
podstawie operatu szacunkowego sporządzonego
przez rzeczoznawcę majątkowego, określono wartość gruntu na kwotę 3 650 665,20 zł natomiast
wartość budynku na kwotę 4 227 334,80 zł. Grunt
przyjęto do środków trwałych, natomiast budynek zakwalifikowano do pozycji bilansowej – środki trwałe
w budowie. Wartości początkowe nieruchomości zostały zwiększone o opłaty notarialne i sądowe.
Siedzibę zakupiono ze środków pieniężnych pochodzących ze skumulowanych zysków z lat ubiegłych.
3. Rachunek zysków i strat:
– przychody wyniosły
12 506 156,99 zł
w tym: składki członkowskie
8 249 410,00 zł
rzeczoznawcy i cudzoziemcy
29 600,00 zł
zwroty kosztów wysyłki
insertów od OIIB
511 634,71 zł
zwrot kosztów
wydania „IB” od OIIB
1 125 708,30 zł
zwroty kosztów kolportażu
„IB”, wysyłki insertów od
Wydawnictwa PIIB i innych
1 407 831,62 zł
zwrot kosztów druku opłat
27 466,75 zł
zwrot kosztów szkoleń i noclegów
130 642,57 zł
przychody z tytułu obsługi
ubezpieczyciela
643 377,41 zł
partycypacja Hestii w kosztach
XIV Zjazdu
32 520,33 zł
inne przychody
13 939,80 zł
sprzedaż książek
9 804,70 zł
pozostałe przychody operacyjne
6 422,91 zł
przychody finansowe
317 797,89 zł
– koszty wyniosły
11 728 965,54 zł
w tym: działalności statutowej
5 143 636,92 zł
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działalności pozostałej
ogólne
wartość sprzedanych książek
pozostałe koszty

2 928 066,54 zł
3 644 815,69 zł
9 387,81 zł
3 058,58 zł

4. W
 roku 2015 osiągnięto wynik finansowy dodatni w wysokości 749 482,45 zł, który proponuje się przeznaczyć na zwiększenie funduszu
statutowego PIIB.

2.21.3. Informacje o realizacji budżetu za 2015 r.
1. XIII Krajowy Zjazd uchwalił budżet w wysokości 9 470 000,00 zł.

2.1

Czynsze i utrzymanie biura, wynajęcie sal

750 000,00 zł

2.2

Wyposażenie biura, administracja oprogramowania, serwis urządzeń               

240 000,00 zł

2.3

Usługi pocztowe, telekom., bankowe i inne                       

240 000,00 zł

2.4

Materiały biurowe, prasa, książki, druk materiałów                         

2.5

Płace                                   

2.6

Nagrody roczne personelu

2.7

Świadczenia urlopowe

200 000,00 zł
2 100 000,00 zł
171 000,00 zł
35 000,00 zł

2.8

Ryczałty Prezydium Krajowej Rady

525 000,00 zł

2.9

Ekwiwalenty

295 000,00 zł

2.10

Umowy zlecenia i ekspertyzy

2.11

Delegacje i koszty transportu                                         

94 000,00 zł
600 000,00 zł

2.12

Koszty zakupu „Inżyniera Budownictwa” ponoszone przez KR         

2.13

Koszty kolportażu i masowej korespondencji

1 800 000,00 zł
700 000,00 zł

2.14

Koszty zjazdu krajowego

280 000,00 zł

2.15

Koszty szkoleń i konferencji                                          

390 000,00 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

120 000,00 zł

2.19

Nagrody fundowane przez PIIB

40 000,00 zł

2.20

Koszt elektronicznego dostępu do norm

2.21

Serwis Budowlany

60 000,00 zł

2.22

Rezerwa

20 000,00 zł

Razem

2. Krajowa Rada PIIB w dniu 09 12 2015 r. uchwałą
27/R/15, dokonała następującej korekty budżetu
na rok 2015:
1)	Zmniejszono poz. 2.13. „Koszty kolportażu i masowej korespondencji” o kwotę 180 000 zł do
kwoty 520 000 zł.
2)	Zmniejszono poz. 2.15. „Koszty szkoleń i konferencji” o kwotę 80 000 zł do kwoty 310 000 zł.

160 000,00 zł

9 470 000,00 zł

3)	Zwiększono poz. 2.16. „Koszty obsługi prawnej i ekspertyz” o kwotę 100 000 zł do kwoty
600 000 zł.
4)	Zwiększono poz. 2.18. „Koszty współpracy z zagranicą” o kwotę 30 000 zł do kwoty 150 000 zł.
5)	Zwiększono poz. 2.21. „Serwis Budowlany”
o kwotę 100 000 zł do kwoty 160 000 zł.
6)	Zlikwidowano poz. 2.22 „Rezerwa” w kwocie
20 000 zł.
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7)	Ustanowiono nową pozycję 2.23 „Koszty adaptacji nowej siedziby” w wysokości 50.000 zł.
Lp.

Wpływy - przychody

1

Składki członkowskie

2

Odsetki otrzymane

3

Opłaty za rzeczoznawców i cudzoziemców

4

Opłata za obsługę ubezpieczenia
Razem

Lp.

3.	Realizację skorygowanego budżetu przedstawiono w tabeli poniżej.
Plan zł

%

8 249 410,00

99,63%

550 000,00

367 732,69

66,86%

45 000,00

29 600,00

65,78%

595 000,00

643 377,41

108,13%

9 470 000,00
Wydatki - koszty

Realizacja zł

8 280 000,00

Plan zł

9 290 120,10
Wykonanie zł

98,10%
%

1

Czynsze i utrzymanie biura, wynajęcie sal

750 000,00

725 087,61

96,68%

2

Wyposażenie biura, administracja
oprogramowania, serwis urządzeń               

240 000,00

208 034,86

86,68%

3

Usługi pocztowe, telekom., bankowe i inne                       

240 000,00

218 234,55

90,93%

4

Materiały biurowe, prasa, książki, druk materiałów                         

200 000,00

156 704,14

78,35%

5

Płace                                   

2 100 000,00

1 960 428,35

93,35%

6

Nagrody roczne personelu

171 000,00

170 992,70

100,00%

7

Świadczenia urlopowe

35 000,00

31 242,64

89,26%

8

Ryczałty Prezydium KR

525 000,00

485 528,29

92,48%

9

Ekwiwalenty

295 000,00

254 370,00

86,23%

10

Umowy zlecenia i ekspertyzy

11

Delegacje i koszty transportu                                         

12

Koszty zakupu „Inżyniera Budownictwa”
ponoszone przez KR         

94 000,00

62 914,01

66,93%

600 000,00

592 038,67

98,67%

1 800 000,00

1 792 222,77

99,57%

13

Koszty kolportażu i masowej korespondencji

520 000,00

40 582,12

7,80%

14

Koszty zjazdu krajowego

280 000,00

276 053,46

98,59%

15

Koszty szkoleń i konferencji                                          

310 000,00

304 147,93

98,11%

16

Koszty obsługi prawnej i ekspertyz                            

600 000,00

564 345,45

94,06%

17

Koszty promocji, materiały prasowe

150 000,00

134 425,11

89,62%

18

Koszty współpracy z zagranicą

150 000,00

133 117,14

88,74%

19

Nagrody fundowane przez PIIB

40 000,00

6 136,18

15,34%

20

Koszt elektronicznego dostępu do norm

160 000,00

98 697,71

61,69%

21

Serwis Budowlany

160 000,00

159 329,28

99,58%

23

Koszty adaptacji nowej siedziby

50 000,00

24 923,00

49,85%

9 470 000,00

8 399 555,97

88,70%

Razem

4.	Wpływy z tytułu składek członkowskich były niższe
niż preliminowano w budżecie PIIB o 30 590,00
zł i wyniosły 8 249 410,00 zł. Odsetki otrzymane wyniosły 367 732,69 zł i były niższe od zaplanowanych o 182 267,31 zł. Związane to jest ze
znacznym spadkiem oprocentowania lokat. Wpływy z opłat (rzeczoznawcy i cudzoziemcy) były niższe od zaplanowanych o 15 400,00 zł i wyniosły
29 600,00 zł.

Wydatki ogółem były niższe niż planowano i wyniosły 8 399 555,97 zł tj. 88,70% przy planowanych
9 470 000,00 zł. Dzięki systematycznej, oszczędnej
polityce finansowej oraz optymalizacji kosztów wysyłki „Inżyniera Budownictwa”, przy uwzględnieniu
zrównoważenia deficytu w przychodach, zaoszczędzono ponad 890 tys. zł.
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2.21.4. Wnioski
1.	Sprawozdanie finansowe za 2015 r. wraz z informacją o realizacji budżetu, należy przedstawić do
akceptacji XV Krajowemu Zjazdowi Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa.

2.	Nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości 749 482,45 zł stanowiącą dodatni wynik finansowy za 2015 r. proponuje się przeznaczyć na
zwiększenie funduszu statutowego.
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Załącznik nr 1

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1. Nazwa, siedziba jednostki:
Polska Izba Inżynierów Budownictwa
00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 6/8
2. NIP :525-22-54-990
3. Przedmiot działalności:
Reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych członków samorządu zawodowego,
a w szczególności:
1) realizacja zadań określonych w art. 8 ustawy,
2) występowanie z inicjatywą do władz ustawodawczych i wykonawczych w celu tworzenia właściwych warunków rozwoju budownictwa oraz roli i miejsca zawodu inżyniera w tym procesie,
3) współdziałanie z innymi samorządami zawodowymi,
4) współdziałanie ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi działającymi w obszarze budownictwa,
5) wnioskowanie do właściwych organów państwowych o przyznawanie członkom Izby nagród i odznaczeń państwowych,
6) przyznawanie członkom Izby nagród i odznak ustanowionych uchwałami Krajowego Zjazdu Izby.
4. Jednostka nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.
5. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015.
6. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu dalszej kontynuacji działalności.
7. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku
obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości, wprowadzającą:
1) zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
2) zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
3) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont,
4) system ochrony danych i ich zbiorów
Zasady i metody wybrano spośród możliwych do stosowania zasad i metod dopuszczonych ustawą
i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.

Warszawa, dnia 29 lutego 2016 r.

XV Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 2016

76

SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY
Załącznik nr 2

77

XV Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 2016

78

SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY

79

Załącznik nr 3

XV Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 2016

80

SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY
Załącznik nr 4

81

XV Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 2016

82

SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY

83

XV Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 2016

84

SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY

85

XV Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 2016

86

SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY

87

Załącznik nr 5

XV Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 2016

88

SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY

89

XV Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 2016

90

SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ
KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ
PIIB ZA ROK 2015

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Wstęp
93
Skład osobowy KKK
93
Zespoły merytoryczne powołane w KKK
94
Posiedzenia KKK
94
4.1. Posiedzenia plenarne KKK i Prezydium KKK
94
4.2. Warsztaty informacyjno-szkoleniowe KKK
95
4.3. Uchwały KKK
95
Sprawozdanie z sesji egzaminacyjnych na uprawnienia budowlane
96
5.1. Organizacja sesji egzaminacyjnych
96
5.2. Sprawozdanie z sesji wiosennej i jesiennej
  97
Nadawanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego
102
Uznawanie kwalifikacji zawodowych cudzoziemców i obywateli polskich,
którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe poza granicami kraju
103
Postępowania administracyjne związane z orzeczeniami wydawanymi
przez OKK
104
8.1. Odwołania od decyzji wydawanych przez OKK
104
8.2. Postępowania nadzwyczajne
106
8.3. Postanowienia KKK
107
8.4. Skargi na rozstrzygnięcia KKK rozpatrywane przez
sądy administracyjne
107
Odpowiedzi na zapytania
107
Sprawozdanie z realizacji wniosków złożonych przez członków OIIB
108
Współpraca KKK z OKK
110
Obsługa biurowa i prawna KKK
110
Planowane i zrealizowane wydatki w roku 2015
110
Podsumowanie i wnioski końcowe  
110
14.1 Wniosek końcowy  
111

XV Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 2016

92

SPRAWOZDANIE
KRAJOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ

1. Wstęp
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa KKK przedkłada sprawozdanie z działalności w okresie od 1 stycznia 2015 r.
do 31 grudnia 2015 r. i wnosi o akceptację na XV
Krajowym Zjeździe PIIB w dniach 24–25 czerwca
2016 r. w Warszawie.
Podstawę formalno-prawną działalności KKK stanowią:
 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.)
 ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946
z późn. zm.)
 ustawa z dnia 14 czerwca 1060 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 23)
 rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samo-






dzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. poz. 1278)
Statut PIIB
Regulamin Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej
Regulamin postępowania kwalifikacyjnego
w sprawie nadawania uprawnień budowlanych
Regulamin postępowania kwalifikacyjnego
w sprawie nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego.

2. Skład osobowy KKK
W 2014 r. upłynęła trzecia kadencja działalności
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej. XIII Krajowy Zjazd
Sprawozdawczo-Wyborczy PIIB w drodze wyborów
określił nowy skład osobowy KKK.
W 2015 r. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna działała
w następującym składzie osobowym – tabela 1.1

Tabela 1.1. Skład osobowy Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 2015 r.
Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

Okręgowa izba

1

Marian Płachecki

przewodniczący

Małopolska

2

Kazimierz Szulborski

zastępca przewodniczącego do dnia 14.02.2015 r.

Mazowiecka

3

Krzysztof Latoszek

członek KKK, zastępca przewodniczącego od dnia 10.09.2015 r. Mazowiecka

4

Piotr Koczwara

zastępca przewodniczącego

Lubuska

5

Janusz Jasiona

sekretarz

Śląska

6

Jan Boryczka

członek prezydium

Łódzka

7

Leszek Ganowicz

członek prezydium

Mazowiecka

8

Andrzej Pawelec

członek prezydium

Świętokrzyska

9

Ryszard Damijan

członek

Małopolska

10

Elżbieta Daszkiewicz

członek

Opolska

11

Tomasz Grzeszczak

członek

Lubelska

12

Szczepan Mikurenda

członek

Wielkopolska

13

Krzysztof Motylak

członek

Zachodniopomorska

14

Lech Mrowicki

członek

Pomorska

15

Elżbieta Nowicka-Słowik

członek

Śląska

16

Janusz Pluta

członek

Podkarpacka

17

Renata Staszak

członek

Kujawsko-Pomorska

18

Zofia Zwierzchowska

członek

Dolnośląska
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3. Z
 espoły merytoryczne
powołane w KKK

4. Posiedzenia Krajowej
Komisji Kwalifikacyjnej

Zgodnie z zakresem działania Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej powołane zostały stałe, merytoryczne zespoły robocze, które w 2015 r. pracowały
w składzie jak niżej:
Zespół Nr 1 – do spraw regulaminu postępowania
w sprawach nadawania uprawnień budowlanych oraz
aktualizacji przepisów i norm obowiązujących podczas
egzaminów na uprawnienia budowlane, w składzie:
 Piotr Koczwara – przewodniczący,
 Andrzej Pawelec,
 Renata Staszak,
przy stałej współpracy Joanny Smarż i Stanisława
Żurawskiego.
Zespół Nr 2 – do spraw rzeczoznawstwa budowlanego, który działał pod nadzorem Mariana
Płacheckiego – przewodniczącego KKK, przy bezpośredniej współpracy Joanny Smarż. W skład
zespołu wchodzili członkowie KKK, desygnowani
przez przewodniczącego KKK odpowiednio do specjalności określonej we wniosku.
Zespół Nr 3 – do spraw opiniowania wniosków
o uznanie kwalifikacji obcokrajowców, który działał
pod przewodnictwem Jana Boryczki. W skład zespołu wchodzili członkowie KKK, specjaliści w określonych dziedzinach, odpowiednio do specjalności
budowlanej określonej we wniosku.
Podobnie jak w okresie lat ubiegłych, w celu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r o samorządach zawodowych architektów
oraz inżynierów budownictwa, przewodniczący KKK
powoływał zespoły specjalistów branżowych, które
w 2015 r. prowadziły następujące prace:
 weryfikacja pytań egzaminacyjnych na uprawnienia budowlane w XXV i XXVI sesji egzaminacyjnej. Prace zespołu koordynował Janusz Jasiona – Sekretarz KKK,
 rozpatrywanie w II instancji odwołań od decyzji
OKK w sprawie nadawania uprawnień budowlanych oraz zażaleń na postanowienia OKK wydawane w trybie art. 113 Kpa.
Zespoły merytoryczne KKK, niezależnie od bezpośrednich posiedzeń roboczych, prowadziły konsultacje drogą mailową oraz telefonicznie.

4.1. P
 osiedzenia plenarne KKK
i Prezydium KKK
Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac
w 2015 r. obyło się 6 posiedzeń Prezydium KKK
oraz 6 posiedzeń plenarnych KKK.
Posiedzenia Prezydium KKK odbyły się w dniach:
8 stycznia, 23 kwietnia, 21 maja, 6 sierpnia, 24
września, 19 listopada.
Posiedzenia plenarne KKK odbyły się w dniach:
12 lutego, 26 marca, 11 czerwca, 10 września,
15 października, 10 grudnia.
Posiedzenia Prezydium KKK dotyczyły spraw
bieżących oraz obejmowały wstępne omówienie
zagadnień przewidywanych do rozpatrzenia na
kolejnym posiedzeniu plenarnym KKK. Przebieg
każdego posiedzenia plenarnego i Prezydium KKK
był dokumentowany protokołem, przyjmowanym
na kolejnym posiedzeniu.
Merytorycznymi tematami posiedzeń były następujące zagadnienia:
	analiza zasobów Centralnej Bazy Pytań Egzaminacyjnych – doskonalenie treści i bieżąca aktualizacja pytań, sukcesywne tworzenie nowych
pytań;
 rozszerzenie bazy pytań egzaminacyjnych o pytania ustne, opracowane przy współpracy OKK,
dotyczące umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej;
 projekt „Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych”, przyjęty w formie uchwały Krajowej Rady PIIB;
 nowelizacja przepisów ustawy Prawo budowlane, w tym nowa treść zapisu art. 29 ust. 1 pkt
27 ustawy dot. budowy instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych,
cieplnych i telekomunikacyjnych;
 projekt „Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego”, uwagi do treści zapisów projektu Kodeksu;
 analiza przebiegu sesji egzaminacyjnych, wnioski z wizytacji członków KKK przeprowadzonych
w okręgowych komisjach kwalifikacyjnych;
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 a ktualizacja wykazu aktów prawnych i norm
regulujących proces budowlany, których znajomość obowiązuje osoby przystępujące do egzaminu na uprawnienia budowlane;
 zasady i formy udostępnienia, na podstawie
zapisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, testowych pytań egzaminacyjnych
na uprawnienia budowlane zgromadzonych
w CZPE;
 uwagi i wnioski oraz propozycje zmian zapisów
rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
 procedury dotyczące kwalifikacji wykształcenia
osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień
budowlanych;
 współpraca z Krajową Radą PIIB w sprawie
zapisów art. 168 b ustawy o szkolnictwie
wyższym, dotyczących warunków zawierania
umowy 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;
 informacje w sprawie rozpatrywanych wniosków o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego oraz opiniowania wniosków o uznanie
kwalifikacji cudzoziemców i obywateli polskich,
którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe poza
granicami kraju;
 rozpatrywanie i odpowiedzi na wnioski XIV Krajowego Zjazdu PIIB, skierowane do KKK.

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 Dębem k. Warszawy
w dniach 10–12 września 2015 r.
W spotkaniu uczestniczyło 95 osób, w tym 75 osób
z okręgowych komisji kwalifikacyjnych. Na zaproszenie Przewodniczącego KKK przybył również Prezes Krajowej Rady PIIB – Andrzej R. Dobrucki.

Tematy spotkania uzgodniono we współpracy
z okręgowymi komisjami kwalifikacyjnymi. Merytoryczną stronę spotkania powierzono radcy
prawnemu Krzysztofowi Zającowi, który prowadzi
kancelarię współpracującą z PIIB. Pan radca opracował w formie pisemnej najważniejsze zagadnienia, materiały przekazano okręgowym komisjom
kwalifikacyjnym.
Spotkanie informacyjno-szkoleniowe miało formę warsztatów i obejmowało następujące IV sesje
tematyczne:
 praktyczna realizacja zmian przepisów ustawy deregulacyjnej z 9 maja 2014 r., przepisów
wykonawczych oraz regulaminu nadawania
uprawnień budowlanych;
 postępowanie kwalifikacyjne i egzaminacyjne
w świetle nowych regulacji prawnych;
 nadawanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego
– nowe regulacje prawne;
 wnioski z analizy odwołań od decyzji OKK
skierowanych do KKK w trybie nadawania
uprawnień.

4.3. U
 chwały Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna podejmowała
uchwały w sprawach wynikających z zakresu swojej
działalności.
W okresie sprawozdawczym KKK podjęła 4 uchwały:
 uchwałę Nr 1/KKK/15 z dnia 12 lutego 2015 r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr 8/KKK/14
z dnia 11 grudnia 2014 r. KKK PIIB w sprawie
projektu regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień
budowlanych;
 uchwałę Nr 2/KKK/15 z dnia 12 lutego 2015 r.
w sprawie projektu regulaminu postępowania
kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych;
 uchwałę Nr 3/KKK/15 z dnia 12 lutego 2015 r.
w sprawie sprawozdania z działalności Krajowej
Komisji Kwalifikacyjnej w roku 2014;
 uchwałę Nr 4/KKK/15 z dnia 10 września 2015 r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego KKK
PIIB.
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Zgodnie z art. 12 ust.1 ustawy o samorządach
zawodowych, uchwały KKK w określonych terminach zostały przekazane do wiadomości Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

W ramach statutowo powierzonych obowiązków
KKK administruje bazą pytań egzaminacyjnych
(CZPE), która jest aktualizowana i modyfikowana
przed każdą sesją egzaminacyjną. CZPE zawiera pytania testowe i ustne.
Ważnym zadaniem w 2015 r. była gruntowna
restrukturyzacja bazy pytań testowych. Kryterium
analizy było przyporządkowanie pytań adekwatnie
do zakresu uprawnień – ograniczonego lub bez
ograniczeń. Zadanie zostało zrealizowane przez zespół specjalistów powołany przez Komisję Krajową
spośród członków KKK i OKK. W rezultacie dokonano analizy wszystkich pytań testowych, odrębnie dla każdej specjalności oraz rodzaju i zakresu
uprawnień budowlanych.
Ponadto wzbogacono zasoby bazy CZPE o 343
nowe pytania, głównie z zakresu znajomości
i umiejętności stosowania norm.
Zespół Specjalistów, powołany i nadzorowany
przez Sekretarza KKK, z wielką starannością zweryfikował wszystkie testy egzaminacyjne, wygenerowane przez KKK na potrzeby sesji wiosennej
i jesiennej. Należy podkreślić, że realizacja zadania wymagała uważnej analizy ogromnej liczby
pytań, które wchodzą w skład testów. Zakres
prac zaprezentowano w tabeli 5.1.1. na przykładzie sesji jesiennej.

5. S
 prawozdanie z sesji
egzaminacyjnych na
uprawnienia budowlane
5.1. O
 rganizacja sesji
egzaminacyjnych
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna sprawuje nadzór
nad organizacją i przebiegiem sesji egzaminacyjnych w okręgowych komisjach kwalifikacyjnych.
Reguły postępowania kwalifikacyjnego i procedury
egzaminacyjne są jednolite w skali kraju.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podobnie
jak w latach ubiegłych, w 2015 r. przeprowadzone zostały dwie sesje egzaminacyjne w 16 izbach
okręgowych.
KKK definiuje przed każdą sesją zbiór przepisów prawa, regulujących proces budowlany, wyznaczając
zakres znajomości aktów prawnych dla poszczególnych rodzajów i zakresów uprawnień. Katalog przepisów, opracowany dla sesji wiosennej i jesiennej
odpowiednio na dni 1 stycznia oraz 1 lipca 2015 r.,
opublikowany został na stronie internetowej PIIB.

Tabela 5.1.1.Zestawienie liczby weryfikowanych pytań wg specjalności uprawnień budowlanych
Liczba zestawów testowych

Liczba pytań w zestawach

Konstrukcyjno-budowlana

Specjalność

17

855

Inż. drogowa

13

750

Inż. mostowa

11

630

Inż. kolejowa-obiekty

12

675

Inż. kolejowa-SRK

14

780

Inż. hydrotechniczna

10

496

Inst. telekomunikacyjna

14

810

Inst. sanitarna

18

870

Inst. elektryczna
Suma

13

705

122

6571

Zaktualizowana baza pytań ustnych wraz z oprogramowaniem przekazywana była w formie elektronicznej przed każdą sesją bezpośrednio przewodniczącym OKK, którym powierza się organizację egzaminów
ustnych.
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5.2. S
 prawozdanie z sesji
wiosennej i jesiennej
2015 roku
Tradycyjnie już sesje egzaminacyjne w 2015 r. odbywały się wiosną i jesienią: sesja XXV – poczynając od 15 maja oraz sesja XXVI – od 20 listopada.
Egzaminy ustne organizowane były w terminach
indywidualnie wyznaczanych przez przewodniczących okręgowych komisji kwalifikacyjnych.
Zamówienia z OKK były dla KKK podstawą do przygotowania testów na egzaminy pisemne – odpowiednio 121 i 122 rodzaje testów egzaminacyjnych
na potrzeby sesji wiosennej i jesiennej. Zapotrzebowanie poszczególnych izb okręgowych na rodzaje
testów, we wszystkich specjalnościach i zakresach
uprawnień budowlanych, dla każdej sesji egzaminacyjnej zaprezentowano w tabeli 5.2.1.
W 2015 r., na potrzeby dwóch sesji egzaminacyjnych, okręgowe komisje kwalifikacyjne otrzymały
łącznie od Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 1 369
wydrukowanych zestawów testowych. Jest to poważny problem organizacyjny, wymagający dużego
nakładu pracy.

Tabela 5.2.1. Testy egzaminacyjne przygotowane
przez KKK dla okręgowych komisji
kwalifikacyjnych na dwie sesje
egzaminacyjne w 2015 r.
LICZBA TESTÓW
Izba
okręgowa
XXV sesja
XXVI sesja
OGÓŁEM
DOS
43
47
90
KUP
28
29
57
LUB
46
39
85
LBS
23
20
43
ŁOD
42
41
83
MAP
63
51
114
MAZ
66
60
126
OPL
37
36
73
PDK
35
34
69
PDL
29
30
59
POM
60
57
117
SLK
64
79
143
SWK
38
29
67
WAM
34
32
66
WKP
56
52
108
ZAP
37
32
69
Liczba
przekaza701
668
1 369
nych testów

Okręgowe komisje kwalifikacyjne rozpatrzyły
w 2015 r. łącznie 6 592 wnioski o nadanie uprawnień budowlanych. Sesja wiosenna wyróżniła się
rekordowo wysoką liczbą kandydatów, stanowiła
prawdziwe wyzwanie dla okręgowych komisji kwalifikacyjnych. Do sesji jesiennej zgłosiło się niemal
o 1 000 osób mniej.

Rys. 5.2.1. Liczba osób, które uzyskały uprawnienia budowlane w 2015 r. w poszczególnych izbach okręgowych
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Rys. 5.2.2. Liczba uprawnień budowlanych nadanych w 2015 r. w poszczególnych specjalnościach
budowlanych

Rezultaty kwalifikacji nowych wniosków o nadanie
uprawnień budowlanych były satysfakcjonujące
– łącznie 97,6% osób spełniło wymagane kryteria
i uzyskało prawo przystąpienia do sesji egzaminacyjnej. Znaczną grupę stanowiły ponadto osoby
zakwalifikowane wcześniej lub zdające egzamin poprawkowy – łącznie w dwóch sesjach ponad 870
kandydatów przystąpiło ponownie do egzaminu testowego i podobnie do egzaminu ustnego.
W wyniku przeprowadzenia dwóch sesji egzaminacyjnych branża budowlana pozyskała 5 784 specjalistów, uprawnionych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Szczegółową statystykę egzaminacyjną, łącznie
dla XXV i XXVI sesji egzaminacyjnej przedstawiono
w tabeli 5.2.2. na str. 101.
Liczbę uprawnień nadanych w 2015 r. w poszczególnych izbach okręgowych ilustruje Rys.5.2.1.,
w poszczególnych branżach – Rys.5.2.2.
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna uważnie obserwuje
rezultaty egzaminów. Analiza wyników sesji potwierdza jednoznacznie wcześniejsze obawy o jakość przygotowania kandydatów do pełnienia odpowiedzialnej funkcji w procesie budowlanym. Utrzymuje się
tendencja spadkowa osiąganych rezultatów, szczególnie widoczna na egzaminie ustnym, który realnie
odnosi się do umiejętności praktycznego stosowania
wiedzy technicznej, zdobytej podczas studiów i odby-

tej praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych.
Nowe przepisy wykonawcze wzmocniły jeszcze ten
aspekt egzaminu, wprowadzając wymóg wykonania
zadania projektowego lub rozwiązania zagadnienia
z zakresu prowadzenia budowy.
Porównanie rezultatów, uzyskiwanych przez
kandydatów w sesjach wiosennej i jesiennej roku
2015 w poszczególnych okręgowych komisjach
kwalifikacyjnych, wyrażone w skali procentowej dla
pisemnego i ustnego etapu egzaminu, zaprezentowano na Rys. 5.2.3. oraz Rys. 5.2.4.
Istotnym elementem analizy jest porównanie
rezultatów osiąganych na egzaminach przez
reprezentantów poszczególnych specjalności.
Zestawienie wyników zdawalności zaprezentowano na Rys. 5.2.5. oraz Rys. 5.2.6.
Wyraźne obniżenie progu zdawalności egzaminu
ustnego jest szczególnie widoczne w przypadku specjalności instalacyjno-sanitarnej. W kilku izbach okręgowych odnotowano spadek do poziomu poniżej
50%. Interpretacja wyników dla specjalności, które
są nielicznie reprezentowane przez kandydatów np.
hydrotechnicznej, kolejowej, nie jest jednak miarodajna. Warto natomiast wspomnieć o 100% sukcesach,
które były udziałem kilkunastu kandydatów w kilku
izbach, a maximum najczęściej uzyskiwali kandydaci
aplikujący do specjalności instalacyjnej elektrycznej,
kolejowej i mostowej.
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Rys. 5.2.3. Zdawalność egzaminu testowego w XXV i XXVI sesji egzaminacyjnej w poszczególnych okręgowych
komisjach kwalifikacyjnych w skali procentowej

Rys. 5.2.4. Zdawalność egzaminu ustnego w XXV i XXVI sesji egzaminacyjnej w poszczególnych okręgowych
komisjach kwalifikacyjnych w skali procentowej

Przeprowadzona przez KKK obserwacja wyników egzaminów w poszerzonym kontekście kilku sesji, przeprowadzonych w latach 2012-2015, budzi uzasadniony niepokój o poziom przygotowania kandydatów w zakresie niezbędnej wiedzy wyniesionej z uczelni. Na Rys. 5.2.7. zaprezentowano
w ujęciu procentowym średnie w skali kraju wyniki zdawalności części pisemnej i ustnej egzaminu
w ciągu ostatnich 4 lat.
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Rys.5.2.5. Zdawalność egzaminu testowego i ustnego w XXV sesji egzaminacyjnej w poszczególnych
specjalnościach uprawnień (%)

Rys.5.2.6. Zdawalność egzaminu testowego i ustnego w XXVI sesji egzaminacyjnej w poszczególnych
specjalnościach uprawnień (%)
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Rys.5.2.7. Zdawalność egzaminów w latach 2012–2014 (%).

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna z ubolewaniem
potwierdza, że przygotowanie zawodowe kandydatów do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej jest niesatysfakcjonujące.
Wzorem lat ubiegłych, w ramach obowiązków
organu nadzorującego, członkowie KKK obserwowali przebieg egzaminów testowych i ustnych
w okręgowych komisjach kwalifikacyjnych. W sesji

wiosennej wizytowano 11 izb okręgowych, w sesji
jesiennej – 10. Wnioski z wizytacji były omawiane
na posiedzeniach KKK, także z udziałem przewodniczących OKK. Wspólna dyskusja stanowi podstawę upowszechniania dobrych praktyk we wszystkich OKK. Obserwowane zróżnicowanie wyników
egzaminów w poszczególnych okręgach uzasadnia
kontynuację dalszej analizy tego zjawiska.

Tabela 5.2.2. Szczegółowa statystyka wyników egzaminów – sesja I + II 2015 r.
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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 PIIB 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 i realizowanie osobistych ambicji zawodowych.

6. Nadawanie tytułu
rzeczoznawcy budowlanego
Nadawanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego
należy do kompetencji Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej
W 2015 r. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna rozpatrywała łącznie 34 wnioski o nadanie tytułu
rzeczoznawcy budowlanego, w tym: 25 nowych
wniosków i 9 „z przeniesień” z 2014 r. Na jedną decyzję negatywną złożono skargę do WSA
w Warszawie.
Szczegółowe dane prezentuje tabela 6.1. i ilustrują
rysunki: 6.1 i 6.2.

Tabela 6.1. Zestawienie rozpatrywanych wniosków i wydanych decyzji w 2015 r.
WNIOSKI
DECYZJE
DECYZJE
WNIOSKI
ROZPATRYWANE
POZYTYWNE
NEGATYWNE
PRZENIESIONE
9
6
6
z 2014 r.
WNIESIONE
25
24
1
w 2015 r.
ŁĄCZNIE
34
30
7

DECYZJE
WYDANE
12
25
37

Rys. 6.1. Nowe wnioski rozpatrywane przez KKK w 2015 r. z podziałem na izby okręgowe

W podsumowaniu wskazać należy, iż wnioski załatwiane są na bieżąco, terminowo i bez zbędnej zwłoki.
Podkreślić trzeba również bardzo dobrą współpracę w tym zakresie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej z okręgowymi komisjami kwalifikacyjnymi.
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Rys. 6.2. Tytuły rzeczoznawcy budowlanego nadane przez KKK w 2015 r. w poszczególnych specjalnościach

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 do opiniowania wniosków – najczęściej spośród
członków Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.
W 2015 r. Krajowa Rada PIIB rozpatrywała 18 wniosków o uznanie kwalifikacji zawodowych zdobytych poza granicami kraju. Wśród rozpatrywanych
spraw były 2 wnioski z 2013 r., 3 z roku 2014 oraz

13 bieżących z roku 2015. Liczba nowych wniosków utrzymała się na poziomie roku 2014.
Zakończono 15 spraw, wydając 17 pozytywnych
decyzji – w tym dwóch wnioskodawców otrzymało
decyzje w dwóch specjalnościach. Dwóch wnioskodawców ze względów językowych poprosiło
o przeniesienie rozmowy na późniejszy termin.
W toku pozostaje jeszcze 17 spraw z lat minionych, w których wnioskodawcy odbywają staż lub
odroczyli termin rozmowy z przyczyn osobistych.
W dalszym ciągu większość wnioskodawców, których w latach poprzednich mocą postanowienia
skierowano do odbycia stażu adaptacyjnego bądź
zaliczenia testu umiejętności, nie zdecydowała się
na podjęcie zaproponowanych rozwiązań.
Liczba uznanych kwalifikacji zawodowych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w poszczególnych specjalnościach jest
przedstawiona na Rys. 7.1.

Rys. 7.1. Liczba uznanych kwalifikacji zawodowych w 2015 r. w poszczególnych specjalnościach uprawnień
budowlanych
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8. P
 ostępowania administracyjne związane z orzeczeniami
wydawanymi przez OKK
8.1. O
 dwołania od decyzji wydanych przez OKK
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna jest ustawowym organem II instancji, upoważnionym z mocy art.
127 Kpa do rozstrzygania odwołań od orzeczeń okręgowych komisji kwalifikacyjnych w zakresie
prawa do zdawania egzaminu oraz jego wyników.
W 2015 r. ogółem zakwestionowano 62 decyzje wydane przez OKK. Odwołania od wyników kwalifikacji wniosków wniosło 29 kandydatów, zaś wyniki egzaminu podważono w 33 przypadkach.
Ponadto wniesiono do KKK 12 spraw, które rozpatrywane były w innym trybie.
Zakres podważanych decyzji poszczególnych OKK wykazuje znaczne zróżnicowanie. Liczbowe
proporcje spraw wniesionych w okręgowych komisjach kwalifikacyjnych w 2015 r. pokazano na
Rys.8.1.1.

Rys.8.1.1. Liczba odwołań od decyzji poszczególnych OKK w 2015 r.

Aby prawidłowo ocenić skalę kwestionowanych decyzji OKK, należy poszerzyć kontekst analizy i skonfrontować liczbę spraw odwoławczych
z liczbą wszystkich rozpatrywanych spraw. Taką
analizę przeprowadzono przykładowo dla etapu

kwalifikacji wniosków, gdzie w skali kraju zgłosiło
się blisko 6 660 kandydatów i łącznie podważono
jedynie 30 decyzji o niedopuszczeniu do egzaminu. Wyniki zaprezentowano na Rys. 8.1.2.
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Rys.8.1.2. Odwołania w odniesieniu do liczby wszystkich rozpatrywanych wniosków o nadanie uprawnień
w poszczególnych OKK (udział procentowy)

Powyższe porównanie jednoznacznie ukazuje, że
skala wnoszonych odwołań do KKK, pomijając dalsze ich rozstrzygnięcie, nie przekroczyła progu 2,0%,
a średni poziom w skali 16 izb okręgowych to 0,5%
wszystkich spraw. Należy ponadto uściślić, że 60%
odwołań KKK rozpatrzyła negatywnie dla kandydatów i utrzymała w mocy decyzje I instancji.
W 2015 r. KKK ogółem rozpatrzyła 65 odwołań,
w tym 8 spraw z przeniesienia z 2014 roku.
Pozostaje w toku 5 spraw.
KKK podjęła następujące rozstrzygnięcia:
 etap kwalifikacji wniosków – 30 odwołań;

• 18 decyzji utrzymano w mocy;
• 12 decyzji uchylono, w tym 6 spraw skierowano do ponownego rozpatrzenia, 6 osób
dopuszczono arbitralnie do egzaminu na
uprawnienia budowlane;
 etap egzaminacyjny – 35 odwołań;
• 21 decyzji utrzymano w mocy;
• 14 decyzji rozstrzygnięto arbitralnie na korzyść
kandydatów, kierując osoby do powtórzenia egzaminu, bądź zaliczając egzamin, gdy zarzuty dotyczyły niejasności w pytaniach egzaminacyjnych.
Ilustrację graficzną stanu spraw przedstawiono na
Rys.8.1.3.

Rys.8.1.3. Specyfika decyzji rozstrzygniętych przez KKK w roku 2015
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Krajowa Komisja Kwalifikacyjna, jako organ reformacyjny, zawsze stara się uwzględniać w postępowaniu odwoławczym wszystkie okoliczności powołane przez stronę w odwołaniu, aby nie obciążać
kandydata negatywnymi skutkami ewentualnych
błędów organu lub wadliwej interpretacji przepisów. Z powodu uchybień KKK dokonała korekty
40% wniesionych spraw.

Ocena materialnej podstawy rozpatrywanych odwołań stanowi zawsze dla KKK istotną bazę do dalszej analizy, prowadzonej w celu podnoszenia jakości
i unifikacji procedur egzaminacyjnych w skali kraju.
Adekwatnym i miarodajnym wskaźnikiem jakości
działania okręgowych komisji kwalifikacyjnych jest
zestawienie liczbowe decyzji utrzymanych i uchylonych przez KKK w poszczególnych OKK. Takie liczbowe porównanie ilustruje Rys.8.1.4.

Rys.8.1.4. Liczba decyzji utrzymanych i decyzji uchylonych przez KKK w poszczególnych izbach okręgowych

Jak widać na Rys.8.1.4. liczba uzasadnionych
odwołań jest znikoma, co w porównaniu z ogólną liczbą wydawanych decyzji na każdym etapie
nadawania uprawnień budowlanych podtrzymuje
utrwaloną od lat opinię o dobrej pracy okręgowych
komisji kwalifikacyjnych.

8.2. Postępowania nadzwyczajne
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna, jako organ II instancji, uprawniona jest przez ustawodawcę do prowadzenia postępowań w trybie art. 154–156 Kpa.
W tym trybie rozstrzygane są wnioski dotyczące decyzji ostatecznych, będących w obrocie prawnym,
wydanych wcześniej przez inne upoważnione organy.
W ramach tego postępowania wpłynęło do KKK

10 nowych wniosków. Wszystkie sprawy zostały
rozstrzygnięte.
Podjęto następujące rozstrzygnięcia w 11 sprawach, w tym 1 przeniesiona z 2014 r.:
 3 wnioski z żądaniem zmiany treści prawomocnych decyzji poprzez zmianę zakresu nadanych
uprawnień – wnioski odrzucono z powodu braku podstaw prawnych do spełnienia żądań;
 3 wnioski z żądaniem zmiany treści prawomocnych decyzji poprzez zmianę zakresu nadanych
uprawnień – wnioski skierowano do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji, zgodnie
z właściwością;
 1 wniosek z prośbą o zmianę nazwiska w prawomocnej decyzji organu – wniosek odrzucono
z powodu braku możliwości spełnienia żądania;
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 2
 wnioski o częściowe stwierdzenie nieważności
prawomocnych decyzji i zniesienie ograniczenia
miejscowego uprawnień – KKK rozstrzygnęła
pozytywnie;
 1 odwołanie od decyzji OKK pozbawiającej uprawnień po wyroku WSA – z powodu formalnych
uchybień skierowano do ponownego rozpoznania;
 1 skarga na decyzję OKK o odmowie uznania wyników egzaminu testowego – z przyczyn formalnych decyzję uchylono i umorzono postępowanie.

wach dot. wyjaśnienia treści uprawnień budowlanych. Podjęto następujące rozstrzygnięcia:
 2 postanowienia KKK – utrzymano w mocy postanowienie organu I instancji
 1 postanowienie KKK – uchylono i rozstrzygnięto co do istoty sprawy

8.4. S
 kargi na rozstrzygnięcia
KKK rozpatrywane przez
sądy administracyjne

Ponadto KKK rozpatrzyła:
 2 wnioski izby architektów o ujawnienie wyników postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego dla personalnie wskazanych osób
– KKK uchyliła żądanie i umorzyła postępowanie.

Od decyzji i postanowień wydawanych przez
Krajową Komisję Kwalifikacyjną przysługuje prawo
złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
Specyfikacja skarg rozpatrywanych przez WSA
i NSA zaprezentowana została w tabeli 8.4.1.
Zestawienie danych wskazuje, że w 2015 r. Sąd
Administracyjny I i II instancji, podobnie jak w latach poprzednich, utrzymał w mocy większość rozstrzygnięć podjętych przez KKK.

8.3. P
 ostanowienia Krajowej
Komisji Kwalifikacyjnej
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna, jako organ II instancji, w 2015 r. wydała 3 postanowienia w spra-

Tabela nr 8.4.1. Zestawienie spraw sądowych WSA i NSA w 2015 r
SPRAWY SĄDOWE W 2015 R.
WSA

NSA

11

1

wniesione w 2015 r.
z lat poprzednich

10

4

OGÓŁEM

21

5

WSA – ROZSTRZYGNIĘCIA SPRAW W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH
W toku

Rzeczoznawstwo

Postanowienia

Odwołania

Inne

Suma

1

2

4

1

8
12

Oddalone

0

3

9

0

Uchylone

0

0

0

0

0

Uchylone – skarga kasacyjna

0

0

1

0

1

OGÓŁEM

1

5

14

1

21

NSA – ROZSTRZYGNIĘCIA SPRAW W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH
Rzeczoznawstwo

Postanowienia

Odwołania

Suma

W toku

1

0

1

2

Orzeczenie pozytywne dla KKK

0

0

3

3

OGÓŁEM

1

0

4

5

9. Odpowiedzi na zapytania
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna udzielała odpowiedzi na pytania w sprawach przepisów dotyczących
projektowania i realizacji inwestycji oraz pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Wiele pytań dotyczyło treści przepisów ustawy
deregulacyjnej z dnia 9 maja 2014 r., zmieniającej
zapisy ustawy Prawo budowlane w zakresie nadawania uprawnień budowlanych, a w szczególności
praktycznego stosowania przepisów wykonawczych w tym zakresie.
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Pytania dotyczyły:
 interpretacji treści i zakresu uprawnień budowlanych;
 kwalifikacji wykształcenia w zakresie zawodów
technika lub mistrza;
 zasad indywidualnej kwalifikacji wykształcenia,
jako odpowiedniego lub pokrewnego dla danej
specjalności uprawnień na podstawie programu
studiów;
 zakresu, czasu i trybu odbywania praktyki zawodowej oraz zasad potwierdzania praktyki.
Treścią wielu pytań były wątpliwości w interpretacji procedury uznawania kwalifikacji zawodowych
uzyskanych za granicą, upoważniających do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w Polsce.
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna udzielała ponadto wielu wyjaśnień, obejmujących problemy związane bezpośrednio z projektowaniem i realizacją
przedsięwzięć inwestycyjnych.
Odpowiedzi przykładowo dotyczyły:
 obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę wolnostojących instalacji odpylania spalin
kotłów energetycznych oraz związanej z tym
potrzeby uzyskania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach;
 zakresu, formy i treści opracowania autorskiego, określanego jako opinia lub ekspertyza techniczna;
 określenia osób uprawnionych do sporządzenia
projektu zagospodarowania działki oraz projektu
geotechnicznego przedsięwzięcia inwestycyjnego;

 o
 kreślania wytycznych lub cenników opracowań
projektowych i opinii konstrukcyjnych;
 projektu wykonawczego, jako części dokumentacji obiektu budowlanego;
 przeprowadzenia uzgodnień przyłączy kablowych, energetycznych i telekomunikacyjnych.
W 2015 r. udzielono około 550 odpowiedzi pisemnych na pytania skierowane do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej. Pracownicy Biura KKK udzielali
również odpowiedzi na pytania telefoniczne, przeciętnie około 20 odpowiedzi dziennie.

10. S
 prawozdanie KKK
z realizacji wniosków
złożonych przez członków
OIIB
Na XIV Okręgowych Zjazdach Sprawozdawczych
oraz na XIV Krajowym Zjeździe PIIB, żaden wniosek
nie został bezpośrednio skierowany do Krajowej
Komisji Kwalifikacyjnej
Natomiast Krajowa Rada PIIB powierzyła KKK,
jako organowi właściwemu do rozpatrzenia – 3
wnioski: nr 5, nr 12 i nr 17.
Zgodnie z obowiązującą procedurą postępowania, propozycje KKK w sprawie rozpatrzenia przedmiotowych wniosków, zostały przekazane do Komisji Wnioskowej Krajowej Rady PIIB.
Tabela 10.1 prezentuje propozycje KKK realizacji
wniosków złożonych przez członków OIIB.

Tabela 10.1. Wnioski zgłoszone na XIV Okręgowych Zjazdach OIIB
Nr
Treść wniosku
wn.

Kwalifikacja
wniosku

Autor

Na podstawie udzielonego przez Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa
obowiązków pełnomocnika – pismo w załączeniu, podjęcia z PSMB współpracy
w celu wdrożenia do programu uczelni politechnicznych nauk z dziedziny mykologii
budowlanej obejmującej korozję biologiczną wywołaną pleśniami i grzybami.
5.

Uzasadnienie:
Problematyka związana z powszechnie występującą degradacją obiektów
budowlanych wywołanych korozją biologiczną, w tym grzybami pleśniowymi,
sygnalizuje pilną konieczność uświadomienie studentów o kierunku budownictwo
o skutkach zdrowotnych oraz niszczycielskiego działania pleśni wywołującej zniszczenie
zdrowia jak i budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej. Ochrona budynków
przed korozją biologiczną stała się problemem powszechnym w budownictwie stąd
zasługuje na szczególną uwagę, by łączyć nauki biologiczne z technicznymi, na etapie
edukacji studenta.

Krajowa
Rada

Danuta
Duch-Mackaniec

(KKK)

Dolnośląska OIIB
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5.

Propozycja KKK rozpatrzenia wniosku:
Problematyka korozji biologicznej związana jest z efektami kształcenia na kierunku
budownictwa, w zakresie fizyki przegród budowlanych i ochrony budowli przed
korozją. Uczelnie są autonomiczne w zakresie kreowania efektów kształcenia.
Wnioskowana problematyka nie stanowi nowego problemu. Od szeregu lat
jest prezentowana na konferencjach specjalistycznych, naukowo-technicznych
organizowanych przez Komitet Nauki PZITB, m. in. na temat: Ochrona budowli przed
korozją, Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji, Awarie budowlane, Warsztat pracy
rzeczoznawcy budowlanego. Organizowane są również studia podyplomowe m.in.
w Politechnice Wrocławskiej, Krakowskiej i innych. Postulaty objęcia ofertą kształcenia
w zakresie ochrony budowli przed korozją biologiczną zostaną przedstawione na
konferencji dziekanów wydziałów budowlanych wyższych uczelni.

Krajowa
Rada

Danuta
Duch-Mackaniec

(KKK)

Dolnośląska OIIB

Krajowa Rada PIIB przyjęła w dn. 09.12.2015 r. stanowisko o odrzuceniu
wniosku.
Zablokować możliwość wydawania uprawnień projektowo-wykonawczych przez
szkoły kształcące inżynierów budownictwa wszystkich specjalności.
Uzasadnienie
Uprawnienia ww. można nadawać wyłącznie po odbytej stosownej liczbie lat praktyki.
Można by rozważyć w przyszłości ewentualnie zlikwidowanie obecnych egzaminów
na ww. uprawnienia.
Propozycja KKK rozpatrzenia wniosku:
Istniejące regulacje prawne stwarzają jedynie możliwość, a nie obligatoryjne nakazy
uzyskiwania łącznie z dyplomem uczelni uprawnień budowlanych przez absolwentów
wyższych uczelni. Jednocześnie należy nadmienić, iż uczelnia nie została upoważniona
12. do nadawania uprawnień budowlanych, co sugeruje wniosek – uprawnienia nadawać
będzie zawsze właściwa izba samorządu zawodowego. W aktualnej sytuacji prawnej,
zespół powołany przez Prezesa Krajowej Rady PIIB, przy współpracy KKK, opracował
ramowe założenia zawierania umów z uczelniami, w trybie art. 168b ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym. Organem właściwym do zawierania umów z uczelniami
jest Krajowa Rada PIIB. KKK jest natomiast organem właściwym do utrzymywania
i stanowienia wymagań dotyczących wysokich standardów kształcenia i uzyskiwania
uprawnień budowlanych, warunkujących możliwość wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie. Wniosek nie jest uzasadniony merytorycznie.

Krajowy
Zjazd
(KKK)

Jarosław
Sentowski
Kujawsko-Pomorska OIIB

Wniosek w głosowaniu jawnym odrzucony przez XIV Krajowy Zjazd PIIB.
Technicy budowlani przez okres 8 lat pozbawieni byli możliwości uzyskania uprawnień
budowlanych.
Decyzja w tej sprawie była niewłaściwa i krzywdząca.
W związku powyższym proponuję, aby Izba Inżynierów Budownictwa uzyskała dla
osób, które uzyskały dyplom technika w latach od czerwca 2006 do czerwca 2014 r.,
zgodę na zaliczenie praktyki, odbywanej na budowach w tym okresie, pod warunkiem
uzyskania pozytywnej opinii kierownictwa firm, w których działalność zawodowa
miała miejsce.
Decyzje o zaliczeniu określonego czasu praktyki (maksimum do 2 lat) podejmowałyby
Okręgowe Komisje Kwalifikacyjne na wniosek zainteresowanego.
Propozycja KKK rozpatrzenia wniosku:
Wniosek w postulowanej treści nie może zostać zrealizowany. Absolwenci techników,
którzy podjęli praktykę zawodową rejestrowaną w książce praktyki zawodowej
17. do końca 2005 roku, mogą ten okres praktyki przedstawić po jej uzupełnieniu po
24.09.2014 r., do wymaganego czasokresu praktyki do uprawnień budowlanych.
Ważniejszym jednakże problemem jest obserwowane stałe ograniczanie zagadnień
praktycznych w programach nauczania w technikach budowlanych, wymaganych od
kandydatów ubiegających się o uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie do
kierowania robotami budowlanymi, w poszczególnych specjalnościach uprawnień
budowlanych.
Zagadnienia te winny być podjęte przez Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne (PZITB,
PZITS, SEP i inne) i skierowane w formie odpowiednich postulatów do Ministerstwa
Edukacji.

Krajowa
Rada
(KKK)

Zygmunt
Garwoliński
Mazowiecka OIIB

Krajowa Rada PIIB przyjęła w dn. 09.12.2015 r. stanowisko o odrzuceniu
wniosku.
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11. Współpraca KKK z OKK
Tak jak w poprzednich latach zostało zorganizowane spotkanie informacyjno-szkoleniowe w Dębem k. Serocka.
Jednocześnie 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,
wyjaśniano wątpliwości, dotyczące nowych zasad
kwalifikowania wniosków o nadanie uprawnień
i przeprowadzania egzaminu. Omawiano także
stosowanie w poszczególnych izbach okręgowych
reguł wstępnego kwalifikowania wniosków o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego.
Wszystkie kierunki działalności KKK, ujęte w niniejszym sprawozdaniu, są realizowane przy dobrej
współpracy Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej z Okręgowymi Komisjami Kwalifikacyjnymi. KKK wyraża
nadzieję, że wzorce dobrej współpracy będą kontynuowane.

12. O
 bsługa biurowa i prawna
KKK
W ciągu 2015 r. w Biurze KR, obsługującym Krajową Komisję Kwalifikacyjną, nie nastąpiły istotne
zmiany w dotychczasowym składzie osobowym.
Zachowana jest terminowość wykonywanych zadań i ich jakość.
Liczba pytań kierowanych do KKK jest w dalszym
ciągu bardzo duża. 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, udzielanie kompetentnych odpowiedzi stanowi 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.

13. P
 lanowane i zrealizowane
wydatki na rok 2015
Wydatki związane z działalnością KKK w 2015 r.
realizowane były w ramach budżetu PIIB i są zawarte w sprawozdaniu finansowym Krajowej Rady.

14. Podsumowanie i wnioski
W 2015 r., podstawowe regulaminy pracy Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej związane z postępowaniem kwalifikacyjnym w sprawie nadawania
uprawnień budowlanych, zostały dostosowane
do nowych regulacji prawnych, m.in. określonych
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie z dnia 11 września 2014 r. Wg
zasad tego rozporządzenia przeprowadzone zostały dwie sesje egzaminacyjne w 2015 r. oraz jesienna
sesja w 2014 r. Doświadczenia i wnioski z trzech
sesji egzaminacyjnych wskazują na potrzebę postulowania zmian w rozporządzeniu dotyczących
zasad kwalifikowania wykształcenia – aktualny zapis odnoszący się do spełnienia wymogu 1/3 sumy
punktów ECTS dla uznania kierunku studiów za
odpowiedni lub pokrewny dla danej specjalności
uprawnień budowlanych nie gwarantuje wymaganej wiedzy i umiejętności kandydata, adekwatnych
do wykonywania zawodu. Wymóg 1/3 sumy punktów ECTS można uznać za adekwatny dla wykształcenia pokrewnego, natomiast dla wykształcenia
odpowiedniego ten pułap winien być podniesiony
do 2/3 sumy punktów ECTS.
Dodatkowym argumentem postulowania zmian
w tym zakresie jest skrócenie wymiaru praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych, która stanowi istotny element przygotowania do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej zarówno projektanta, jak i kierownika budowy.
Kolejne zagadnienie to czas przeznaczony na
przygotowanie się kandydata do odpowiedzi na
egzaminie ustnym. Arbitralnie określony w rozporządzeniu czas 25 minut winien być dostosowany
odpowiednio do liczby pytań, przyjmując wskaźnik
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5 minut na każde pytanie – przy ustalonej w regulaminie egzaminu ustnego liczbie pytań w przedziale 5–10, w zależności od zakresu uprawnień
budowlanych.
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna, przy ścisłej
współpracy z Okręgowymi Komisjami Kwalifikacyjnymi, przykłada dużą wagę do utrzymania wysokich standardów przygotowania do zawodu.
Egzamin na uprawnienia budowlane winien być
obiektywnym sprawdzianem spełnienia tego wymogu. Z tym wiąże się konieczność stałej aktualizacji i nowelizacji pytań zawartych w Centralnej
Bazie Pytań Egzaminacyjnych. Krajowa Komisja
Kwalifikacyjna realizuje to zadanie przez włączanie do współpracy specjalistów z poszczególnych
specjalności uprawnień budowlanych, wytypowanych przez poszczególne Okręgowe Komisje
Kwalifikacyjne.
Taki kierunek prac, realizowany w 2015 r., będzie
kontynuowany również w 2016 r.
Utrzymaniu wysokich i jednolitych standardów pracy
KKK i OKK w zakresie nadawania uprawnień budowlanych i tytułu rzeczoznawcy budowlanego sprzyjają systematyczne wspólne posiedzenia członków
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej i Przewodniczących
Okręgowych Komisji Kwalifikacyjnych. Wypracowany dobry poziom organizacyjny i merytoryczny spotkań informacyjno-szkoleniowych, wsparty specjalistyczną wiedzą prawniczą, będzie kontynuowany

w 2016 r. Legitymacją do takich działań jest bardzo
dobra ocena merytorycznego i organizacyjnego poziomu szkolenia w 2015 r., w miejscowości Dębe
k. Serocka, dokonana przez Uczestników spotkania
informacyjno-szkoleniowego.
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, umożliwiających 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 kieruje KKK również do
Przewodniczących Okręgowych Rad PIIB, którzy
w 2015 r. wspierali działalność Krajowej i Okręgowych Komisji Kwalifikacyjnych.

14.1. W
 niosek końcowy
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna przedkłada XV
Krajowemu Zjazdowi Sprawozdawczemu Polskiej
Izby Inżynierów Budownictwa sprawozdanie ze
swojej działalności w 2015 r. 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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SĄDU DYSCYPLINARNEGO
ZA ROK 2015

1. P
 odstawa prawna
funkcjonowania organu
Krajowy Sąd Dyscyplinarny jako organ Krajowej
Izby Inżynierów Budownictwa działa na mocy art.
28 ust. 1 pkt 5 i art. 37 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity:
Dz. U. 2014 r., poz. 1946)
Działalność Krajowego Sądu Dyscyplinarnego
prowadzona jest w oparciu o zasady określone
w § 14 Statutu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa oraz w Regulaminie Krajowego
Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa – dokumentów poprawionych i uzupełnionych przez II Nadzwyczajny Krajowy Zjazd PIIB
20 sierpnia 2015 r.

2. S
 kład osobowy Krajowego
Sądu Dyscyplinarnego
3. Terminarz posiedzeń
W okresie sprawozdawczym odbyły się trzy posiedzenia Krajowego Sądu Dyscyplinarnego:
 17 lutego 2015 r. w siedzibie PIIB w Warszawie
(w celu zatwierdzenia Sprawozdania KSD za rok
2014);

 1
 6 maja 2015 r. w Serocku posiedzenie wyjazdowe;
 25 listopada 2015r . w Warszawie posiedzenie
wyjazdowe.
oraz dwa posiedzenia KSD wspólne z Przewodniczącymi OSD:
 16 maja 2015 r. w Serocku;
 25 listopada 2015 r. w Warszawie;
Przewodniczący KSD powołał następujące składy
orzekające:
 1 skład orzekający (3-osobowy) do rozpatrzenia
sprawy w I instancji (KSD/05/15), – rozprawa
w dniach: 1 czerwca 2015 r., 12 sierpnia 2015 r.,
8 października 2015 r., 15 grudnia 2015 r.;
 1 skład orzekający (3-osobowy) do rozpatrzenia
wniosku KROZ w sprawie przedłużenia postępowania wyjaśniającego (KSD/SiW/01/15) – posiedzenie niejawne w dniu 15 stycznia 2015r.;
 1 skład orzekający (5-osobowy) do rozpatrzenia
sprawy z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej w II instancji (KSD/18/15) – rozprawa w dniu
8 grudnia 2015 r.
 2 składy orzekające (3-osobowe) do rozpatrzenia wniosku Obwinionego o zawieszenie postępowania – posiedzenie niejawne w dniu 11
czerwca 2015 r.;
 27 składów orzekających (5-osobowych) do
rozpatrzenia odwołań – posiedzenia niejawne
w dniach: 15 stycznia 2015 r., 17 lutego 2015 r.,

Tabela 1. Skład osobowy Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w 2015 r.
Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

OIIB

1.

Gilbert Okulicz-Kozaryn

Przewodniczący

Podlaska
Mazowiecka

2.

Andrzej Tabor

Zastępca przewodniczącego

3.

Barbara Twardosz-Michniewska

Sekretarz

Śląska

4.

Krystyna Chocianowicz

Członek

Wielkopolska

5.

Stanisław Dołęgowski

Członek

Podkarpacka

6.

Danuta Duch-Mackaniec

Członek

Dolnośląska

7.

Wojciech Hanuszkiewicz

Członek

Łódzka

8.

Ryszard Feliks Kruszewski

Członek

Podlaska

9.

Andrzej Leniak

Członek

Lubelska

10.

Roman Lulis

Członek

Mazowiecka
Świętokrzyska

11.

Michał Łapiński

Członek

12.

Maria Mleczko-Król

Członek

Opolska

13.

Danuta Paginowska

Członek

Dolnośląska

14.

Zenon Panicz

Członek

Śląska

15.

Józef Pączek

Członek

Pomorska

16.

Józef Szostak

Członek

Małopolska

17.

Marian Zdunek

Członek

Warmińsko-Mazurska
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28 maja 2015 r., 26 czerwca 2015 r., 28 sierpnia
2015 r., 7 października 2015 r. i 29 października
2015 r.;
Ogółem odbyło się 30 posiedzeń niejawnych
składów orzekających KSD oraz 5 rozpraw.

4. Działalność KSD
W 2015 r. do KSD, jako sądu I instancji, wpłynęły
2 sprawy (KSD/05/15, KSD/08/15)

z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej i zawodowej.
W 2015 r. do KSD, jako sądu II instancji, wpłynęło
28 spraw w tym z odpowiedzialności:
 
zawodowej – 25,
 
dyscyplinarnej – 3.
Sprawy te dotyczyły członków z następujących OIIB:
 
Dolnośląska – 3,
 
Kujawsko-Pomorska – 1

Wykres 1. Liczba spraw, które wpłynęły do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w latach 2006-2015

Wykres 2. Liczba spraw, które wpłynęły do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w 2015 roku, z podziałem na izby
okręgowe
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Lubelska – 1,
 
Łódzka – 1,
 
Małopolska – 3 (2 sprawy przekazane przez
OSD 1 sprawa przez KROZ),
 
Mazowiecka – 1,
 
Pomorska – 1,
 
Śląska – 3 (2 sprawy przekazane przez OSD,
1 sprawa przez KROZ),
 
Świętokrzyska – 4,
 
Warmińsko-Mazurska – 1,
 
Wielkopolska – 4,
 
Zachodniopomorska – 7.
W okresie sprawozdawczym Krajowy Sąd Dyscyplinarny rozpatrzył łącznie 31 spraw, w tym:
 
7 spraw z 2014 r. (w 1 sprawie wydano dwa postanowienia) – szczegółowe informacje przedstawia załącznik nr 1;
 
22 sprawy z 2015 r. (z tego 14 spraw stało się
prawomocnych na dzień 31 grudnia 2015 r.);
 
1 sprawa dotycząca odmowy zawieszenia postępowania odwoławczego;
 
1 sprawa dotycząca skarg i wniosków, w której
wydano postanowienie.
KSD wydał następujące ostateczne rozstrzygnięcia w roku 2015 r.:
 
utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję/postanowienie – 8 spraw;
 
uchylił zaskarżoną decyzję/orzeczenie i przekazał do ponownego rozpatrzenia – 6 spraw;
 
uchylił zaskarżoną decyzję w całości i umorzył postępowanie przed organem I instancji – 5 spraw;
 
umorzył postępowanie odwoławcze – 1 sprawa;
 
pozostawił wniesione zażalenie bez rozpoznania – 1 sprawa;
 
uchylił zaskarżoną decyzję w całości i orzekł karę
upomnienia – 1 sprawa.
Szczegółowe informacje nt. ww. spraw przedstawia załącznik nr 1 i 2.



Na rok 2016 przeszło 18 spraw:
16 spraw z 2015 r. w tym:

– 5 spraw, które zostały skierowane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i na dzień
31 grudnia 2015 r. nie było wyroku;

– 6 spraw, które będą rozpatrywane na początku 2016 r. (wpłynęły do KSD w IV kwartale);
– 2 sprawy, które zostały rozpatrzone, ale na
dzień 31 grudnia 2015 r. nie były prawomocne;
– 2 sprawy, co do których Krajowy Sąd Dyscyplinarny zwrócił się o uzupełnienie materiału
dowodowego, sprawy nie zostały rozpatrzone
na dzień 31 grudnia 2015 r.;
– 1 sprawa, która została zawieszona do czasu zakończenia postępowania prowadzonego
przez sąd rejonowy;
 1
sprawa z 2014 r., która została skierowana do
Naczelnego Sądu Administracyjnego po wyroku
WSA i na dzień 31 grudnia 2015 r. nie było rozstrzygnięcia (KSD/07/14);
 1
sprawa z 2013 r., która została skierowana do
Naczelnego Sądu Administracyjnego po wyroku
WSA i na dzień 31 grudnia 2015 r. nie było rozstrzygnięcia (KSD/23/13).
Sposób rozpatrzenia powyższych spraw przedstawia załącznik nr 1.
W 2015 r. do KSD wpłynęło łącznie 7 skarg
i wniosków, które dotyczyły następujących okręgowych izb inżynierów budownictwa:
 Ś
ląska – 2,
 W
ielkopolska – 2,
 P
odkarpacka – 1,
 Ł
ódzka – 1,
 W
armińsko-Mazurska – 1.
KSD wydał 7 następujących rozstrzygnięć dotyczących skarg i wniosków:
 p
ostanowienie KSD – 1 sprawa (przedłużenie
postępowania wyjaśniającego prowadzone
w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej do
dnia 20 marca 2015 r.),
 
odpowiedź pisemna przewodniczącego KSD –
6 spraw.
Sposób rozpatrzenia skarg i wniosków przedstawia załącznik nr 3.

5. Orzecznictwo sądów


aczelny Sąd Administracyjny w 2015 r. rozN
patrzył trzy sprawy w ten sposób, że w dwóch
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sprawach oddalił skargę kasacyjną wniesioną przez Skarżących (KSD/12/12 i KSD/29/12)
a w jednej sprawie uchylił decyzję KSD
– KSD/10/12.
 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w 2015 r. rozpatrzył cztery sprawy tj.:
KSD/12/13, KSD/05/14, KSD/06/14 i KSD/19/14
w ten sposób, że oddalił skargi wniesione na
decyzję KSD.
 
Sąd Apelacyjny w Poznaniu rozpatrzył jedną
sprawę z 2014 r. – KSD/13/14. Wyrokiem z dnia
30 listopada 2015 r. odrzucił odwołanie wniesione przez obwinionego na postanowienie
KSD, w którym KSD uchylił zaskarżone orzeczenie i umorzył postępowanie.
Szczegółowe informacje nt. ww. spraw zawiera załącznik nr 1.

6. Działalność szkoleniowa
W okresie sprawozdawczym odbyły się dwa szkolenia:
 1
5–16 maja 2015 r. w Serocku połączone
z warsztatami dla członków KSD i KROZ oraz
przewodniczących okręgowych sądów dyscyplinarnych i okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej – koordynatorów.
 
25–27 listopada 2015r. w Warszawie połączone ze wspólną naradą Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Budowlanego, Krajowego
Sądu Dyscyplinarnego PIIB, Przewodniczących
Okręgowych Sądów Dyscyplinarnych, Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej PIIB i Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej – Koordynatorów.
Celem spotkania było omówienie postępowań
w zakresie odpowiedzialności zawodowej
i dyscyplinarnej oraz doprecyzowanie zasad
współpracy.

Na podstawie danych z tabelki 2 wynika, że frekwencja na szkoleniach organizowanych przez KSD
i KROZ jest wysoka.
Poza powyższymi szkoleniami niektórzy członkowie KSD uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez okręgowe izby inżynierów budownictwa.
Przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego
stwierdza, że niezbędne jest:
 
zapewnienie większego udziału w szkoleniach
pracowników obsługujących okręgowe sądy
dyscyplinarne (obsługa prawna);
 
zapewnienie profesjonalnej obsługi prawnej
oddzielnie dla sądów dyscyplinarnych oddzielenie dla okręgowych rzeczników, co pozwoli na
wyeliminowanie formalnych nieprawidłowości
w prowadzonych sprawach.

7. Orzecznictwo okręgowych
sądów dyscyplinarnych
Liczba spraw, które wpłynęły do okręgowych sądów
dyscyplinarnych w 2015 r. wyniosła 180, z czego:
 
w trybie odpowiedzialności zawodowej – 137
spraw,
 
w trybie odpowiedzialności dyscyplinarnej – 17
spraw,
 
wnioski o zatarcie kary – 26.
Jak wynika z wykresu poniżej widoczny jest
znaczny spadek spraw, które wpłynęły do izb okręgowych z tytułu odpowiedzialności zawodowej,
w szczególności w porównaniu z rokiem 2014.
Z poprzedniego okresu sprawozdawczego do rozpatrzenia przez OSD w 2015 r. przeszło 122 spraw
(101 spraw niezakończonych, 11 spraw zawieszonych oraz 10 spraw zwróconych do OROZ celem
uzupełnienia). Szczegółowy zakres prowadzonych
spraw został opisany w sprawozdaniach OSD,
z których dane statystyczne zestawiono w załączniku nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Tabela 2. Frekwencja uczestników szkolenia
Szkolenie

Serock

Warszawa

Członkowie KSD

14 obecnych/17

17 obecnych/17

15 obecnych/16

13 obecnych/16

7 osób

10 osób

Przewodniczący
OSD
Pracownicy biura
i obsługa prawna

W wyniku postanowień okręgowe sądy dyscyplinarne:
 
w 109* sprawach ukarały winnych,
 
w 18* sprawach uniewinniły obwinionych od
zarzucanych im czynów lub odmówiły ukarania,
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Wykres 3. Sprawy z odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej, które wpłynęły do OSD w latach 2006-2015






 36* sprawach umorzyły postępowania,
w
w 28* sprawach – orzekły o zatarciu kary,

77 spraw pozostało w toku,

15 spraw zawieszonych,


 w
 7 sprawach – zwrot do OROZ,
* z rozstrzygnięć ostatecznych
Powyższe dane zostały ujęte na wykresie poniżej
w zestawieniu za lata 2011-2015.

Wykres 4. Struktura spraw rozpatrywanych przez okręgowe sądy dyscyplinarne
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Wykres 5. Liczba wszczętych postępowań w okręgowych sądach dyscyplinarnych w 2015 r.

Najwięcej wszczętych postępowań (z pominięciem
wniosków o zatarcie kary) w 2015 roku było w OIIB:
 
Pomorskiej – 23,
 
Zachodniopomorskiej – 20,
 
Małopolskiej – 19.
Najmniej wszczętych postępowań było w OIIB:
 
Opolskiej – 1,

 L
ubelskiej – 2,
 L
ubuskiej – 3.
Zmniejszyła się w porównaniu z rokiem ubiegłym liczba spraw w toku (w 2015 r. wyniosła 77 spraw). Zestawienie spraw przechodzących na lata następne w poszczególnych okręgach przedstawia poniższy wykres.

Wykres 6. Sprawy w toku przechodzące na rok następny w latach 2011–2015
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8. Nadzór KSD nad OSD
W ramach nadzoru KSD nad OSD w 2015 r. zostały przeprowadzone kontrole działania w czterech okręgowych sądach dyscyplinarnych:
 
OSD Świętokrzyskiej OIIB – 16 października
2015 r.,
 
OSD Pomorskiej OIIB – 20 października 2015 r.,
 
OSD Mazowieckiej OIIB – 28 października 2015 r.,
 
OSD Podlaskiej OIIB – 29 października 2015 r.
Zespoły kontrolne pozytywnie oceniły prace okręgowych sądów. Nie stwierdzono uchybień formalno-prawnych.

9. Struktura ukaranych
Jak wynika z danych największy odsetek ukaranych dotyczy kierowników budowy i wynosi ponad
80% wszystkich ukaranych w 2015 r. Natomiast
bardzo mały odsetek ukaranych dotyczy pozostałych funkcji pełnionych przez członków izby.

Wykres 7. Struktura ukaranych według pełnionej funkcji

Najwięcej ukaranych osób w 2015 r. było
w OIIB:
 
Podkarpackiej,
 
Pomorskiej,
 
Podlaskiej

Najmniej ukaranych osób w 2015 r. było w OIIB:
 
Lubelska,
 
Dolnośląska,
 
Mazowiecka,
 
Opolska,

Wykres 8. Procentowy udział ukaranych członków OIIB w stosunku do liczby wszystkich członków w danej izbie
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Najczęstsze wykroczenia z odpowiedzialności zawodowej, podobnie jak w poprzednich okresach
sprawozdawczych, to:
 n
iedbałe wykonywanie obowiązków z tytułu pełnienia samodzielnej funkcji technicznej
w budownictwie;
 w
ykonywanie zakresu robót budowlanych niezgodnie z wydanymi decyzjami o pozwoleniu
na budowę, oraz prowadzenie prac budowlanych poza obszarem zagospodarowania objętym projektem budowlanym;
 p
rzekraczanie zakresu posiadanych uprawnień
budowlanych;
 b
łędy wynikające z nieznajomości ustawy Prawo budowlane i obowiązków nałożonych na
uczestników procesu budowlanego przy wy-

konywaniu samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie;
 b
łędy wynikające z nieznajomości zasad przy
opracowywaniu projektów budowlanych;
 b
łędy wynikające z nieznajomości warunków
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych;
 b
łędy zamierzone, w celu wprowadzenia w błąd
administrację budowlaną oraz urzędy nadzoru
budowlanego;
 b
rak rzetelności w opracowywaniu opinii technicznych i ekspertyz.
Najczęstsze wykroczenia z odpowiedzialności
dyscyplinarnej to naruszenie zasad etyki zawodowej, w tym głównie próby oszustwa i wyłudzenia
wynagrodzenia za niewykonaną pracę.
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zawodowa

zawodowa

zawodowa

2

3

Odpowiedzialność

1

L.p.

ŁOD

ZAP

WAM

Woj.

20.11.2012

14.05.2012

29.02.2012

Data wpływu

KSD/29/12

KSD/12/12

KSD/10/12

Znak sprawy

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

II instancja

12.12.2012
Pismo do Obwininego informujące o konieczności udzielenia odpowiedniego pełnomocnictwa dla pełnomocnika
27.12.2012
Przesłanie do KSD pisemnego potwierdzenia pełnomocnictwa
19.02.2013
Decyzja nr 4/13 – utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję
02.04.2013
Skarga do WSA z dnia 28.03.2013 wniesiona przez Obwinioną
29.04.2013
II instancja
Odpowiedź na skargę wysłana do WSA
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
23.09.2015
Doręczenie wyroku NSA – oddala skargę kasacyjną

ZAKOŃCZONA

Stan

25.07.2012
Decyzja nr 8/12 – utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję
03.09.2012
Skarga Obwinionego do WSA na decyzję KSD nr 8/12
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
17.09.2015
Doręczenie wyroku NSA – oddala skargę kasacyjną

Instancja

I instancja
II instancja

Data załatwienia

Załącznik nr 1

26.04.2012
Protokół KSD z posiedzenia niejawnego składu orzekajacego
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 pełonomocnika Obwinionego
03.09.2012
Decyzja KSD nr 10/12 – utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję
22.10.2012
Skarga do WSA na decyzję KSD nr 10/12
08.11.2012
Odpowiedź na skragę wysłana do WSA z aktami sprawy
14.06.2013
Doręczenie wyroku WSA, w którym sąd uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzje KSD
24.06.2013
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administyracyjnego złożona przez KSD
24.06.2015
Doręczenie prawomocnego orzeczenia i zwrot akt – NSA uchyla zakrażoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy
decyzję KSD z dnia 15.06.2012 r. Stwiedza, że uchylone decyzje nie podlegają wykonaniu

Sprawy z lat ubiegłych rozpatrywane przez KSD do 2015 r.

zawodowa

zawodowa

zawodowa

zawodowa

zawodowa

5

6

7

8

Odpowiedzialność

4

L.p.

SWK

WKP

WKP

LUB

DOŚ

Woj.

28.03.2014

21.03.2014

21.03.2014

09.09.2013

06.05.2013

Data wpływu

KSD/07/14

KSD/06/14

KSD/05/14

KSD/23/13

KSD/12/13

Znak sprawy

II instancja

II instancja

II instancja

II instancja

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
Skraga kasacyjna KSD do NSA
24.04.2014
Decyzja nr 5/14 – utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję
04.06.2014
Skraga do WSA wniesiona przez Obwinionego
20.01.2015
Doręczenie prawomocnego orzeczenia WSA – oddala skargę
24.04.2014
Decyzja nr 6/14 – utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję
13.05.2014
Wniosek Obwinionego o zawieszenie postępowania
02.06.2014
Skraga 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.
23.04.2015
Doręczenie prawomocnego orzeczenia WSA – oddala skargę
24.04.2004
Decyzja nr 7/14 – uchyla zaskarżoną decyzję w całości i orzeka co do istoty sprawy karę upomnienia z tytułu
popełenienia przez Obwinionego czynu z art. 95 pkt 4 w związku z art. 25 pkt 1 Prawa budowlanego
30.05.2014
Skarga do WSA wniesiona przez Obwinionego
29.04.2015
Doręczenie odpisu wyroku WSA – uchyla zaskarżoną decyzję
27.05.2015
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administyracyjnego złożona przez KSD

Instancja

II instancja

Data załatwienia
25.09.2013
Decyzja nr 15/13 – KSD utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję
04.11.2013
Skarga do WSA wniesiona przez Obwinionego
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
09.10.2015
Doręczenie prawomocnego orzeczenia WSA – oddala skargę

NACZELNY SĄD
ADMINISTRACYJNY
(sprawa w toku)

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

NACZELNY SĄD
ADMINISTRACYJNY
(sprawa w toku)

ZAKOŃCZONA

Stan
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dyscyplinarna

zawodowa

zawodowa

zawodowa

zawodowa

dyscyplinarna

11

12

13

14

15

zawodowa

Odpowiedzialność

10

9

L.p.

KUP

LBS

MAP

ZAP

MAP

LBS

SWK

Woj.

22.12.2014

15.12.2014

12.12.2014

24.11.2014

31.10.2014

25.08.2014

05.05.2014

Data wpływu

KSD/24/14

KSD/23/14

KSD/22/14

KSD/21/14

KSD/19/14

KSD/13/14

KSD/10/14

Znak sprawy

Data załatwienia

II instancja

II instancja

II instancja

II instancja

II instancja

II instancja

15.01.2015
Decyzja nr 1/15 – uchyla zaskarżoną decyzję w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji
26.02.2015
Skarga do WSA wniesiona przez Obwinioną
15.10.2015
Prawomocny wyrok WSA – oddala skargę
15.01.2015
Decyzja nr 2/15 – uchyla zaskarżoną decyzję w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji
15.01.2015
Decyzja nr 3/15 – uchyla zaskarżoną decyzję w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji
17.02.2015
Decyzja nr 5/15 – uchyla zaskarżoną decyzję w całości i orzeka co do istoty sprawy w ten sposób, że uznaje, iż
Obwiniony niedbale pełnił obowiązki kierownika budowy i z tego tytułu orzeka karę upomnienia
15.01.2015
Postanowienie nr 1/15 – utrzymuje w mocy zaskarżone postanowienie
15.01.2015
Postanowienie nr 2/15 – pozostawia wniesione zażalenie bez rozpoznania

II instancja

Instancja

06.11.2014
Postanowienie nr 5/14 – utrzymuje w mocy zaskarżone orzeczenie
24.11.2014
Wpłynęło odwołanie Obwinionego do Sądu Apelacyjnego
26.06.2015
Doręczenie orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu – uchyla zaskarżone orzeczenie, znosi postępowanie
przed KSD i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia do KSD
25.08.2015
Postanowienie nr 7/15 – uchyla zaskarżone orzeczenie w całości i umarza w tym samym zakresie postępowanie, zasądza Obwinionemu kwotę 1247 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania przed Sądem Apelacyjnym
w Poznaniu
16.09.2015
Wpłynęło odwołanie Obwinionego do Sądu Apelacyjnego
30.09.2015
Przesłanie akt do Sądu Apelacyjnego
30.11.2015
Sąd Apelacyjny odrzuca odwołanie Obwinionego

06.11.2014
Protokół z posiedzenia składu orzekającego, na którym ustalono że należy wystąpić do Świętokrzyskiego WINB
i ponownie do Mostostal z pytaniem czy Obwiniony pełnił funkcję kierownika robót stalowych
17.02.2015
Decyzja nr 4/15 – utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

Stan

ZAP

ŁOD

SLK

WKP

ZAP

MAP

dyscyplinarna

zawodowa

dyscyplinarna

zawodowa

zawodowa

zawodowa

3

4

5

6

7

8

ZAP

ZAP

zawodowa

2

zawodowa

ZAP

zawodowa

1

9

Woj.

Odpowiedzialność

L.p.

OSD

KROZ

OSD

OSD

KROZ

OSD

OSD

OSD

OSD

Przekazane przez
OSD/OROZ/KROZ"

OROZ ZAP

KROZ

13.04.2015

26.03.2015

30.03.2015

03.03.2015

Pełnomocnik
Obwinionego

OROZ ZAP

27.02.2015

KROZ

19.01.2015

15.01.2015

Pełnomocnik
Obwinionego

Obwiniony

07.01.2015

07.01.2015

Data wpływu

Obwiniony

Obwiniony

Wnoszący odwołanie/
/wniosek

KSD/09/15

KSD/08/15

KSD/07/15

KSD/06/15

KSD/05/15

KSD/04/15

KSD/03/15

KSD/02/15

KSD/01/15

Znak sprawy

Sprawy Krajowego Sądu Dyscyplinarnego z 2015 roku

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

Orzeczenie
nieprawomocne

W TOKU

WSA

ZAWIESZONA

28.05.2015
Postanowienie nr 4/15 – uchyla zaskarżone orzeczenie w całości
i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Okręgowemu Sądowi
Dyscyplinarnemu Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa
17.02.2015
Decyzja nr 6/15 – utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję
01.06.2015
Rozprawa przed KSD
12.08.2015
Rozprawa przed KSD
08.10.2015
Rozprawa przed KSD
15.12.2015
Rozprawa przed KSD
Orzeczenie nr 2/15 – uznaje za winnego i orzeka karę upomnienia
01.04.2015
Pismo Przewodnczącego KSD do Obwinionego w celu potwierdzenia
wszystkich czynności dokonanych przez adwokata
13.04.2015
Przekazanie pełnomocnictwa
15.04.2015
Pismo Przewodniczącego KSD do OSD w sprawie przeprowadzenia
uzupełniającego postępowania
27.04.2015
Wniosek Obwinionego o zawieszenie postępowania
11.06.2015
Postanowienie nr 6/15 – odmawia zawieszenia postępowania
odwoławczego od decyzji OSD Wielkopolskiej OIIB
28.05.2015
Decyzja nr 9/15 – utrzymuje w mocy zakarżoną decyzję
29.06.2015
Odwołanie OROZ do WSA
21.07.2015
Przekazanie akt do WSA
11.06.2015
Postanowienie nr 5/15 – zawiesza postępowanie w sprawie
odpowiedzialności zawodowej w budownictwie

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

28.05.2015
Decyzja nr 8/15 – utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję

26.06.2015
Decyzja nr 10/15 – uchyla zaskarżoną decyzję w całości i przekazuje
sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji

WSA

Stan

28.05.2015
Decyzja nr 7/15 – uchyla zaskarżoną decyzję w całości i w tym samym
zakresie umarza postępowanie przed organem I instancji
02.07.2015
Odwołanie OROZ do WSA

Data załatwienia

II instancja

I instancja

II instancja

II instancja

I instancja

II instancja

II instancja

II instancja

II instancja

Instancja

Załącznik nr 2
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SWK

MAZ

WKP

MAP

KUP

SLK

zawodowa

zawodowa

zawodowa

zawodowa

zawodowa

zawodowa

12

13

14

15

16

WAM

zawodowa

10

11

Woj.

Odpowiedzialność

L.p.

OSD

OSD

OSD

OSD

OSD

OSD

OSD

Przekazane przez
OSD/OROZ/KROZ"

09.05.2015

17.06.2015

Pełnomocnik Obwinionego

29.05.2015

11.05.2015

07.05.2015

OROZ KUP

Obwiniony

Obwiniony

Obwiniony

KSD/16/15

KSD/15/15

KSD/14/15

KSD/13/15

KSD/12/15

KSD/11/15

Generalny wykonwaca
08.05.2015
budowy masztu telekomunikacyjnego

Znak sprawy
KSD/10/15

Data wpływu
07.05.2015

OROZ WAM

Wnoszący odwołanie/
/wniosek

ZAKOŃCZONA

WSA

WSA

ZAKOŃCZONA
ZAKOŃCZONA

WSA

26.06.2015
Decyzja nr 13/15 – utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję
03.08.2015
Skarga do WSA wniesiona przez Obwinionego
28.08.2015
przekazanie akt do WSA
29.10.2015
Decyzja nr 21/15 – uchyla zaskarżoną decyzję w całości i uznaje
Obwinionego za winnego popełnienia czynu polegającego na niedbałym
wykonywaniu funkcji kierownika budowy budynku mieszkalnego realizowanego w sposób istotnie odbiegający od zatwierdzonego projektu
budowlanego i udzielonego pozwolenia na budowę poprzez wykonanie
w jego części południowo-wschodniej częściowego podpiwniczenia
budynku pomieszczenia kotłowni i składu opału wraz ze schodami
zewnętrznymi i z tego tytułu na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 Prawa
budowlanego orzeka karę upomnienia
03.12.2015
Odwołanie Obwinionego do WSA
22.12.2015
Przekazanie akt do WSA
25.08.2015
Decyzja nr 14/15 – utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję
07.10.2015
Decyzja nr 17/15 – utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję
25.08.2015
Decyzja nr 15/15 – uchyla zasakrżoną decyzję w całości i orzeka co do
istoty sprawy uznając, że Obwiniony:
1) w zakresie przesunięcia usytuowania budynku o 1,5 m w stronę północną w stosunku do zatwierdzonego planu zagospodarowania działki
nie dokonał w dzienniku budowy wpisu o wstrzymaniu robót z powodu
wykonywania ich niezgodnie z projektem i kontynuując je dalej naruszył
podstawowe obowiązki kierownika budowy określone w art. 22 pkt 3 i 5
Prawa budowlanego,
2) w zakresie wykonania otworu w stropie nie dokonał w dzienniku budowy wpisu o wstrzymaniu robót z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem i kontynuując je dalej naruszył podstawowe obowiązki
kierownika budowy określone w art. 22 pkt 3 i 5 Prawa budowlanego.
3) został ukarany wyrokiem Sądu Rejonowego z dnia 18 listopada 2014 r.
karą grzywny w związku z wykonywaniem samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie (art. 95 pkt 2 Prawa budowlanego).
Za popełnienie powyższych czynów orzeka karę upomnienia.
05.10.2015
Odwołanie do WAS złożone przez pełnomocnika obwinionego
29.10.2015
Przekazanie akt do WSA

ZAKOŃCZONA

Stan

26.06.2015
Decyzja nr 12/15 – umarza postępowanie odwoławcze

26.06.2015
Decyzja nr 11/15 – utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję

Data załatwienia

II instancja

II instancja

II instancja

II instancja

II instancja

II instancja

II instancja

Instancja

Woj.

ZAP

ZAP

POM

DOŚ

DOŚ

WKP

WKP

LUB

MAP

DOŚ

SWK

SWK

SLK

SWK

Odpowiedzialność

zawodowa

dyscyplinarna

zawodowa

zawodowa

zawodowa

zawodowa

zawodowa

zawodowa

zawodowa

dyscyplinarna

zawodowa

zawodowa

zawodowa

zawodowa

L.p.

17

18

19

20

21

22.

23

24

25

26

27

28

29

30

OSD

OSD

OSD

OSD

OSD

OSD

OSD

OSD

OSD

OSD

OSD

OSD

OSD

OSD

Przekazane przez
OSD/OROZ/KROZ"

Obwiniona

07.12.2015

23.11.2015

02.11.2015

Obwiniony

02.11.2015

Pełnomocnik Obwinionego

12.10.2015

OROZ SWK

OROZ DOŚ

02.10.2015

13.07.2015

Pełnomocnik Obwinionego

Pełnomocnik Obwinionego

13.07.2015

Pełnomocnik Obwinionego

10.09.2015

13.07.2015

Pełnomocnik Obwinionego

Obwiniony

13.07.2015

OROZ DOŚ

10.07.2015

24.06.2015

Pełnomocnik Obwinionego

Obwiniony

16.06.2015

Data wpływu

Obwiniony

Wnoszący odwołanie/
/wniosek

KSD/30/15

KSD/29/15

KSD/28/15

KSD/27/15

KSD/26/15

KSD/25/15

KSD/24/15

KSD/23/15

KSD/22/15

KSD/21/15

KSD/20/15

KSD/19/15

KSD/18/15

KSD/17/15

Znak sprawy

Orzeczenie nieprawomocne

ZAKOŃCZONA
ZAKOŃCZONA
ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

07.07.2015
Wysłanie zawiadomienia do stron o wniesieniu odwołania od decyzji
OSD Zachodniopomorskiej OIIB
08.12.2015
Orzeczenie nr 1/15 – uchyla zaskarżone orzeczenie w całości i w tym
samym zakresie umarza postępowanie przed organem I instancji
07.10.2015
Decyzja nr 18/15 – uchyla zaskarżoną decyzję w całości i w tym samym
zakresie umarza postępowanie przed organem I instancji
07.10.2015
Decyzja nr 19/15 – utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję
07.10.2015
Decyzja nr 20/15 – uchyla zaskarżoną decyzję w całości i w tym samym
zakresie umarza postępowanie przed organem I instancji
29.10.2015
Decyzja nr 22/15 – uchyla zaskarżoną decyzję w całości i w tym samym
zakresie umarza postępowanie przed organem I instancji
29.10.2015
Decyzja nr 23/15 – uchyla zaskarżoną decyzję w całości i w tym samym
zakresie umarza postępowanie przed organem I instancji

30.10.2015
Wezwanie do usunięcia braków zażalenia

W TOKU

W TOKU

W TOKU

W TOKU

W TOKU

W TOKU

29.10.2015
Posiedzenie niejawne składu orzekającego, na którym ustalono, że należy
zwrócić się do Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Lublinie
W TOKU
o przesłanie kopii książki obiektu budowlanego za lata 2013 i 2014 wraz
z protokołami z kontroli obiektu budowlanego ocenami i ekspertyzami
dot. stanu technicznego budynku

ZAKOŃCZONA

Stan

25.08.2015
Decyzja nr 16/15 – uchyla zaskarżoną decyzję w całości i przekazuje
sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji

Data załatwienia

II instancja

II instancja

II instancja

II instancja

II instancja

II instancja

II instancja

II instancja

II instancja

II instancja

II instancja

II instancja

II instancja

II instancja

Instancja
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SLK

WKP

WKP

PDK

SLK

ŁOD

WAM

2

3

4

5

6

7

Woj.

1

L.p.

KSD/SiW/06/15

KSD/SiW/07/15

skarga na postanowienie KROZ nr 19/15 z dnia
29.04.2015 r. w sprawie odmowy wszczęcia postępowa- 19.06.2015
nia wyjaśniającego

skarga na postanowienie KROZ nr 24/15 z dnia
22.06.2015 r. w sprawie pozostawienia wniesionego
zażalenia bez rozpoznania
21.07.2015

KSD/SiW/05/15

22.05.2015

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

07.07.2015
Pismo Przewodniczącego KSD – KSD nie może rozpoznać skargi na postanowienie KROZ wydane w wyniku rozpatrzenia zażalenia na postanowienie OROZ Łódzkiej OIIB
04.08.2015
Pismo Przewodniczącego KSD – KSD nie posiada prawnych możliwości rozpoznania tego
zażalenia. Przewodniczący KSD stwierdził jednak, że analiza akt wykazała, że twierdzenia zawarte
w zażaleniu wydają się słuszne i zwrócił się do KROZ o ponowną analizę akt sprawy.

ZAKOŃCZONA

13.05.2015
Pismo Przewodniczącego KSD – wyjaśniono,że brak jest przepisów, na podstawie których możliwe byłoby rozpoznanie wniesionego zażalenia. Poinformowano także, że w trybie nadzoru KSD
zleca OSD niezwłoczne wyznaczenie terminu rozprawy. Przewodniczący wystosował także pismo
do Przewodniczącego OSD i do Przewodniczącego KKK

KSD/SiW/04/15

10.06.2015
Pismo Przewodniczącego KSD – przekazanie wnioseku do KROZ PIIB

ZAKOŃCZONA

12.03.2015
Pismo Przewodniczącego KSD – KSD nie może rozpoznać zażalenia na postanowienie KROZ
wydane w wyniku rozpatrzenia zażalenia na postanowienie OROZ WKP OIIB

KSD/SiW/03/15

wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w
stosunku osób odpowiedzialnych za realizację inwestycji
czterech segmentów budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej

26.02.2015

zażalenie na postanowienie KROZ nr 5/15 z dnia
02.02.2015 r.

ZAKOŃCZONA

12.03.2015
Pismo Przewodniczącego KSD – KSD nie może rozpoznać zażalenia na postanowienie KROZ
wydane w wyniku rozpatrzenia zażalenia na postanowienie OROZ WKP OIIB

KSD/SiW/02/15

KSD/SiW/01/15

30.03.2015

26.02.2015

zażalenie na postanowienie KROZ nr 1/15 z dnia
08.01.2015 r.

Stan
ZAKOŃCZONA

Data załatwienia

Załącznik nr 3
15.01.2015
Postanowienie nr 3/15 – KSD postanawia przedłużyć postępowanie wyjaśniające prowadzone
w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej do dnia 20 marca 2015 r.

Znak sprawy

zażalenie na bezczynność OSD Podkarpackiej OIIB

13.01.2015

Data wpływu

wniosek o przedłużenie postępowania wyjaśniającego

Wniosek/Skarga

Skargi i wnioski 2015

WKP

ZAP

16

OGÓŁEM

WAM

14

POM

11

15

PDL

10

SLK

PDK

9

SWK

OPL

8

13

MAZ

7

12

ŁOD

MAP

LBS

4

6

LUB

3

5

KUP

2

2

1

14

7

3

3

9

4

2

19

1

5

10

4

5

1

4

3

3

Z

115 316 94

5 455

9 765

4 069

3 940

12 704

7 862

3 575

6 064

2 627

17 128

11 067

6 787

2 731

6 014

5 546

9 982

Izby okręgowe

DOŚ

liczba czlonków na dzień
31.12.2015

1

Lp.

13

2

0

0

0

0

0

0

3

0

2

2

0

1

0

1

2

4

D

5

3

0

0

0

1

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

4

3

2

6

5

20

5

7

9

16

20

6

16

1

4

13

6

Z

0

0

0

0

1

3

0

0

0

1

6

1

0

0

2

3

17

7

D

8

26

1

0

0

2

4

5

0

0

0

0

9

1

0

0

4

0

zatarcie
kary

Sprawy z 2015

137

290

zatarcie
kary

Sprawy z lat poprzednich

12

4

5

7

10

16

6

24

1

6

11

3

3

0

5

3

116

9

ukarany

10

18

0

0

0

0

0

1

0

7

0

0

6

0

0

1

0

3

uniewinniony
odmowa
ukarania
11

40

9

2

5

2

3

4

1

3
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12
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1

0
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3
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0
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1
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0

4
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1
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1
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0

1

2
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0

1

1

3

13

7

4

5
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9
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6
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1

6
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4

4

0

5

3
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0
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2

5

2

3

4

1

3

0

2

0

3

1

0

2

2
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1

0

0

3

4

5

0

0

0

2

8

1

0

0

4

0
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w toku"
1

3

2

6

2
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3

0

4

9

4

1
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0

4

13
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1

3

0

0

1

1

0

3

0

0

2

1

1

0

0

2

15

19

20

Zwrot do OROZ
7

0

0

0

0

4

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

Załącznik nr 4

0,13

0,04

0,12

0,15

0,07

0,20

0,17

0,36

0,04

0,04

0,10

0,06

0,15

-

0,09

0,03

1,75

21

Liczba osób ukaranych
w stosunku do wszystkich
członków OIIB (%)

Zbiorcze zestawienie spraw z okręgowych sądów dyscyplinarnych
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SPRAWOZDANIE KRAJOWEGO
RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI
ZAWODOWEJ PIIB ZA ROK 2015

1. Wstęp

3. Terminarz posiedzeń

Zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorządach zawodowych architektów oraz
inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r.,
poz.1946) art. 38. pkt 4, Statutem samorządu zawodowego inżynierów budownictwa poprawionym i uzupełnionym przez II Nadzwyczajny Zjazd
PIIB 20 sierpnia 2015 r., Regulaminem Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej PIIB
poprawionym i uzupełnionym przez II Nadzwyczajny Krajowy Zjazd PIIB 20 sierpnia 2015 r. § 4
pkt 5, Załącznikiem do uchwały nr 38/R/06 z dnia
13 grudnia 2006 r.: „Tryb postępowania rzeczników odpowiedzialności zawodowej i sądów
dyscyplinarnych w postępowaniu w sprawach
odpowiedzialności zawodowej w budownictwie” oraz uchwałą nr 10/R/2012 z dnia 5 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu postępowania rzeczników odpowiedzialności
zawodowej i sądów dyscyplinarnych w postępowaniu w sprawach dyscyplinarnych i odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przedstawia sprawozdanie z działalności w roku 2015
i przedkłada je do akceptacji na XV Krajowym
Zjeździe PIIB.

3.1. P
 osiedzenia plenarne
KROZ

2. S
 kład osobowy
Krajowego Rzecznika
Odpowiedzialności
Zawodowej PIIB
Tabela 1. Skład osobowy KROZ
Lp.

Nazwisko i Imię

Funkcja

OIIB

1.

Szleper Waldemar

KROZ
Koordynator

Śląska

2.

Jońca Agnieszka

KROZ

Łódzka

3.

Rak Ryszard

KROZ

Mazowiecka

4.

Grzelka-Zimmermann
KROZ
Wiesława

Dolnośląska

5.

Mikołajczak Andrzej

KROZ

Wielkopolska

6.

Molencki Mieczysław

KROZ

Opolska

Zgodnie z przyjętym harmonogramem w 2015 r.
odbyły się trzy posiedzenia organu Krajowego
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w następujących terminach:
■ 18 marca 2015 r. w Warszawie z udziałem
mec. Jolanty Szewczyk – 6 obecnych /6,
■ 16 maja 2015 r. w Serocku z udziałem mec.
Jolanty Szewczyk podczas szkolenia OROZ
z KROZ i OSD z KSD – 6 obecnych /6,
■ 25 listopada 2015 r. w Warszawie z udziałem
mec. Jolanty Szewczyk podczas szkolenia OROZ
z KROZ i OSD z KSD – 5 obecnych /6.
Na spotkaniach tych rozwiązywano problemy organizacyjne Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, dokonywano przydziału spraw poszczególnym rzecznikom, rozliczano terminowość załatwienia
postępowań oraz konsultowano aspekty techniczne
i prawne podejmowanych decyzji czy postanowień.
Zespół w ramach spotkań prowadził też konsultacje z przedstawicielami Kancelarii Prawnej mec.
Jolanty Szewczyk, która obsługuje organ w ramach
pomocy prawnej, w konsekwencji wypracowana
została właściwa linia jednolitego orzecznictwa
obowiązująca Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej PIIB.

3.2. W
 arsztaty informacyjno-szkoleniowe KROZ
W dniach 15 i 16 maja 2015 r. w Serocku oraz
w dniach 25 i 26 listopad 2015 r. w Warszawie Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej wspólnie z Krajowym Sądem Dyscyplinarnym zorganizował
dwa szkolenia dla członków obydwu organów wraz
z przewodniczącymi okręgowych sądów dyscyplinarnych, okręgowymi rzecznikami odpowiedzialności
zawodowej – koordynatorami oraz pracownikami
biur OSD i OROZ. Tematem szkoleń były warsztaty na
bazie dotychczasowych spraw wpływających do sądów dyscyplinarnych i rzeczników odpowiedzialności
zawodowej.
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W dniu 27 listopada 2015 r. w Warszawie zorganizowano wspólną naradę z Wojewódzkimi Inspektorami Nadzoru Budowlanego. Tematem spotkania było
omówienie postępowań w zakresie odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej w celu wypracowania
jednolitej linii działania.

4.1. Nadzory KROZ nad OROZ

poszczególnymi okręgowymi rzecznikami odpowiedzialności zawodowej w następującym składzie:
1. W
 aldemar Szleper – KROZ Koordynator
– Dolnośląska OIIB, Opolska OIIB
2. A
 gnieszka Jońca – KROZ
– Mazowiecka OIIB, Świętokrzyska OIIB
3. R
 yszard Rak – KROZ – Kujawsko-Pomorska OIIB,
Warmińsko-Mazurska OIIB, Podlaska OIIB
4. W
 iesława Grzelka-Zimmermann – KROZ
– Zachodniopomorska OIIB, Wielkopolska OIIB,
Śląska OIIB
5. A
 ndrzej Mikołajczak – KROZ – Lubuska OIIB,
Łódzka OIIB, Pomorska OIIB
6. M
 ieczysław Molencki – KROZ – Podkarpacka
OIIB, Małopolska OIIB, Lubelska OIIB
W dniu 1 marca 2015 r. nastąpiła zmiana nadzorów:
1. W
 aldemar Szleper – KROZ Koordynator – Dolnośląska OIIB, Opolska OIIB, Małopolska OIIB
2. A
 gnieszka Jońca – KROZ – Mazowiecka OIIB,
Świętokrzyska OIIB
3. R
 yszard Rak – KROZ – Kujawsko-Pomorska OIIB,
Warmińsko-Mazurska OIIB, Podlaska OIIB
4. W
 iesława Grzelka-Zimmermann – KROZ – Lubuska OIIB, Śląska OIIB
5. A
 ndrzej Mikołajczak – KROZ – Zachodniopomorska OIIB, Łódzka OIIB, Pomorska OIIB
6. M
 ieczysław Molencki – KROZ – Podkarpacka
OIIB, Wielkopolska OIIB, Lubelska OIIB.

Do dnia 28 lutego 2015 r. Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w siedzibie Polskiej
Izby Inżynierów Budownictwa pełnił nadzór nad

W ramach nadzoru nad działalnością okręgowych
rzeczników odpowiedzialności zawodowej KROZ
wizytował okręgi:

Szkolenia od strony merytorycznej prowadzili mecenas Jolanta Szewczyk i mecenas Krzysztof Zając
– w formie wykładów oraz warsztatów, zwracając
uwagę na popełnione błędy w trakcie postępowań,
szczególnie złą kwalifikację rodzaju odpowiedzialności. W czasie warsztatów dużo czasu poświęcono technice przeprowadzenia postępowania dowodowego. Szkolenia przeprowadzono również
w niektórych izbach okręgowych dla wszystkich
członków okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej i okręgowego sądu dyscyplinarnego. Można stwierdzić, że w okręgowych izbach,
w których były przeprowadzone szkolenia, poziom i jakość postępowań wyjaśniających, prowadzonych spraw przez rzeczników były wyższe niż
w okręgowych izbach, w których nie prowadzono
takich szkoleń.

4. Działalność KROZ

Tabela 2. Nadzory KROZ nad OROZ
Imię i Nazwisko
Waldemar Szleper

Agnieszka Jońca
Ryszard Rak

Andrzej Mikołajczak

Mieczysław Molencki

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

Termin kontroli
12.11.2015
10.12.2015
15.12.2015
16.12.2015
26.10.2015
07.12.2015
07.12.2015
10.12.2015
11.12.2015
08.12.2015
14.12.2015
17.12.2015
16.11.2015
03.12.2015
09.12.2015
14.12.2015
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Ze wszystkich wizyt zostały sporządzone protokoły,
z których wynika, że Okręgowi Rzecznicy wykonują
czynności samodzielnie, odpowiedzialnie i terminowo załatwiają sprawy.

4.3. A
 naliza spraw
z zakresu postępowań
wyjaśniających

4.2. Dyżury KROZ

Do Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w 2015 r. wpłynęło zgodnie z rejestrem
ogółem 45 spraw.

W 2015 r. Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności
Zawodowej w siedzibie Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa pełnił dyżury oraz uczestniczył w posiedzeniach Krajowej Rady PIIB i w posiedzeniach
Prezydium Krajowej Rady PIIB. Łącznie odbył 76
dyżurów.

Pozostało do rozpatrzenia z 2014 r. – 10 spraw oraz
z 2011 r. – 1 sprawa. Łącznie 56 spraw w tym:
■	21 z tytułu odpowiedzialności zawodowej
z roku 2015;

Tabela 3. Terminarz dyżurów KROZ
Imię i Nazwisko

Termin dyżurów

Razem

Waldemar Szleper

13.01, 21.01, 2.02, 10.02, 18.02, 25.02, 2.03, 4.03, 17.03, 25.03, 30.03, 1.04,
14.04, 16.04, 22.04, 23.04, 29.04, 4.05, 12.05, 1.06, 10.06, 29.06, 1.07, 29.07,
5.08, 18.08, 3.09, 4.09, 21.09, 28.09, 30.09, 6.10, 21.10, 18.11, 8.12, 9.12

36

23.02, 29.05, 11.06, 6.07, 12.08, 28.08, 30.09

7

7.01, 14.01, 17.02, 6.05, 22.06, 21.06, 14.07, 21.07, 17.09, 19.11, 21.12, 31.12

12

5.01, 19.02, 20.02, 17.03, 6.05, 7.05, 2.07, 3.07, 11.08, 12.08, 7.10, 8.10,
14.12, 15.12

14

Andrzej Mikołajczak

23.01, 18.02, 29.04, 20.10, 19.11

5

Mieczysław Molencki

12.05, 11.08

2

Agnieszka Jońca
Ryszard Rak
Wiesława
Grzelka-Zimmermann

Wykres 1. L
 iczba spraw (zakwalifikowanych jako postępowanie wyjaśniające), które wpłynęły do KROZ w latach
2003–2015
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■	6 z tytułu odpowiedzialności zawodowej z roku
2014;
■	1 z tytułu odpowiedzialności zawodowej z roku
2011 r. (Sprawa w NSA)
■	24 z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej
z roku 2015;
■	4 tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej
z roku 2014.
W wyniku przeprowadzonych postępowań odwoławczych w II instancji wydano:
■	w 7 sprawach przeciwko 8 członkom PIIB
(w tym 2 sprawy z 2014 r.) umorzono postępowanie odwoławcze (8 decyzji w tym: 7 decyzji
prawomocnych, 1 decyzja nieprawomocna);
■	w 19 sprawach przeciwko 20 członkom
PIIB (w tym: 3 sprawy z 2014 r.,) utrzymano
w mocy wydaną decyzję względnie postanowienie OROZ (20 postanowień w tym: 18 prawomocnych, 2 postanowienia nieprawomocne
ze względu na złożoną skargę do WSA w sprawie KROZ/34/14 i KROZ/13/15);
■	w 2 sprawach przeciwko 2 członkom PIIB uchylono i przekazano do ponownego rozpatrzenia
(2 decyzje prawomocne);
■	w 1 sprawie przeciwko 1 członkowi PIIB uchylono i umorzono postępowanie (decyzja prawomocna);
■	w 1 sprawie przeciwko 1 członkowi PIIB wydano pismo;
■	w 10 sprawach przeciwko 13 członkom PIIB
(w tym 3 sprawy z 2014 r.) stwierdzono nieważność decyzji/postanowienia OROZ (9 postanowień prawomocnych, 4 postanowienia nieprawomocne (w 2 sprawach złożono skargę do
WSA: KROZ/05/15, KROZ/15/15);
■	w 2 sprawach przeciwko 2 członkom PIIB pozostawiono wniesione zażalenie bez rozpoznania
(2 postanowienia prawomocne);
■	w 1 sprawie (KROZ/11/15) przeciwko 1 członkowi PIIB wydano 3 postanowienia: 1 postanowienie o pozostawieniu wniesionego zażalenia
bez rozpoznania, 1 postanowienie o wszczęciu
postępowania odwoławczego, 1 postanowienie
o uchyleniu zaskarżonego postanowienia i prze-

kazaniu do ponownego rozpatrzenia przez
OROZ ( 3 postanowienia prawomocne);
■	w 1 sprawie (KROZ/25/15) przeciwko 1 członkowi PIIB wydano 3 postanowienia: 1 postanowienie o przywróceniu terminu do wniesienia
podania o wznowienie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji OROZ,
1 postanowienie o wznowieniu postępowania
w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
OROZ, 1 decyzja o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji OROZ – nieprawomocna ze
względu na złożoną skargę do WSA;
■	w 1 sprawie przeciwko 1 członkowi PIIB (sprawa
z 2014 roku, KROZ/29/14) odmówiono wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji OROZ; sprawa skierowana do
WSA i zakończona;
■	1 sprawa z 2011 r. o sygn. KROZ/27/11 została
zakończona wyrokiem NSA o oddaleniu skargi;
W wyniku przeprowadzonych postępowań wyjaśniających prowadzonych w I instancji wydano:
■	w 1 sprawie przeciwko 1 członkowi PIIB skierowano wniosek do KSD o ukaranie w I instancji
– sprawa zakończona;
■	w 1 sprawie przeciwko 1 członkowi PIIB wydano
decyzję o umorzeniu postępowania wyjaśniającego – decyzja prawomocna;
■	w 1 sprawie przeciwko 1 członkowi PIIB wszczęto postępowanie w I instancji oraz skierowano
wniosek do KSD o wszczęcie postepowania dyscyplinarnego (sprawa z 2014 r.) – sprawa zakończona;
■ 7 spraw na dzień 31 grudnia 2015 r. jest
na etapie rozpoznania – niezbędne opinie prawne.
W odniesieniu do 2015 r. liczba spraw, jakie wpłynęły do KROZ w zakresie postępowania wyjaśniającego, była o 10 większa niż w 2014 r., to jest przyrost o 28,57%.
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Wykres 2. Liczba spraw prowadzonych jako postępowanie wyjaśniające w latach 2010–2015

Sposób rozpatrzenia spraw przedstawiają załączniki nr 1 i 2.
W postępowaniach odwoławczych, prowadzonych
przez Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej PIIB, liczba spraw umorzonych zmniejszy-

ła się o 1 sprawę w stosunku do 2014 r. Główną
przyczyną umorzeń było to, iż odwołanie zostało
wniesione przez osobę niebędącą stroną w rozumieniu art. 28 Ustawy Kodeksu postępowania
administracyjnego.

Wykres 3. Liczba spraw umorzonych przez KROZ w latach 2004–2015
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4.4. Analiza skarg i wniosków
Do Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w 2015 r. wpłynęło zgodnie z rejestrem
ogółem 35 skarg i wniosków. Pozostało do rozpatrzenia z 2014 r. – 2 skargi. Łącznie 37 spraw
w tym: skarg – 9, wniosków – 28.
■	18 z tytułu odpowiedzialności zawodowej
z roku 2015;
■	17 z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej
z roku 2015;
■	2 z tytułu odpowiedzialności zawodowej z roku
2014.
Sprawy z rozpatrzenia skarg i wniosków rozstrzygnięto następująco:
■	przedłużono postępowanie wyjaśniające w 11
sprawach z odpowiedzialności dyscyplinarnej;
■	zawiadomiono o sposobie załatwienia 6 skarg
i wniosków (w tym 1 sprawa z 2014 r.);

■	w 13 sprawach wyłączono OROZ i przekazano do rozpatrzenia przez innego okręgowego
rzecznika;
■	w 4 sprawach przekazano zgodnie z właściwością do innego organu;
■	1 sprawa została przekwalifikowana na postępowanie odwoławcze;
■	w 1 sprawie (KROZ/SiW/02/14 ) zwrócono akta
z WSA – sprawa zakończona;
■	
1 sprawa na dzień 31 grudnia 2015 r. jest
na etapie rozpoznania – niezbędna opinia
prawna.
Sposób rozpatrzenia spraw przedstawiają
załączniki nr 3 i 4.
W odniesieniu do 2015 r. liczba spraw, jakie wpłynęły do KROZ w zakresie skarg i wniosków, była o 7
mniejsza niż w 2014 r., to jest o 16,66%.

Wykres 4. Liczba skarg i wniosków, które wpłynęły do KROZ w latach 2003-2015

5. D
 ziałalność okręgowych
rzeczników odpowiedzialności zawodowej

		

Do okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej w 2015 r. wpłynęło 552 sprawy, w tym:
- 443 sprawy z odpowiedzialności zawodowej
przeciw 439 członkom PIIB,

Liczba spraw, które wpłynęły w 2015 r. do okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej to
jest 552, zmniejszyła się o około 14,15% w stosunku do roku 2014.

		

- 88 spraw z odpowiedzialności dyscyplinarnej przeciw 84 członkom PIIB,
- 21 spraw poza kompetencją Izby.
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Wykres 5. Liczba spraw, które wpłynęły do OROZ w latach 2003–2015

Liczba spraw, które pozostały nie załatwione w latach poprzednich, wyniosła 144. Łącznie liczba spraw
do rozpatrzenia przez okręgowych rzeczników wyniosła 696, co obrazuje poniższy wykres w rozbiciu na
okręgowe izby.
Wykres 6. Sprawy rozpatrywane przez OROZ w 2015 r.

Najwięcej spraw w 2015 r. wpłynęło do Izby Pomorskiej – 76
Najmniej spraw w 2015 r. wpłynęło do Izby Świętokrzyskiej – 7
Liczba spraw prowadzonych łącznie w 2015 r. przez OROZ – najwięcej przez Śląską OIIB – 91 , a najmniejszą liczbę przez Świętokrzyską OIIB – 14.
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Wykres 7. Liczba spraw prowadzonych przez OROZ w 2015 r.

W 511 sprawach wszczęto postępowania, w tym
81 z odpowiedzialności dyscyplinarnej i 430 z odpowiedzialności zawodowej w tym: 265 spraw
umorzono, 147 spraw przekazano do okręgowych
sądów dyscyplinarnych, 67 do Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wraz z odwołaniami i zażaleniami. 164 sprawy były w toku na
dzień 31 grudnia 2015 r. (załącznik nr 5).
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 obiektu 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
zmniejszyła się o 22,29%.
Główną przyczyną umorzenia spraw było:
- z tytułu odpowiedzialności zawodowej:
■	niespełnianie przesłanek z art. 95 Prawa budowlanego;
■	przedawnienie:
- w art. 100 Prawa budowlanego m.in. jest zapis
blokujący wszczęcie postępowania po upływie
6 m-cy 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.
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Wykres 8. Liczba spraw umorzonych przez OROZ w latach 2003–2015

- z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej:
■	brak podstaw do sporządzenia wniosku
o wszczęcie postępowania przed sądem dyscyplinarnym I instancji;
■	przedawnienie:
- art. 52 ust 1 ustawy o samorządach:
- pkt 1: upływ 3 m-cy 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 poniższym wykresie.
Okres pozostawiony dla OROZ przez PINB: przedawnione- 12,61%, do 1 tyg. – 4,5%, do 2 tyg. – 0%,
od 2 tyg. do 1 miesiąca – 5,41%, powyżej 1 miesiąca – 77,48%.

Wykres 9. Pozostawiony termin dla OROZ przez PINB w 2015 r.
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Wśród postępowań z zakresu odpowiedzialności zawodowej oraz dyscyplinarnej prowadzonych przez okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej w 2015 r. większość obwinionych to osoby posiadające
uprawnienia budowane w specjalności BO – 80,5%, następnie: IS – 8,65%, IE – 4,11, % BD – 43,52%,
WM – 1,47% i pozostałe to jest: BK+BM+BT+BW – 1,76% – dane ilustruje poniższy wykres:
Wykres 10. Postępowania prowadzone przez OROZ w 2015 r. z tytułu specjalności techniczno-budowlanej

Z zakresu odpowiedzialności zawodowej oraz dyscyplinarnej większość postępowań dotyczyło spraw, w których postępowanie toczyło się wobec kierowników budowy lub robót – 55,2%. Drugą grupą są sprawy dotyczące postępowań wobec projektantów i sprawdzających projekty – 18,16%, sprawy dotyczące postępowań inspektorów nadzoru inwestorskiego – 7,91%, sprawy dotyczące postępowań rzeczoznawców – 5,86%,
osób przeprowadzających okresowe kontrole – 2,05% oraz pozostałe, w tym etyka zawodowa – 10,83%.
Dane ilustruje poniższy wykres:
Wykres 11. Postępowania prowadzone przez OROZ w 2015 r. z tytułu pełnionej funkcji
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6. Podsumowanie
Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa ocenia
działalność Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej oraz terminowość bieżących rozpatrywanych spraw poprzez szczegółową
analizę rozstrzygnięć, ich uchylenie lub utrzymanie
w mocy.
Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
PIIB stwierdza, że niezbędne jest nadal:
1. Systematyczne prowadzenie szkoleń dla okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej ze względu na ciągle występujące problemy
z prawidłowym kwalifikowaniem trybów i terminów prowadzonych postępowań w sprawach
odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej.

2. Zapewnienie przez okręgowe rady izb radców
prawnych do obsługi organu okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej, co pozwoli na wyeliminowanie formalnych nieprawidłowości w prowadzonych sprawach.
Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej PIIB dziękuje za współpracę w minionym
roku 2015: Prezesowi Krajowej Rady PIIB, Krajowej Radzie PIIB, obsłudze prawnej oraz pracownikom biura PIIB obsługującym Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
i Okręgowym Rzecznikom Odpowiedzialności
Zawodowej.

Załączniki:
Zał. nr 1
Zał. nr 2
Zał. nr 3
Zał. nr 4
Zał. nr 5
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Instancja

II instancja

II instancja

I instancja

II instancja

II instancja

II instancja

II instancja

II instancja

II instancja

II instancja

II instancja

II instancja

II instancja

II instancja

II instancja

Lp.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

MAP

LBS

MAZ

LUB

WAM

DOŚ

POM

DOŚ

ŁOD

MAZ

MAZ

WKP

MAP

KUP

LUB

Woj.

zawodowa

dyscyplinarna

zawodowa

dyscyplinarna

dyscyplinarna

zawodowa

zawodowa

dyscyplinarna

dyscyplinarna

zawodowa

zawodowa

dyscyplinarna

zawodowa

dyscyplinarna

dyscyplinarna

Odpowiedzialność

22-05-2015

04-05-2015

04-05-2015

20-04-2015

20-04-2015

23-03-2015

30-03-2015

30-03-2015

03-03-2015

30-01-2015

10-02-2015

09-02-2015

19-01-2015

19-01-2015

13-01-2015

Data wpływu
akt sprawy
Data załatwienia

01-07-2015 Postanowienie nr 27/15 o stwierdzeniu nieważności
postanowienia OROZ
01-07-2015 Postanowienie nr 28/15 o stwierdzeniu nieważności
postanowienia OROZ
01-07-2015 Postanowienie nr 29/15 o stwierdzeniu nieważności
postanowienia OROZ
KROZ/15/15

Zażalenie na postanowienie
OROZ
Zażalenie na postanowienie
OROZ
Zażalenie na postanowienie
OROZ

W. Szleper

W. Grzelka-Zimmermann

21-07-2015 Postanowienie nr 32/15 o utrzymaniu w mocy zaskarżonego postanowienia OROZ
01-07-2015 Postanowienie nr 25/15 o utrzymaniu w mocy zaskarżonego postanowienia OROZ

KROZ/14/15

Zażalenie na postanowienie
OROZ
Zażalenie na postanowienie
OROZ

01-07-2015 Postanowienie nr 26/15 o stwierdzeniu nieważności
postanowienia OROZ

A. Jońca

23-06-2015 Decyzja nr 3/15 o utrzymaniu w mocy zaskarżonej dcyzji

KROZ/13/15

Odwołanie od decyzji OROZ

Zażalenie na postanowienie
OROZ

M. Molencki

12-05-2015 Postanowienie nr 20/15 o uchyleniu zaskarzonego
postanowwienia w całości i przekazaniu sprawy do
ponownego rozpatrzenia

KROZ/12/15

Zażalenie na postananowienie OROZ

W. Szleper

A. Mikołajczak

W. Szleper

A. Mikołajczak

A. Jońca

A. Jońca

R. Rak

KROZ/11/15

Zażalenie na rozstrzygnięcie
OROZ

18-03-2015 Postanowienie nr 14/15
o stwierdzeniu nieważności postanowienia OROZ
29-04-2015 Postanowienie nr 19/15 o utrzymaniu w mocy
zaskarżonego postanowienia OROZ
30-04-2015 Postanowienie nr 17/15 o utrzymaniu w mocy
zaskarżonego postanowienia OROZ
09-06-2015 Postanowienie nr 22/15 o stwierdzeniu nieważności
postanowienia OROZ
22-04-2015 Decyzja nr 1/15 o umorzeniu postępowania
odwoławczego

18-03-2015 Postanowienie nr 15/15
o stwierdzeniu nieważności postanowienia OROZ

22-06-2015 Postanowienie nr 24/15 o pozostawieniu wniesionego
zażalenia bez rozpoznania,
21-08-2015 Postanowienie nr 42/15 o wszczęciu postępowania
odwoławczego,
17-09-2015 Postanowienie nr 48/15 o uchyleniu zaskarżonego
postanowienia i przekazaniu do ponownego rozpatrzenia przez OROZ

KROZ/10/15

KROZ/09/15

KROZ/08/15

KROZ/07/15

KROZ/06/15

KROZ/05/15
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ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

w toku na dzień
31.12.2015
– skarga do WSA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

w toku na dzień
31.12.2015
– skarga do WSA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

w toku na dzień
31.12.2015
– skarga do WSA

W. Grzelka-Zimmermann ZAKOŃCZONA

KROZ/04/15

ZAKOŃCZONA

M. Molencki

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

Stan sprawy

26-03-2015 Wniosek nr 2/2015 o ukaranie przed KSD

R. Rak

M. Molencki

Krajowy Rzecznik

26-02-2015 Postanowienie nr 13/15
o utrzymaniu w mocy zaskarżonego postanowienia

09-02-2015 Postanowienie nr 8/15 o utrzymaniu
w mocy zaskarżonego postanowienia
17-02-2015 Postanowienie nr 9/15
o pozostawieniu zażalenia bez rozpoznania

Załącznik nr 1

KROZ/03/15

KROZ/02/15

KROZ/01/15

Akta
sprawy

Odwołanie od decyzji OROZ

Zażalenie na postanowienie
OROZ
Zażalenie na postanowienie
OROZ
Zażalenie na postanowienie
OROZ
Zażalenie na postanowienie
OROZ

Zażalenie na postanowienie
OROZ

Zażalenie na postanowienie
OROZ
Zażalenie na postanowienie
OROZ
Wszczęcie postępowania
wyjaśniającego z urzędu
Zażalenie na postanowienie
OROZ

Dotyczy

Sprawy z zakresu postępowań wyjaśniających, które wpłynęły w 2015 r.
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II instancja

II instancja

II instancja

II instancja

II instancja

19

20

21

22

II instancja

II instancja

II instancja

II instancja

II instancja

II instancja

II instancja

II instancja

II instancja

II instancja

II instancja

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

II instancja

MAZ

II instancja

18

23

POM

II instancja

17

WKP

POM

MAP

WKP

LUB

SLK

LBS

DOŚ

SLK

WKP

MAP

MAZ

LUB

LUB

LUB

KUP

DOŚ

I instancja PDK

16

Woj.

Instancja

Lp.

zawodowa

dyscyplinarna

zawodowa

dyscyplinarna

dyscyplinarna

zawodowa

dyscyplinarna

dyscyplinarna

dyscyplinarna

zawodowa

dyscyplinarna

zawodowa

zawodowa

zawodowa

zawodowa

zawodowa

dyscyplinarna

dyscyplinarna

zawodowa

zawodowa

odpowiedzialność

23-10-2015

21-09-2015

07-09-2015

01-10-2015

01-09-2015

13-07-2015

10-08-2015

31-07-2015

29-07-2015

21-07-2015

17-07-2015

08-06-2015

29-06-2015

29-06-2015

29-06-2015

23-06-2015

12-06-2015

27-05-2015

25-05-2015

Data wpływu
akt sprawy

KROZ/24/15

KROZ/32/15

KROZ/33/15

KROZ/34/15

Zażalenie na postanowienie
OROZ
Zażalenie na postanowienie
OROZ

KROZ/31/15

KROZ/30/15

KROZ/29/15

KROZ/28/15

KROZ/27/15

KROZ/26/15

Zażalenie na postanowienie
OROZ

Zażalenie na postanowienie
OROZ
Zażalenie na postanowienie
OROZ

Odwołanie od decyzji OROZ

Zażalenie na postanowienie
OROZ
Zażalenie na postanowienie
OROZ
Zażalenie na postanowienie
OROZ

Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia podania KROZ/25/15
o wznowenie postępowania

Zażalenie na postanowienie
OROZ

KROZ/23/15

KROZ/22/15

Odwołanie od dwóch
decyzji OROZ

KROZ/21/15

Zażalenie na postanowienie
OROZ

KROZ/20/15

KROZ/19/15

KROZ/18/15

KROZ/17/15

KROZ/16/15

Akta
sprawy

Owołanie od decyzji OROZ

Zażalenie na postanowienie
OROZ
Zażalenie na postanowienie
OROZ
Zażalenie na postanowienie
OROZ

Odwołanie od decyzji OROZ

Wszczęcie postępowania
wyjaśniającego z wniosku
PINB

Dotyczy

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

stan sprawy

ZAKOŃCZONA

w toku na dzień
31.12.2015
– postanowienie
nieprawomocne
M. Molencki

23-11-2015 Postanowienie nr 59/15 o stwierdzeniu nieważności
Postanowienie OROZ

w toku na dzień
31.12.2015
– postanowienie
nieprawomocne

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

W. Szleper

M. Molencki

M. Molencki

W. Grzelka-Zimmermann ZAKOŃCZONA

W. Grzelka-Zimmermann ZAKOŃCZONA

W. Szleper

W. Grzelka-Zimmermann ZAKOŃCZONA

w toku na dzień
W. Grzelka-Zimmermann 31.12.2015
– skarga do WSA

W. Szleper

A. Jońca

A. Mikołajczak

M. Molencki

M. Molencki

M. Molencki

R. Rak

W. Szleper

M. Molencki

Krajowy Rzecznik

09-12-2015 Postanowienie nr 60/15 o uchyleniu zaskarżonego
A. Mikołajczak
postanowienie i przekazaniu do ponownego rozpatrzenia

21-10-2015 Postanowienie nr 52/15 o stwierdzeniu nieważności
postanowienia OROZ

12-08-2015 Postanowienie nr 37/15 o utrzymaniu w mocy
zaskarżonego postanowienia OROZ
03-09-2015 Postanowienie nr 46/15 o utrzymaniu w mocy
zaskarżonego postanowienia OROZ
16-09-2015 Postanowienie nr 47/15 o utrzymaniu w mocy
zaskarżonego postanowienia
25-06-2015 Decyzja nr 8/15 o umorzeniu postępowania
odwoławczego
23-10-2015 Postanowienie nr 53/15 o utrzymaniu w mocy
zaskarżonego postanowienia OROZ
19-11-2015 Postanowienie nr 58/15 o pozostawieniu wniesionego
zażalenia bez rozpoznania

19-08-2015 Postanowienie nr 39/15 o przywróceniu terminu
do wniesienia podania o wznowienie postępowania
w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji OROZ,
19-08-2015 Postanowienie nr 40/15 o wznowieniu postępowania
w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji OROZ,
15-09-2015 Decyzja nr 9/15 o odmowie stwierdzenia nieważności
decyzji OROZ

10-06-2015 Decyzja nr 2/15 o umorzeniu postępowania
odwoławczego
21-07-2015 Postanowienie nr 30/15 o utrzymaniu w mocy
zaskarżonego postanowienia OROZ
22-07-2015 Postanowienie nr 31/15 o utrzymaniu w mocy
zaskarżonego postanowienia OROZ
11-08-2015 Postanowienie nr 35/15 o utrzymaniu w mocy
zaskarżonego postanowienia OROZ
04-08-2015 Decyzja nr 6/15 o uchyleniu zaskarżonej decyzji
i umorzeniu postępowania
04-08-2015 Postanowienie nr 34/15 o stwierdzeniu nieważności
Postanowienia OROZ
22-07-2015 Decyzja nr 4/15 o umorzeniu postępowania
odwoławczego
22-07-2015 Decyzja nr 5/15 o umorzeniu postępowania
odwoławczego
03-09-2015 Postanowienie nr 45/15 o utrzymaniu w mocy
zaskarżonego postanowienia

11-08-2015 Decyzja nr 7/15 o umorzeniu postępowania
wyjaśniającego

Data załatwienia

II instancja

I instancja

II instancja

II instancja

II instancja

II instancja

II instancja

II instancja

II instancja

II instancja

II instancja

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

ZAP

ZAP

ZAP

PDL

WAM

LUB

LUB

WAM

ŁOD

DOŚ

DOŚ

dyscyplinarna

dyscyplinarna

dyscyplinarna

dyscyplinarna

dyscyplinarna

zawodowa

dyscyplinarna

dyscyplinarna

zawodowa

dyscyplinarna

zawodowa

31-12-2015

29-12-2015

29-12-2015

29-12-2015

14-12-2015

30-11-2015

30-11-2015

25-11-2015

17-11-2015

30-10-2015

09-11-2015

Zażalenia na postanowienie
OROZ
Zażalenia na postanowienie
OROZ
Zażalenia na postanowienie
OROZ
Zażalenia na postanowienie
OROZ
Zażalenia na postanowienie
OROZ
Zażalenia na postanowienie
OROZ
Zażalenia na postanowienie
OROZ
Zażalenia na postanowienie
OROZ

Odwołanie od decyzji OROZ

Zażalenie na postanowienie
OROZ
Wszczęcie postępowania
wyjaśniającego z urzędu

M. Molencki
R. Rak
R. Rak
A. Mikołajczak
A. Mikołajczak
A. Mikołajczak

KROZ/41/15
KROZ/42/15
KROZ/43/15
KROZ/44/15
KROZ/45/15

M. Molencki

KROZ/40/15

KROZ/39/15

R. Rak

A. Mikołajczak

31-12-2015 Decyzja nr 10/15 o umorzeniu postępowania
odwoławczego

KROZ/37/15
31-12-2015 Postanowienie nr 65/15 o utrzymaniu w mocy
zaskarżonego postanowienia OROZ
29-12-2015 Postanowienie nr 63/15 o utrzymaniu w mocy
zaskarżonego postanowienia OROZ

A.Mikołajczak

KROZ/36/15

KROZ/38/15

W. Szleper

09-12-2015 Pismo do skarżących
02-11-2015 Postanowienie nr 64/15 o wszczęciu postępowania
wyjaśniającego w trybie postępowania dyscyplinarnego

KROZ/35/15

w toku na dzień
31.12.2015
w toku na dzień
31.12.2015
w toku na dzień
31.12.2015
w toku na dzień
31.12.2015
w toku na dzień
31.12.2015
w toku na dzień
31.12.2015

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

w toku na dzień
31.12.2015
– postanowienie
nieprawomocne

w toku na dzień
31.12.2015

ZAKOŃCZONA
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II instancja

II instancja

I instancja

II instancja

II instancja

II instancja

II instancja

II instancja

II instancja

2

3

4

5

6

7

8

9

Instancja

1

Lp.

LBS

WKP

WKP

POM

WKP

LBS

SLK

SWK

POM

Woj.

zawodowa

dyscyplinarna

dyscyplinarna

zawodowa

zawodowa

zawodowa

dyscyplinarna

zawodowa

zawodowa

odpowiedzialność

22-12-2014

08-12-2014

08-12-2014

08-12-2014

30-10-2014

17-11-2014

12-11-2014

12-11-2014

18-08-2014

Data wpływu
akt sprawy
KROZ/23/14

KROZ/26/14

KROZ/27/14

KROZ/28/14

KROZ/29/14

KROZ/31/14

KROZ/32/14

KROZ/33/14

KROZ/35/14

Odwołanie od decyzji
OROZ
Wszczęcie postępowania
z urzędu
Zażalenie
na postanowienie OROZ

Żądanie stwierdzenia
nieważności decyzji
OROZ
Wszczęcie postępowania
z urzędu w sprawie
stwierdzenie nieważności
decyzji OROZ
Zażalenie
na postanowienie OROZ
Zażalenie
na postanowienie OROZ
Zażalenie
na postanowienie OROZ

Sprawa

Odwołanie od decyzji
OROZ

Dotyczy

W. Grzelka-Zimmermann

A. Mikołajczak

02-02-2015 Postanowienie nr 5/15
o utrzymaniu w mocy zaskarżonego
postanowienie OROZ
16-02-2015 Postanowienie nr 10/15
o stwierdzeniu nieważności
postanowienie OROZ

W. Grzelka-Zimmermann

17-12-2014 Decyzja nr 14/14
o odmowie wszczęcia postępowania
w sprawie stwierdzenia nieważności
decyzji OROZ

W. Grzelka-Zimmermann

A. Mikołajczak

30-12-2014 Postanowienie nr 35/14
o stwierdzeniu nieważności
postanowienia OROZ

08-01-2015 Postanowienie nr 1/15
o utrzymaniu w mocy zaskarżonego
postanowienie OROZ

W. Grzelka-Zimmermann

27-02-2015 Wniosek do KSD o wszczęcie
postępowania dyscyplinarnego

A. Mikołajczak

A. Jońca

10-12-2014 Decyzja nr 13/14 o umorzeniu
postępowania odwoławczego

30-12-2014 Decyzja nr 15/14
o stwierdzeniu nieważności decyzji
OROZ

A. Mikołajczak

Krajowy Rzecznik

09-10-2014 Decyzja nr 11/14 o umorzeniu
postępowania odwoławczego

Data załatwienia

Sprawy z zakresu postępowań wyjaśniających wszczęte w 2014 r. i zakończone w 2015 r.

postanowienie prawomocne
z dniem 21.03.2015 r.
ZAKOŃCZONA

postanowienie prawomocne
z dniem 02-02.2015 r.
ZAKOŃCZONA

postanowienie prawomocne
z dniem 08.01.2015 r.
ZAKOŃCZONA

decyzja prawomocna
z dniem 14.02.2015 r.
ZAKOŃCZONA

WSA-w dniu 17-09-2015 r.
doręczenie prawomocnego
orzeczenia o odrzuceniu skargi
i zwrot akt
ZAKOŃCZONA

postanowienie prawomocne
z dniem 05.02.2015 r.
ZAKOŃCZONA

27-02-2015
ZAKOŃCZONA

decyzja prawomocna
z dniem 16.01.2015 r.
ZAKOŃCZONA

decyzja prawomocna
z dniem 14.02.2015 r.
ZAKOŃCZONA

Stan sprawy

Załącznik nr 2

dyscyplinarna
dyscyplinarna

wniosek o wyłączenie OROZ

skarga na OROZ

wniosek o wyłączenie OROZ

wniosek o wyłączenie OROZ

wniosek o wszczęcie postępowania

wniosek o wyłączenie OROZ

wniosek o wszczęcie postępowania

wniosek o ponowne rozpatrzenie
sprawy

skarga na OROZ

wniosek o przedłużenie terminu
do załatwienia sprawy

wiosek o wszczęcie postępowania

wniosek o wyłączenie OROZ

wniosek o wyłączenie OROZ

KROZ/SiW/08/15

KROZ/SiW/09/15

KROZ/SiW/10/15

KROZ/SiW/11/15

KROZ/SiW/12/15

KROZ/SiW/13/15

KROZ/SiW/14/15

KROZ/SiW/15/15

KROZ/SiW/16/15

KROZ/SiW/17/15

KROZ/SiW/18/15

KROZ/SiW/19/15

KROZ/SiW/20/15

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Wniosek o wyłączenie OROZ

zawodowa

skarga na Przewodniczącego OSD

KROZ/SiW/07/15

7

KROZ/SiW/22/15

zawodowa

skarga na OROZ

KROZ/SiW/06/15

6

22

dyscyplinarna

wniosek o przedłużenie terminu
do załatwienia sprawy

KROZ/SiW/05/15

5

skarga na OROZ

zawodowa

wniosek o wyłączenie OROZ

KROZ/SiW/04/15

4

KROZ/SiW/21/15

dyscyplinarna

wniosek o przedłużenie terminu
do załatwienia sprawy

KROZ/SiW/03/15

3

21

dyscyplinarna

wniosek o przedłużenie terminu
do załatwienia sprawy

KROZ/SiW/02/15

2
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dyscyplinarna

zawodowa

dyscyplinarna

dyscyplinarna

zawodowa

zawodowa

zawodowa

zawodowa

zawodowa

zawodowa

zawodowa

zawodowa

zawodowa

zawodowa

wniosek o wyłączenie OROZ

KROZ/SiW/01/15

Odpowiedzialność

1

Kogo/czego dotyczy

Sprawa nr

L.p.

17-08-2015

25-09-2015

03-08-2015

03-08-2015

17-07-2015

20-07-2015

02-07-2015

11-06-2015,
akta: 13-07-2015

15-06-2015

15-06-2015

25-05-2015

11-05-2015

20-04-2015

16-14-2015

30-03-2015

18-03-2015

19-02-2015

16-02-2015

26-01-2015

26-01-2015

26-01-2015

19-01-2015

Data wpływu akt
sprawy/pisma/wniosku

OPL
OPL
WKP
WKP

22-04-2015 Postanowienie nr 18/15 o wyłączeniu
OROZ OPL i przekazuje do OROZ innej Izby
13-05-2015 Postanowienie nr 21/15 o wyłączeniu
OROZ OPL i przekazanie do OROZ innej Izby
27-05-2015 Zawiadomienie o przekazaniu wniosku
do OROZ WKP i zwrot akt
17-06-2015 Postanowienie nr 23/15 o wyłączeniu OROZ
WKP i przekazanie sprawy do OROZ innej Izby

SLK
LBS
MAP
DOŚ
DOŚ
LBS
MAP
PDL

PRZEKWALIFIKOWANIE NA KROZ/29/15
22-07-2015 Zawiadomienie o odmownym załatwieniu
skargi
29-07-2015 Postanowienie nr 33/15 o przedłużeniu
postępowania do dnia 21.09.2015 r.
29-07-2015 Zawiadomienie o przekazaniu sprawy
wg właściwości do OROZ DOŚ
18-08-2015 Postanowienie nr 38/15 o wyłączeniu OROZ
DOŚ i przekazaniu sprawy do OROZ innej Izby
11-08-2015 Postanowienie nr 36/15 o wyłączeniu OROZ
i przekazaniu sprawy do OROZ innej Izby
09-10-2015 Zawiadomienie o odmownym załatwieniu
skargi z dnia 30.07.2015 r.
21-08-2015 Postanowienie nr 41/15 o wyłączeniu OROZ
i przekazaniu sprawy do OROZ innej Izby

22-06-2015 Zawiadomienie o przekazaniu wg właściwości
SLK
do OROZ SLK

PDK

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

R. Rak

W. Szleper

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

W. Grzelka-Zimmermann ZAKOŃCZONA

W. Szleper

W. Szleper

W. Szleper

W. Grzelka-Zimmermann ZAKOŃCZONA

W. Grzelka-Zimmermann

W. Grzelka-Zimmermann ZAKOŃCZONA

M. Molencki

M. Molencki

W. Szleper

W. Szleper

M. Molencki

A. Mikołajczak

A. Jońca

M. Molencki

ŁOD

SWK

18-05-2015 Zawiadomienie o odmownym załatwieniu
skargi

12-05-2015 Zawiadomienie o odmownym załatwieniu
skargi

MAP

17-02-2015 Postanowienie nr 11/15 o przedłużeniu
postępowania do dnia 13.04.2015 r.

W. Szleper

M. Molencki

17-04-2015 Postanowienie nr 16/15 o wyłączeniu OROZ
ŁOD i przekazaniu sprawy do OROZ innej Izby

PDL

05-02-2015 Postanowienie nr 7/15 o wyłączeniu OROZ
PDL i przekazanie sprawy do OROZ innej Izby

W. Szleper

MAP

02-02-2015 Postanowienie nr 4/15 o przedłużeniu
postępowania do dnia 19.03.2015 r.

M. Molencki

W. Grzelka-Zimmermann ZAKOŃCZONA

Stan sprawy

Załącznik nr 3
Krajowy Rzecznik

25-03-2015 Zawiadomienie o przekazaniu wg właściwości
OPL
do OROZ Opolskiej OIIB

MAP

02-02-2015 Postanowienie nr 3/15 o przedłużeniu
postępowania do dnia 19.03.2015 r.

Izba
ZAP

Data załatwienia
26-01-2015 Postanowienie nr 2/15 o wyłączeniu OROZ
ZAP i przekazanie do OROZ innej Izby

Sprawy z rozpatrzenia skarg i wniosków, które wpłynęły w 2015 r.
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dyscyplinarna

dyscyplinarna

dyscyplinarna

zawodowa
dyscyplinarna
dyscyplinarna

Wniosek o przedłużenie terminu do
załatwienia sprawy

Wniosek o przedłużenie terminu do
załatwienia sprawy

Wniosek o przedłużenie terminu do
załatwienia sprawy

Wniosek o wyłączenie OROZ

Wniosek o wyłączenie OROZ

Wniosek o wyłączenie OROZ

Skarga na OROZ

Wniosek o przedłużenie terminu do
załatwienia sprawy

Wniosek o przedłużenie terminu do
załatwienia sprawy

KROZ/SiW/27/15

KROZ/SiW/28/15

KROZ/SiW/29/15

KROZ/SiW/30/15

KROZ/SiW/31/15

KROZ/SiW/32/15

KROZ/SiW/33/15

KROZ/SiW/34/15

KROZ/SiW/35/15

27

28

29

30

31

32

33

34

35

dyscyplinarna

zawodowa

dyscyplinarna

zawodowa

Wniosek o wyłączenie OROZ

KROZ/SiW/26/15

dyscyplinarna

zawodowa

26

KROZ/SiW/24/15

24

dyscyplinarna

KROZ/SiW/25/15

Skarga na OROZ

KROZ/SiW/23/15

23

25

Wniosek o przedłużenie terminu do
załatwienia sprawy

odpowiedzialność

Wniosek o przedłużenie terminu do
załatwienia sprawy

Kogo/czego dotyczy

Sprawa nr

L.p.

21-12-2015

14-12-2015

05-11-2015

09-11-2015

03-11-2015

30-10-2015

30-10-2015

14-10-2015

28-09-2015

08-09-2015

02-09-2015

14-09-2015

27-08-2015

Data wpływu akt
sprawy/pisma/wniosku
ZAKOŃCZONA

Stan sprawy

SLK

ZAP
DOŚ
ZAP
DOŚ

15-10-2015 Postanowienie nr 51/15 o przedłużeniu postępowania wyjaśniającego do dnia
19.12.2015 r.
16-11-2015 Postanowienie nr 55/15 o przedłużeniu postępowania wyjaśniającego do dnia
27.11.2015 r.
05-11-2015 Postanowienie nr 54/15 w wyłączeniu
OROZ DOŚ i przekazanie do OROZ innej Izby
16-11-2015 Postanowienie nr 56/15 o wyłączeniu
OROZ ZAP i przekazaniu do OROZ innej Izby
18-11-2015 Postanowienie nr 57/15 w wyłączeniu
OROZ DOŚ i przekazanie do OROZ innej Izby

SLK
MAZ

15-12-2015 Postanowienie nr 61/15 o przedłużeniu
postępowania do dnia 12.03.2016 r.
22-12-2015 Postanowienie nr 62/15 o przedłużeniu
postępowania do dnia 12.02.2016 r.

DOŚ

SLK

29-09-2015 Postanowienie nr 50/15 o przedłużeniu
postępowania wyjaśniającego do dnia
30.11.2015 r.

A.Jońca

W. Grzelka-Zimmermann

W.Szleper

W.Szleper

A. Mikołajczak

W.Szleper

A.Mikołajczak

W.Grzelka-Zimmermann

W.Szleper

W. Szleper

OPL

21-09-2015 Postanowienie nr 49/15 o wyłączeniu
OROZ OPL i przekaznie do OROZ innej Izby

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

w toku na dzień
31.12.2015

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA

W. Grzelka-Zimmermann ZAKOŃCZONA

03-09-2015 Postanowienie nr 43/15 o przedłużeniu poSLK
stępowania wyjaśniającego do dnia 29.10.2015

SLK

W. Grzelka-Zimmermann ZAKOŃCZONA

Krajowy Rzecznik

07-10-2015 Zawiadomienie o odmownym załatwieniu
skargi

Izba
R.Rak

Data załatwienia
31-08-2015 Postanowienie nr 43/15 o przedłużeniu poKUP
stępowania wyjaśniającego do dnia 27.09.2015

Skarga na KROZ

Skarga na OROZ

KROZ/SiW/02/14

KROZ/SiW/42/14

1

2

Dotyczy

Sprawa nr

Lp.

zawodowa

zawodowa

Odpowiedzialność

22-12-2014

09-01-2014

Data wpływu akt
sprawy/pisma/wniosku
MAZ

MAP

04-03-2015 Zawiadomienie o odmownym
zalatweinia skargi

Izba

25-06-2014 Zawiadomienie o sposobie
załatwienia skargi,
05-08-2015 skarga do WSA

Data załatwienia

M. Molencki

W. Szleper

Krajowy Rzecznik

Sprawy z rozpatrzenia skarg i wniosków wszczęte w 2014 r. i zakończone w 2015 r.

04-03-2015 – ZAKOŃCZONA

10-03-2015 – doręczenie
prawomocnego orzeczenia WSA
i zwrot akt – ZAKOŃCZONA

Stan sprawy

Załącznik nr 4
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Załącznik nr 5
Wyciąg ze sprawozdań Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej
za okres od 1.01–31.12.2015 r.
Lp.

Wyszczególnienie

Liczba spraw

1

1. Sprawy niezałatwione w roku poprzednim

2

1.1.

Odpowiedzialność dyscyplinarna

144
8

3

1.1.1

Postępowania zawieszone

1

4

1.1.2

Postępowania umorzone

4

5

1.1.3

Sprawy przekazane do OSD

3

6

1.1.4

Sprawy przekazane do innych OROZ

0

7

1.1.5

Sprawy załatwione w inny sposób

0

8

1.1.6

Sprawy załawione – razem:

7

9

1.1.7

Sprawy niezałatwione na dzień sprawozdania

10

1.2.

Odpowiedzialność zawodowa

1

11

1.2.1

Postępowania zawieszone

18

12

1.2.2

Postępowania umorzone

59

13

1.2.3

Sprawy przekazane do OSD

47

14

1.2.4

Sprawy przekazane do innych OROZ

0

15

1.2.5

Sprawy załatwione w inny sposób

16

1.2.6

Sprawy załawione – razem:

112
24

136

6

17

1.2.7

Sprawy niezałatwione na dzień sprawozdania

18

1.3.

Sprawy poza kompetencją OROZ

19

2. Sprawy, które wpłynęły w roku sprawozdawczym

552

20

2.1.

Odpowiedzialność dyscyplinarna

88

21

2.1.1

Postępowania zawieszone

0

22

2.1.2

Postępowania umorzone

25

23

2.1.3

Sprawy przekazane do OSD

14

24

2.1.4

Sprawy przekazane do innych OROZ

4

25

2.1.5

Sprawy załatwione w inny sposób

31

26

2.1.6

Sprawy załawione – razem:

74

27

2.1.7

Sprawy niezałatwione na dzień sprawozdania

14

28

2.2.

Odpowiedzialność zawodowa

443

29

2.2.1

Postępowania zawieszone

11

30

2.2.2

Postępowania umorzone

177

31

2.2.3

Sprawy przekazane do OSD

83

32

2.2.4

Sprawy przekazane do innych OROZ

26

33

2.2.5

Sprawy załatwione w inny sposób

34

2.2.6

Sprawy załawione – razem:

318
125

0

32

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:

81

39

3.2

Odpowiedzialność zawodowa:

430

21
511

40

4. Sprawy niezałatwione na dzień sprawozdania

41

4.1

Odpowiedzialność dyscyplinarna:

164
15

42

4.2

Odpowiedzialność zawodowa:

149

43

5. Informacje uzupełniające do sprawozdania

44

5.1

Odwołania i zażalenia

45

5.2

Sprawy przekazane do KROZ

26

46

5.3

Sprawy przekazane przez PINB

234

47

5.4

Sprawy z terminem przedawnienia do 30 dni

13

48

5.5.

Sprawy przekazane do KROZ wg kompetencji

1
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ
W OKRESIE 01.01–31.12.2015 r.

I. INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI KKR
1. P
 ODSTAWA PRAWNA
FUNKCJONOWANIA
ORGANU
Krajowa Komisja Rewizyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa funkcjonuje w oparciu o art. 28
i 35 Ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, § 12 Statutu
samorządu zawodowego inżynierów budownictwa

oraz aktualny Regulamin Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyjęty,
poprawiony i uzupełniony przez II Nadzwyczajny
Krajowy Zjazd PIIB 20 sierpnia 2015 r.

2. SKŁAD OSOBOWY
KRAJOWEJ KOMISJI
REWIZYJNEJ

Tabela 1. Skład osobowy Krajowej Komisji Rewizyjnej w 2015 r.
Lp.

Funkcja

OIIB

1

Tadeusz Durak

Imię i nazwisko

Przewodniczący

Świętokrzyska

2

Urszula Kallik

Zastępca przewodniczącego

Śląska

3

Ewa Barcicka

Sekretarz

Zachodniopomorska

4

Zdzisław Baranowski

Członek

Zachodniopomorska

5

Anna Ficner

Członek

Dolnośląska

6

Tadeusz Gałązka

Członek

Mazowiecka

7

Urszula Jakubowska

Członek

Łódzka

8

Mirosława Ogorzelec

Członek

Wielkopolska

9

Kazimierz Ślusarczyk

Członek

Małopolska

3. POSIEDZENIA
3.1.
KKR w 2015 r. odbyła 14 posiedzeń, w tym 9 posiedzeń KKR, 3 posiedzenia Prezydium KKR oraz 2 narady KKR z udziałem Przewodniczących OKR. W 2016 r.
(do kwietnia) odbyto 5 posiedzeń, w tym 3 posiedzenia KKR, 1 posiedzenie Prezydium KKR oraz 1 naradę
KKR z udziałem Przewodniczących OKR.
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
2014, 2015;
■	
analizy dokumentów przekazanych z OKR
(uchwał, protokołów, sprawozdań);
■	analizy realizacji budżetu PIIB za lata 2014
i 2015;
■ stanu realizacji wniosków i zaleceń KKR zawartych w protokołach pokontrolnych i sprawozdaniach na XIV i XV Krajowy Zjazd Izby;

■ d
 ziałalności kontrolnych i wniosków z nich wypływających;
■ bieżącej informacji o działaniach Prezydium, Krajowej Rady i podejmowanych przez nie uchwał,
a także ważniejszych problemach Izby;
■ oceny stanu realizacji wniosków XIII i XIV Krajowego Zjazdu;
■ wnioskowania o przyznanie honorowych odznak
PIIB.

3.2. P
 rzewodniczący
– Tadeusz Durak:
■ p
 rzewodniczył posiedzeniom Prezydium KKR
i KKR;
■ uczestniczył w 2015 r. w 6 posiedzeniach Prezydium KR oraz 7 posiedzeniach KR, zgłaszając swoje wnioski i uwagi do omawianych spraw;
■ sprawował nadzór KKR nad działalnością Małopolskiej OKR;
■ uczestniczył w Konferencji Naukowo-Technicznej
„Awarie Budowlane” w Międzyzdrojach;
■ uczestniczył w „Warsztatach Pracy Projektanta”
w Szczyrku;
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■ z organizował naradę szkoleniową dla członków
OKR i KKR w Warszawie;
■ wraz z Zastępcą Przewodniczącego i Sekretarzem prowadził bieżącą korespondencję pomiędzy organami PIIB, Krajowym Biurem PIIB, OKR,
OIIB i członkami KKR i OKR;

■ p
 rzygotowywał terminarze posiedzeń, nadzorów, program merytoryczny i organizacyjny szkolenia członków OKR w 2015 r. oraz sprawozdanie na XV Krajowy Zjazd z działalności Komisji.

Tabela 2. Uchwały KKR podjęte w roku 2015 oraz w roku 2016 do dnia 21 kwietnia
Lp.

Uchwała

Data podjęcia

Treść uchwały

1

Nr 7/IV/KKR/2015

25.02.2015 r.

W sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych wynikających z protokołu
planowej kontroli w zakresie prawidłowości zarządzania majątkiem Krajowej
Rady PIIB w 2014 r.

2

Nr 8/IV/KKR/2015

25.02.2015 r.

W sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych wynikających z protokołu
planowej kontroli działalności Biura Krajowej Izby w 2014 r.

3

Nr 9/IV/KKR/2015

25.02.2015 r.

W sprawie wniosku o nadanie Medalu Honorowego PIIB

4

Nr 10/IV/KKR/2015

15.04.2015 r.

W sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych wynikających z protokołu planowej
kontroli działalności Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w 2014 r.

5

Nr 11/IV/KKR/2015

15.04.2015 r.

W sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych wynikających z protokołu
planowej kontroli działalności Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej w 2014 r.

6

Nr 12/IV/KKR/2015

15.04.2015 r.

W sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych wynikających z protokołu
planowej kontroli działalności Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej w 2014 r.

7

Nr 13/IV/KKR/2015

15.04.2015 r.

W sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych wynikających z protokołu
planowej kontroli działalności Krajowej Rady w 2014 r.

8

Nr 14/IV/KKR/2015

15.04.2015 r.

W sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych wynikających z protokołu
planowej kontroli w zakresie finansów i realizacji budżetu w 2014 r.

9

Nr 15/IV/KKR/2015

05.05.2015 r.

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

10

Nr 16/IV/KKR/2015

05.05.2015 r.

W sprawie udzielenia absolutorium Krajowej Radzie PIIB za rok 2014

11

Nr 17/IV/KKR/2015

05.05.2015 r.

W sprawie wniosku o nadanie Złotych Odznak Honorowych PIIB

12

Nr 18/IV/KKR/2015

27.05.2015 r.

W sprawie wniosku o nadanie Odznak Honorowych PIIB
w okresie styczeń – maj 2016 r.

1

Nr 19/IV/KKR/2016

25.01.2016 r.

W sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych wynikających z protokołu
planowej kontroli w zakresie kosztów delegacji i kosztów transportu za okres
od 01.01.2015 do 30.09.2015

2

Nr 20/IV/KKR/2016

25.01.2016 r.

W sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych wynikających z protokołu
planowej kontroli z roszczeń finansowych zewnętrznych podmiotów
wobec PIIB

3

Nr 21/IV/KKR/2016

25.01.2016 r.

W sprawie wniosku o nadanie Odznak Honorowych PIIB

4

Nr 22/IV/KKR/2016

31.03.2016 r.

W sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych wynikających z protokołu
planowej kontroli w zakresie prawidłowości zarządzania majątkiem Krajowej
Rady PIIB w 2015 r.

5

Nr 23/IV/KKR/2016

31.03.2016 r.

W sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych wynikających z protokołu
planowej kontroli w zakresie działalności Krajowego Biura PIIB w 2015 roku

6

Nr 24/IV/KKR/2016

31.03.2016 r.

W sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych wynikających z protokołu planowej
kontroli działalności Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w 2015 r.

7

Nr 25/IV/KKR/2016

31.03.2016 r.

W sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych wynikających z protokołu
planowej kontroli działalności Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej w 2015 r.

8

Nr 26/IV/KKR/2016

31.03.2016 r.

W sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych wynikających z protokołu
planowej kontroli działalności Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej w 2015 r.

9

Nr 27/IV/KKR/2016

21.04.2016 r.

W sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych wynikających z protokołu
planowej kontroli działalności Krajowej Rady w 2015 r.

10

Nr 28/IV/KKR/2016

21.04.2016 r.

W sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych wynikających z protokołu
planowej kontroli w zakresie finansów i realizacji budżetu w 2015 r.

11

Nr 29/IV/KKR/2016

21.04.2016 r.

W sprawie wniosku o zatwierdzenie sprawozdania finansowego

12

Nr 30/IV/KKR/2016

21.04.2016 r.

W sprawie udzielenia absolutorium Krajowej Radzie PIIB za rok 2015

13

Nr 31/IV/KKR/2016

21.04.2016 r.

W sprawie wniosku o nadanie Odznak Honorowych PIIB
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4. KONTROLE
4.1. Kontrole przeprowadzone
przez KKR w 2015 r.
■ w
 okresie styczeń – kwiecień 2015 r. KKR przeprowadziła planowe kontrole w zakresie statutowej, finansowej i gospodarczej działalności organów i Krajowego Biura PIIB w 2014 r.;
■ poddała szczegółowej analizie ustalenia, zalecenia i wnioski wypływające z protokołów pokontrolnych;

■ w
 okresie październik – grudzień 2015 r. KKR
przeprowadziła planowe kontrole w zakresie
roszczeń finansowych zewnętrznych podmiotów wobec Krajowej Izby oraz kosztów delegacji i kosztów transportu w okresie 01.01.2015 r.
– 30.09.2015 r.;
■ Krajowa Komisja Rewizyjna przyjęła przygotowane sprawozdanie na XIV Krajowy Zjazd PIIB i zawarte w nim zalecenia dla działań PIIB i wnioski
kierowane do Zjazdu.

Tabela 3. Wykaz przeprowadzonych kontroli w 2015 r.
Lp.

Wyszczególnienie

Termin

1

Kontrola zarządzania majątkiem PIIB w 2014 r.

26–28.01.2015 r.

2

Kontrola działalności Krajowego Biura PIIB w 2014 r.

26–28.01.2015 r.

3

Kontrola działalności Rady Krajowej 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.

8.1

W zakresie roszczeń finansowych zewnętrznych podmiotów wobec Krajowej Izby;

26–27.10.2015 r.
i 01–02.12.2015 r.

8.2

W zakresie kosztów delegacji i kosztów transportu za okres
01.01–30.09.2015 r.

26.10–02.12.2015 r.

8

Kontrole pozostałe:

4.2. K
 ontrole przeprowadzone
przez KKR w 2016 r.
■ w
 okresie styczeń – kwiecień 2016 r. KKR przeprowadziła planowe kontrole w zakresie statutowej, finansowej i gospodarczej działalności organów i Krajowego Biura PIIB w 2015 r.;

■ p
 oddała szczegółowej analizie ustalenia, zalecenia i wnioski wypływające z protokołów pokontrolnych.

Tabela 4. Wykaz przeprowadzonych kontroli w 2016 r.
Lp.

Wyszczególnienie

Termin

1

Kontrola zarządzania majątkiem PIIB w 2015 r.

25–27.01.2016 r. – 31.03.2016 r.

2

Kontrola działalności Krajowego Biura PIIB w 2015 r.

25–27.01.2016 r. – 31.03.2016 r.

3

Kontrola działalności Rady Krajowej w 2015 r.

11–12.02.2016 r. – 21.04.2016 r.

4

Kontrola działalności KROZ w 2015 r.

07–08.03.2016 r. – 31.03.2016 r.

5

Kontrola działalności KSD w 2015 r.

25–26.02.2016 r. – 31.03.2016 r.

6

Kontrola działalności KKK w 2015 r.

07–08.03.2016 r. – 31.03.2016 r.

7

Kontrola realizacji budżetu w 2015 r.

30.03–01.04.2016 r. – 21.04.2016 r.

4.3.
Na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2016 r. Krajowa Komisja Rewizyjna przyjęła przygotowane na

XV Krajowy Zjazd Sprawozdanie z działalności KKR
i zawarte w nim zalecenia i wnioski kierowane do
organów krajowych PIIB i do Krajowego Zjazdu.
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5. K
 oszty działalności KKR w 2015 r.
Tabela 5. Koszty działalności KKR w roku 2015
Lp.

Wyszczególnienie

Kwota w zł

1

Ryczałt Przewodniczącego KKR

40 460,69

2

Ryczałty za posiedzenia i kontrole w tym: w ramach nadzoru

32 220,00

3

Koszt szkolenia w Warszawie (z OKR)

18 647,00

4

Koszty obsługi prawnej (Kancelaria J. Szewczyk)

4858,50

5

Obsługa administracyjna i delegacje

Ujęte w kosztach KI

6. Szkolenia
6.1.
Dla członków KKR PIIB i OKR OIIB – Warszawa
w dniach 10–12 września 2015 r.
Liczba uczestników: OKR OIIB – 79 osób, KKR PIIB
– 9 osób.
Problematyka szkolenia obejmowała:
■ interpretację zmian w statucie;
■ możliwość jednoczesnego pełnienia funkcji w organach krajowych i okręgowych;
■ ochronę danych osobowych;
■ określenie rodzaju i zakresu nadzoru KKR PIIB
nad OKR OIIB;
■ kontrolę w zakresie realizacji budżetu i gospodarki finansowo-księgowej w oparciu o roczne
sprawozdanie finansowe OIIB i Krajowej Rady;
■ rozliczanie kosztów delegacji, transportu, szkoleń i reprezentacji w świetle obowiązujących
przepisów ogólnych i w PIIB.

6.2.

■ 2
 7 stycznia 2015 r. – Pani mec. Jolanta Szewczyk
na temat: „Realizacja zadań kontrolnych Komisji
Rewizyjnych PIIB określonych w § 8 i 9 regulaminu KKR oraz w § 6 i 7 regulaminu OKR”,
■ 27 maja 2015 r. – Prezes PIIB mgr inż. Andrzej
Roch Dobrucki na temat: „Zmiany w Statucie
PIIB”.

7. Nadzór nad działalnością
Okręgowych Komisji
Rewizyjnych w 2015 r.
Nadzór był sprawowany i realizowany przez członków KKR zgodnie z przyjętym harmonogramem prac
i terminarzem posiedzeń OKR w zakresie wynikającym z potrzeb merytorycznych. Członkowie KKR
uczestniczyli łącznie w 19 posiedzeniach OKR.
Członkowie KKR złożyli sprawozdania z pełnionych w 2015 r. nadzorów nad działalnością OKR.
KKR nie uchylała, jako sprzecznych z prawem
uchwał podjętych przez OKR w 2015 r. KKR pozytywnie ocenia pracę OKR.

Dla członków KKR i przewodniczących OKR zorganizowano dwie narady szkoleniowe:

II. KONTROLA I OCENA DZIAŁALNOŚCI ORGANÓW ORAZ KRAJOWEGO BIURA PIIB
(Kontrola i ocena całokształtu działalności statutowej, finansowej i gospodarczej Krajowej Izby w okresie sprawozdawczym
w oparciu o ustalenia pokontrolne)
II.1. KRAJOWA RADA PIIB
1. Uchwały Zjazdowe do realizacji
przez Krajową Radę PIIB
W czasie obrad XIV Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB odbywającego się w dniach 19–20
czerwca 2015 r. podjęto 4 uchwały do realizacji
przez Krajową Radę, które zostały zrealizowane.

2. D
 ziałalność Zjazdowej Komisji
Uchwał i Wniosków oraz
Komisji Wnioskowej KR
2.1.
Na XIV Krajowym Zjeździe Sprawozdawczym PIIB
uchwałą Nr 8/15 została powołana KUiW działająca
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w czasie trwania Zjazdu, tj. w dniach 19–20 czerwca
2015 r.
Podczas XIV Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego
PIIB do KUiW wpłynęło łącznie 39 wniosków:
■ 12 wniosków wpłynęło przed Zjazdem, jako
wnioski z XIV Okręgowych Zjazdów;
■ 23 wnioski wpłynęły w czasie obrad XIV Krajowego Zjazdu zgłoszone przez delegatów;
■ 4 wnioski wpłynęły do Krajowego Biura PIIB.
XIV Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB w dniu
20 czerwca 2015 r. podjął uchwałę nr 21/15, w której przyjął sprawozdanie KUiW.

wnioski skierowane bezpośrednio do KR, oraz
12 wniosków skierowanych do XIV Krajowego
Zjazdu);
■ 23 wnioski zgłoszone przez delegatów na XIV
Krajowym Zjeździe PIIB;
■ 4 wnioski zgłoszone do Krajowego Biura PIIB po
XIV Okręgowych Zjazdach OIIB;
■ 5 wniosków zgłoszonych przez delegatów na II
Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe PIIB.
Członkowie Krajowej Rady na posiedzeniu 9 grudnia
2015 r. jednomyślnie przyjęli informację o rozpatrzeniu i sposobie realizacji wszystkich wniosków.

2.2.

3. W
 ykonanie uchwał Krajowej
Rady PIIB w 2015 r.

Na II Nadzwyczajnym Zjeździe PIIB uchwałą Nr 7/15
została powołana KUiW działająca w czasie trwania
Zjazdu w dniu 20 sierpnia 2015 r.
Podczas Zjazdu do KUiW wpłynęło 5 wniosków
zgłoszonych przez delegatów. Komisja przeanalizowała i posegregowała wnioski na 3 grupy:
■ do przyjęcia – 1 wniosek,
■ do oddalenia – 3 wnioski,
■ niedotyczące Statutu lub regulaminów organów
do przekazania do KR PIIB – 1 wniosek.

2.3.
Komisja Wnioskowa KR – organ pomocniczy KR PIIB powołany uchwałą Prezydium KR PIIB
nr 8/P/2014 zatwierdzoną uchwałą KR nr 11/R/14
z 10.09.2014 r.
W 2015 r. Komisja Wnioskowa przyjęła i koordynowała realizację 67 wniosków, w tym:
■ 35 wniosków z XIV Okręgowych Zjazdów (23

W 2015 r. odbyło się 8 posiedzeń Prezydium Krajowej Rady, na których podjęto 2 uchwały.
Krajowa Rada PIIB odbyła 8 posiedzeń, na których
podjęła 31 uchwał. Podjęte uchwały przez KR w liczbie 27, zostały zrealizowane natomiast 4 są w trakcie realizacji.
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 Budownictwa.

4. Z
 arządzenia Prezesa KR
w 2015 r.
W 2015 r. Prezes KR wydał 42 zarządzenia, które dotyczyły m.in.: powołania składów orzekających
KR, zespołów weryfikacyjnych, przeprowadzenia inwentaryzacji w PIIB.

5. Koszty działalności Krajowej Rady w 2015 r.
Tabela 6. Koszty działalności Krajowej Rady w 2015 r
Lp.

Wyszczególnienie

2014 r.
(koszty w zł)

2015 r.
(koszty w zł)

1

Ryczałty wypłacone członkom Rady

273 151,52

276 705,25

2

Ekwiwalenty za posiedzenia Prezydium KR

69 270,00

81 300,00

3

Narady z Przewodniczącymi OKR

12 813,00

11 166,00

4

Narada szkoleniowa dla członków KR

15 446,00

19 502,00

5

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

86 586,73

133 117,14

6

Koszty udziału w konferencjach krajowych, Dniach Budowlanych,
kongresach

97 145,64

8 573,81

7

Koszty Public Relations

82 100,00

134 425,11
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Lp.
8

Wyszczególnienie
Koszty Komisji wnioskowej

2014 r.
(koszty w zł)

2015 r.
(koszty w zł)

4 050,00

3 900,00

9

Koszty Komisji prawno-regulaminowej

5 100,00

14 046,50

10

Koszty Komisji ustawicznego doskonalenia zawodowego

3 900,00

7 950,00

11

Koszty Komisji ds. Statutu

600,00

1 650,00

12

Koszty Komisji Medalu Honorowego

-

1 500,00

13

Koszty obsługi prawnej

14

Koszty delegacji
Razem

6. D
 ziałalność Komisji i Zespołów
powołanych przez Krajową
Radę
6.1. Komisja Prawno-Regulaminowa PIIB
W 2015 r. Komisja Prawno-Regulaminowa działała na podstawie uchwały Prezydium nr 7/P/2014
z 6.08.2014 r. zatwierdzonej uchwałą Krajowej Rady
nr 11/R/14 z 10.09.2014 r. Komisja w 2015 r. odbyła
4 posiedzenia, w tym 2 posiedzenia robocze zespołu członków Komisji Prawno-Regulaminowej w sprawie opiniowania projektu Kodeksu Budowlanego.
Przedmiotem prac Komisji Prawno-Regulaminowej było opiniowanie i udział w realizacji wniosków
zgłoszonych na okręgowych zjazdach oraz na Krajowym Zjeździe, 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, a związane z propozycjami
zmian w przepisach obowiązujących lub z interpretacje przepisów odnoszących się do naszego samorządu zawodowego.

6.2. K
 omisja Ustawicznego
Doskonalenia Zawodowego
W 2015 r. Komisja działała na podstawie uchwały
Prezydium nr 9/P/2014 z 6.08.2014 r. zatwierdzonej
uchwałą Rady Krajowej nr 11/R/14 z 10.09.2014 r.
W 2015 r. komisja odbyła 4 posiedzenia, na których
omawiano między innymi:
■ problematykę szkoleń uzupełniających poprzedzających ponowny wpis na listę OIIB,

w kosztach ogólnych w kosztach ogólnych
KR
KR
w kosztach ogólnych w kosztach ogólnych
KR
KR
693 836,81
650 162,89
– wzrost o 1,22 % – wzrost o 6,72 %

■ p
 ropozycje nowych tematów szkoleń e-learningowych,
■ zasady doskonalenia zawodowego członków
PIIB pełniących samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie,
■ prowadzenie w ramach działalności PIIB problematyki i technologii BIM – innowacyjnych technologii w budownictwie,
■ zasady obowiązkowych szkoleń zawodowych
wszystkich członków PIIB.

6.3. K
 omisja 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.
W 2015 r. Komisja odbyła 3 posiedzenia w dniach:
4 marca, 22 kwietnia i 9 grudnia. Do komisji
w 2015 r. wpłynęło 5 wniosków o nadanie Medalu
Honorowego PIIB.
Komisja przeanalizowała pod względem merytorycznym i formalnym wnioski, które do niej wpłynęły
i przygotowała projekty uchwał, na podstawie których KR przyznała Medale Honorowe.

6.4. K
 omisja Współpracy
z Zagranicą
Komisja Współpracy z Zagranicą działała w 2015 r.
na podstawie uchwały Prezydium nr 11/P/14 z dnia
6.08.2014 r. zatwierdzonej uchwałą Rady Krajowej
nr 14/R/2014 z dnia 10.09.2014 r.

157

W 2015 r. 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.
Powyższa działalność jest obszernie przedstawiona
w sprawozdaniu z działalności Krajowej Rady PIIB.

6.5. Z
 espół ds. zakupu
powierzchni biurowej
Zespół został powołany uchwałą Krajowej Rady nr
9/R/2012 z dnia 23.05.2012 r.
W związku z zakupem siedziby PIIB i podpisaniem
aktu notarialnego umowy sprzedaży nieruchomości 21 października 2015 r. zespół zakończył swoją
działalność.

istotnych poprawek projekt Statutu przedstawiono
na posiedzeniu Krajowej Rady 13 maja 2015 r. Krajowa Rada przyjęła ostateczną wersję projektu Statutu do prezentacji podczas Krajowego Zjazdu. Na
XIV Zjeździe w dniach 19–20.06.2015 r. zaproponowane zmiany w statucie nie zostały przez delegatów
przyjęte. Zjazd przyjął wniosek o zwołaniu Nadzwyczajnego Zjazdu.
Krajowa Rada na posiedzeniu 20 czerwca 2015 r.
podjęła uchwałę nr 13/R/15 w sprawie zwołania
Nadzwyczajnego Zjazdu na dzień 20 sierpnia 2015
r. oraz powołała nowy Zespół ds. Statutu. W skład
Zespołu weszli wszyscy przewodniczący izb okręgowych, a koordynatorem prac Zespołu został Przewodniczący Mazowieckiej Okręgowej Rady Mieczysław Grodzki.
Zespół odbył posiedzenia w dniach: 1, 14 i 29 lipca, podczas których omówiono propozycje oraz opinie prawne dotyczące zmian w Statucie.
Na II Nadzwyczajnym Zjeździe 20 sierpnia 2015 r.
uchwałą nr 8/15 została przyjęta ostateczna wersja
Statutu, przygotowana przez ww. Zespół.

6.6. Z
 espół ds. przebudowy
i modernizacji budynku
6.8. Komisja ds. wyrobów
przeznaczonego na siedzibę
budowlanych
PIIB przy ul. Kujawskiej 1
Komisja została powołana uchwałą Prezydium
w Warszawie
nr 12/P/2014 z dnia 6.08.2014 r. i zatwierdzona
Zespół został powołany Uchwałą Rady Krajowej nr
22/R/2015 z dnia 21.10.2015 r.
Zespół odbył w 2015 r. 3 posiedzenia, na których
przygotował specyfikację istotnych warunków zamówienia na wykonanie wielobranżowego projektu
budowlanego i wykonawczego oraz dokumentacji
kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji związanej z przebudową budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB,
i ocenił 5 wniosków, jakie wpłynęły do Izby.

6.7. K
 omisja ds. Statutu PIIB
i Zespół ds. Statutu
Komisja ds. Statutu została powołana 10 września
2014 r. uchwałą Rady Krajowej nr 15/R/2014.
Ostateczna wersja projektu Statutu z uwzględnieniem proponowanych przez mec. Krzysztofa Zająca poprawek została przedstawiona na posiedzeniu
Prezydium KR 6 maja 2015 r. Po naniesieniu kilku

uchwałą KR nr 11/R/14 z dnia 10.09.2014 r.
W 2015 r. Komisja odbyła 4 posiedzenia. Jednym z głównych zadań Komisji było monitorowanie
zmian w prawie związanych z wyrobami budowlanymi i w miarę możliwości czynne uczestniczenie
w ich tworzeniu.

7. W
 spółpraca Izby z organami
zewnętrznymi
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 naukowotechnicznymi, uczelniami i instytucjami naukowo
technicznymi.
Powyższa działalność jest obszernie przedstawiona w sprawozdaniu z działalności Krajowej Rady PIIB.
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8. D
 ziałalność Public Relations
w 2015 r.
Działalność Krajowej Rady w zakresie zewnętrznej promocji Izby polegała na prowadzeniu polityki
komunikacyjnej, współorganizowaniu lub obejmowaniu patronatem ważnych konferencji, uczestnictwie w debatach z udziałem przedstawicieli rządu,
parlamentu, samorządów zawodowych i przedsiębiorstw, poświęconym istotnym zagadnieniom
w zakresie budownictwa.
Przyjęta w poprzednich latach i realizowana polityka PR opierająca się na stałych i długofalowych
działaniach, umożliwiła utrwalanie w świadomości
społeczeństwa tożsamości samorządu zawodowego
inżynierów budownictwa i roli, jaką odgrywa. Podejmowane nowe inicjatywy miały na celu kreowanie
oraz umacnianie marki naszego samorządu zawodowego w odniesieniu do zmieniającego się otoczenia, w którym funkcjonujemy. Zgodnie z założeniami
PR, realizowane zadania miały charakter zewnętrzny
oraz wewnętrzny.

9.	Działalność szkoleniowa
Krajowej Rady
W dniach 22–23.05.2015 r. zorganizowano naradę Szkoleniową dla skarbników Okręgowych Rad
w Lublinie. Uczestniczyło 27 osób. Program narady
obejmował nw. tematy:
■ realizację budżetów w poszczególnych izbach,
■ najnowsze zmiany w podatkach.
Koszty narady wyniosły: 19 502,00 zł.

10. Działalność wydawnicza
10.1.
W 2015 r. wydano 11 numerów miesięcznika
„Inżynier Budownictwa”. Objętość wszystkich numerów wynosiła 120 stron. Czasopismo wydawane
było w nakładzie około 118 000 egzemplarzy.

10.2.
W grudniu 2015 r. po raz kolejny wydano „Katalog
Inżyniera” – w nakładzie 10 000 egz. i objętości 256
stron.

10.3.
W 2015 r. ukazały się:
■ „ Katalog inżyniera” – Vademecum (5 tomów)
o tematyce: budownictwo mostowe, budownictwo energooszczędne, hydroizolacje, budownictwo drogowe i kolejowe, konstrukcje
budowlane w nakładzie 3000–3500 i objętości
68–84 strony;
■ publikacja „Kreatorzy Budownictwa” ukazała się
w nakładzie 3000 egz. i objętości 104 strony;
■ po raz drugi publikacja „Kreatorzy budownictwa
w PIIB” poświęcona członkom PIIB, w nakładzie
1500 egz. i objętości 68 stron.
Wydawnictwo PIIB pod patronatem PIIB przyznało
tytuły „Kreatora budownictwa roku 2015”.

10.4.
Wydawnictwo prowadzi serwisy internetowe dla
profesjonalistów www.inżynierbudownictwa.pl; miesięczna liczba odsłon przekroczyła 615 000, (460 000
w 2014 r.) www.kataloginżyniera.pl: miesięczna liczba odsłon przekroczyła 155 000 (110 000 w 2014 r.)

10.5.
Wszystkie katalogi są produktami komercyjnymi finansowanymi z przychodów reklamowych. Wszystkie
katalogi są dostępne w formie elektronicznej do użytkowania na tabletach, komputerach, smartfonach.

10.6.
Finansowanie, zakup i kolportaż czasopisma „Inżynier Budownictwa” regulowały nw. uchwały:
■ Uchwała Nr 26/14 z dnia 27.06.2014 r. podjęta
przez XIII Krajowy Zjazd PIIB w sprawie uchwalenia budżetu PIIB na rok 2015;
■ Uchwała Nr 19/R/14 Krajowej Rady PIIB z dnia
22.10.2014 r. w sprawie zatwierdzenia wydatków na czasopismo PIIB „Inżynier Budownictwa”
w roku 2015;
■ Uchwała nr 27/R/15 Krajowej Rady z 9.12.2015 r.
w sprawie zatwierdzenia aktualizacji budżetu
PIIB na 2015 rok.
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10.7. 
Koszty zakupu i wysyłki „Inżynier Budownictwa” ponoszone przez PIIB w 2015 r. obrazuje poniższa tabela:
Koszty wysyłki
Zwrot
Łączna
wraz
Koszty
kosztów
Nr. liczba egz.
z przygotowydania „IB” wydania „IB”
„IB” zakupionych
waniem bazy
(w zł)
z OIIB
przez PIIB
adresowej
(w zł)
(w zł)
1–12

1 291 400

2 917 931,07 1 125 708,30

1 960 048,45

10.8.
W sprawozdaniu KR i dokumentach przedstawicieli KR w organach Spółki Wydawniczej PIIB Sp. z o.o.
brak informacji o wyniku ekonomicznym Spółki.

11. Ustalenia pokontrolne
11.1.

Zwrot
Zwrot
Zwrot
z OIIB
kosztów Przygotowanie
kosztów
kosztów
innych bazy adresowej
kolportażu
wysyłki
wrzutek
do wysyłki
przez Spółkę
i zwrotek
(reklam)
511 634,71 1 397 377,92 10 453,70

79 827,00

Krajowej Rady na posiedzeniu w dniu 09.12.2015 r.
jednomyślnie przyjęli informację o rozpatrzeniu
i sposobie realizacji wniosków. Komisja działała
w sposób właściwy i kompetentny.

11.7.

KKR przeprowadziła kontrolę w oparciu o przedłożoną dokumentację.

KKR stwierdza, że Komisja Prawno-Regulaminowa
działała w 2015 r. w pełnym zakresie przypisanych
jej obowiązków, w sposób właściwy i kompetentny.

11.2.

11.8.

Po zapoznaniu się z treścią protokołów z posiedzeń
Krajowej Rady PIIB oraz jej Prezydium KKR stwierdza,
że działalność Prezydium i Krajowej Rady w 2015 r.
była zgodna ze Statutem i Regulaminami PIIB.

KKR stwierdza, że Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego wykonywała sprawy bieżące,
jednak w dalszym ciągu nie opracowała ostatecznej
koncepcji dokształcania inżynierów.

11.3.

11.9.

Uchwały podjęte w 2015 r. przez Prezydium KR,
zatwierdzone przez Krajową Radę zostały zrealizowane.

KKR ocenia pozytywnie działania Komisji Współpracy z Zagranicą.

11.4.
Uchwały podjęte w 2015 r. przez Krajową Radę
zostały zrealizowane lub są w trakcie realizacji.

11.5.
XIV Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB w dniu
20.06.2015 r. podjął Uchwałę Nr 21/15 w której
przyjął sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
XIV Krajowego Zjazdu PIIB oraz wskazał organy Izby
odpowiedzialne za realizację zgłoszonych wniosków.
Wnioski z II Krajowego Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
zostały przekazane do Krajowej Rady.

11.6.
Komisja Wnioskowa KR przekazała do realizacji
wnioski Zjazdowe według kompetencji. Członkowie

11.10.
KKR stwierdza, że w 2015 r. Zespół ds. zakupu
powierzchni biurowej z przeznaczeniem na siedzibę
PIIB działał w sposób właściwy i kompetentny oraz
zakończył pracę.

11.11.
KKR stwierdza, że Zespół ds. przebudowy i modernizacji budynku przeznaczonego na siedzibę
PIIB rozpoczął pracę w październiku 2015 r. i działał
kompetentnie.

11.12.
KKR stwierdza konieczność przeprowadzenia planowej kontroli KKR w zakresie przygotowania formalnego i finansowego inwestycji polegającej na „Przebudowie i modernizacji budynku przeznaczonego
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na siedzibę PIIB” na przełomie września i października 2016 r.

11.13.
KKR stwierdza, że Komisja ds. Statutu PIIB działała
w sposób właściwy i kompetentny.

11.14.
W 2015 r. PIIB zakupiła od Spółki Wydawniczej czasopismo „Inżynier Budownictwa” w ilości 1.291.400
egz. za kwotę 2 917 931,07 – 1 125 708,30 (zwrot
z OIIB) = 1 792 222,77 zł
Koszty wysyłki czasopism do członków wyniosły
ogółem:
1 960 048,45 – 522 088,41 (511 634,71 zwrot
z OIIB + 10 453,70 zwrot kosztów innych wrzutek) –
1 397 377,92 (zwrot od Spółki „IB”) = 40 582,12 zł
Sumaryczny koszt zakupu i wysyłki „IB” z przygotowaniem bazy adresowej w 2015 r. poniesiony przez
PIIB wyniósł: 1 832 804,89 zł (spadek o 15,36%,
w roku 2014 – 2 165 300,06 zł).

Pomieszczenie, w którym przechowywane są dokumenty KKK jest zabezpieczone w sposób uniemożliwiający dostęp osobom nieupoważnionym.

1.2. Z
 abezpieczenie Centralnego Zbioru Pytań Egzaminacyjnych (CZPE)
KKR stwierdziła, że ochrona danych zawartych
w CZPE jest prawidłowo zabezpieczona.

1.3. O
 bsługa biurowa i prawna
KKK w 2015 r.
W 2015 r. w obsłudze biurowej KKK zatrudnionych było 9 osób, w tym: Gł. specjalista – Kierownik
sekcji w wymiarze 1 etatu zatrudniony na czas nieokreślony oraz 7 osób od ½ do 1 etatu.
Zatrudnienie łączne wynosiło 8 etatów. Dodatkowo zatrudniano Radcę Prawnego na umowę-zlecenie oraz obsługę prawną wykonywała Kancelaria
Radcy Prawnego Krzysztofa Zająca – według oddzielnej umowy z PIIB.

11.15.

2. Posiedzenia KKK w 2015 r.

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.

W 2015 r. odbyło się 6 posiedzeń KKK, w tym
2 z udziałem Przewodniczących OKK oraz 6 posiedzeń Prezydium KKK.

11.16.

3. Szkolenia
W dniach 10-12 września 2015 r. w Dębem
k. Warszawy odbyły się warsztaty informacyjno-szkoleniowe dla członków OKK i KKK oraz pracowników biur komisji kwalifikacyjnych o tematyce związanej merytorycznie z pracami KKK i OKK, w których
uczestniczyło 95 osób, z tego 75 osób z OKK.

KKR uważa, że budowanie zewnętrznego wizerunku samorządu zawodowego inżynierów budownictwa wymaga kontynuowania działań, które
będą wpływały pozytywne na postrzeganie Izby oraz
umożliwiały realizację ważnych dla członków zadań.
W ocenie KKR działania PR należy w dalszym ciągu
intensyfikować.

4. Nadzór nad OKK

II.2. K
 RAJOWA KOMISJA
KWALIFIKACYJNA PIIB

Nadzór KKK nad OKK odbywał się między innymi
poprzez udział Przewodniczących OKK w posiedzeniach KKK oraz na wspólnych szkoleniach.

1. Obsługa administracyjna KKK
1.1. Obieg korespondencji i dokumentów w biurze KKK

5. D
 ziałalność merytorycznych
zespołów Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej

Obsługa administracyjna prowadzona była zgodnie z Instrukcją kancelaryjną.

W 2015 r. działały 3 stałe merytoryczne zespoły
robocze:
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Zespół nr 1 do spraw regulaminu postępowania
w sprawach nadawania uprawnień budowlanych oraz aktualizacji przepisów
i norm obowiązujących podczas egzaminów na uprawnienia budowlane;
Zespół nr 2 
do spraw rzeczoznawstwa budowlanego;
Zespół nr 3 
do spraw opiniowania wniosków
o uznanie kwalifikacji cudzoziemców.
Zakres prac tych zespołów został w pełni zrealizowany.
W celu realizacji pozostałych zadań określonych
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa przewodniczący KKK powoływał zespoły specjalistów branżowych.

6. Skargi do WSA i NSA
W 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny
rozpatrywał 21 skarg wniesionych na rozstrzygnięcia KKK. Sprawy te dotyczyły: rzeczoznawstwa – 1
sprawa, postanowień – 5 spraw, decyzji – 14 spraw,
pozostałe – 1 sprawa (bezczynność organu).
W 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrywał: 5 spraw, w tym 1 z 2015 r. i 4 z lat poprzednich. NSA rozstrzygnął 3 sprawy, a 2 oczekują
na rozstrzygnięcie. Wśród spraw rozstrzygniętych:
3 (wszystkie) oddalono.
Z ww. danych statystycznych wynika, że rozstrzygnięcia KKK są podejmowane właściwie, żadna decyzja nie została uchylona.

7. W
 yniki egzaminów na uprawnienia budowlane przeprowadzonych dla inżynierów
polskich, na uznawanie kwalifikacji, dla cudzoziemców oraz
nadawanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego w PIIB
w roku 2015
7.1. U
 prawnienia dla inżynierów
polskich

(80,70%). Dopuszczono do egzaminu 97,80% osób,
które złożyły wnioski.
W sesji jesiennej egzamin testowy zdało 2856
osób (88,40%), a egzamin ustny zdało 2663 osoby (79,40%). Dopuszczono do egzaminu 97,30%
osób, które złożyły wnioski.

7.2. U
 znawanie kwalifikacji
cudzoziemców
Uznawanie kwalifikacji zawodowych cudzoziemców i obywateli polskich, którzy uzyskali kwalifikacje poza granicami kraju należy do kompetencji
Krajowej Rady PIIB. Krajowa Rada PIIB w 2015 r.
rozpatrywała 18 wniosków o uznanie kwalifikacji
zawodowych zdobytych poza granicami kraju. Zakończono 15 spraw i wydano 17 pozytywnych decyzji, w tym 2 osoby otrzymały uprawnienia w dwóch
specjalnościach. W toku pozostaje do załatwienia
17 wniosków.

7.3. N
 adawanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego
Wnioski o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego składane są do KKK za pośrednictwem OKK.
Wnioski opiniowane są przez Zespoły Kwalifikacyjne
w OKK.
W 2015 r. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna rozpatrywała łącznie 34 wnioski o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego, w tym: 25 nowych, 9
„z przeniesienia” z 2014 r.

8. W
 ynik rozpatrzenia wniosków
skierowanych do KKK przez
XIV Krajowy Zjazd PIIB i przez
Krajową Radę
Na XIV Okręgowych Zjazdach Sprawozdawczych
oraz na XIV Krajowym Zjeździe PIIB żaden wniosek
nie został bezpośrednio skierowany do KKK. Natomiast Krajowa Rada PIIB powierzyła KKK, jako organowi właściwemu, do rozpatrzenia 3 wnioski i na
posiedzeniu 9 grudnia 2015 r. przyjęła stanowisko
KKK o ich odrzuceniu.

W sesji wiosennej egzamin testowy zdało 3523
osoby (86,50%), a egzamin ustny zdało 3121 osób
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9. Koszty działalności KKK w 2015 r.
L.p.
1
2
1
2

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Kwota w zł

Wyszczególnienie
Rodzaje wpływów (przychodów)
postępowanie o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego
postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych cudzoziemców
Rodzaje wydatków
Ekwiwalent Przewodniczącego KKK
Ekwiwalent Sekretarza KKK
Ryczałty za posiedzenia Prezydium i KKK
dyżury na rzecz KK
Praca Zespołów Specjalistycznych – ds. rzeczoznawstwa
budowlanego,
ds. uznawania kwalifikacji zawodowych cudzoziemców, orzekających
Razem
Szkolenie w Dębem k/ Warszawy
Konsultacje prawne w siedzibie KKK (um. zlecenie mec. Dobrowolski)
Udział w konferencjach
Opracowanie pytań do egzaminu na uprawnienia budowlane
Weryfikacja testów egzaminacyjnych na potrzeby XXV i XXVI sesji
egzaminacyjnej
Prezentacja – analiza zmian w obowiązujących przepisach prawnych
Modyfikacja bazy pytań egzaminacyjnych zgodnie z nowymi
regulacjami prawnymi
Sprawdzenie aktualności pytań wg. księgowości
Analiza odwołań i opracowania zmian w przepisach prawnych
Obsługa prawna
Koszty biura + delegacje
Razem koszty 2015 r. (Wydatki – Wpływy)

KKK w 2015 r. dokonała modyfikacji bazy pytań
testowych. Nowe przepisy ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych dokonały nowelizacji ustawy Prawo budowlane w zakresie nadawania uprawnień budowlanych.
Między innymi technicy i mistrzowie w zawodzie
uzyskali prawo wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie. Oznaczało to zasadniczą zmianę reguł przeprowadzania egzaminów na
uprawnienia budowlane i co za tym idzie – konieczność przebudowy bazy pytań egzaminacyjnych. Zadanie to zostało zrealizowane przez zespół specjalistów powołany przez KKK spośród członków KKK
i OKK. Analiza polegała na przyporządkowaniu pytań do zakresu uprawnień – ograniczonego lub bez
ograniczeń. W rezultacie dokonano analizy wszystkich pytań testowych odrębnie dla każdej specjalności oraz rodzaju i zakresu uprawnień budowlanych,

2014 r.
58 400,00
44 400,00
14 000,00
259 670,86
39 021,63
39 021,63

2015 r.
29 600,00
15 600,00
14 000,00
288 654,00,00
40 460,00
40 460,00
13 350,00
25 140,00

38 855,00

4 560,00

31 503,00
48 000,00
44 919,60
1 750,00

1 920,00
44 970,00
31 280,60
48 000,00
48 017,20
8 775,00
15 200,00
600,00
10 890,00

15 000,00
1 600,00
Ujęte w kosztach KI
Ujęte w kosztach KI
288 654,00 – 29 600,00 = 259 054,00

czyli łącznie ok. 8500 pytań, co było m.in. powodem
wzrostu kosztów działalności KKK.

10. Ustalenia pokontrolne
10.1.
Kontrola działalności KKK przeprowadzona została w oparciu o przedłożoną dokumentację.

10.2.
Na koniec 2015 r. do obsługi administracyjnej KKK
zatrudnionych było 9 osób na 8 etatów, a obsługę
prawną w ramach umowy-zlecenia wykonywała
Kancelaria Radcy Prawnego K. Zająca i na umowę-zlecenie mec. T. Dobrowolski.

10.3.
Wnioski skierowane do KKK przez RK zostały
rozpatrzone i przekazane do Komisji Wnioskowej
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Krajowej Rady PIIB. KKK wnioskowała o odrzucenie
wniosków przekazanych do rozpatrzenia. Krajowa
Rada PIIB na posiedzeniu w dniu 09.12.2015r przyjęła stanowisko KKK o odrzuceniu wniosków.

Obsługa prawna KROZ
Lp.
1
2

10.4.
Dokumentacja w KKK prowadzone jest prawidłowo, a sprawy załatwiane są zgodnie z przepisami
i obowiązującymi procedurami.

3
4
5
6

Wyszczególnienie usług
prawnych
Opinie prawne
Projekt odpowiedzi na pismo,
projekt pisma
Projekt decyzji
Projekt zawiadomienia
Projekt postanowienia
Projekt wniosku do KSD

Liczba usług
prawnych
45
25

10
5
38
2
125
Razem
(124 w 2014 r.)

10.5.
KKK prowadziła nadzór nad OKK w formie wspólnych posiedzeń KKK i OKK oraz wizytowała sesje
egzaminacyjne w OKK w 16 Izbach. Zrealizowano
zalecenia pokontrolne KKR z 2015 r., dotyczącej
nadzoru nad OKK.

10.6.
KKR zwraca uwagę na (dwukrotny) wzrost kosztów związanych z modyfikacją pytań egzaminacyjnych w stosunku do 2014 r., który wynika ze zmiany
ustawy prawo budowlane, które przywróciło technikom możliwość ubiegania się o uprawnienia w ograniczonym zakresie oraz dodatkowo stworzyło możliwość ubiegania się o uprawnienia przez mistrzów.

Koszty działalności Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w 2015 r.
Sumaryczna kwota wydatków finansowych ponoszonych z budżetu Izby na rzecz wybieranych Krajowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej
w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wyniosła (bez kosztu szkoleń): 68 180,69 zł.
Lp. Wyszczególnienie
1 Ryczałt KROZ – koordynatora
Ekwiwalenty za posiedzenia w tym
2
rozpatrywanie spraw
Szkolenia w Serocku i Warszawie
3
wspólne z KSD
4

Delegacje

5

Obsługa prawna i administracyjna

10.7.
KKR zaleca opracowanie zasad modyfikacji bazy
pytań i opracowywania nowych pytań oraz sposobu
i zasad ich rozliczania i finansowania.

II.3. K
 RAJOWY RZECZNIK
ODPOWIEDZIALNOŚCI
ZAWODOWEJ PIIB
W 2015 r. Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności
Zawodowej odbył 3 posiedzenia, w tym: 2 posiedzenia wyjazdowe w ramach organizowanych szkoleń
z udziałem KSD, OSD oraz OROZ-Koordynatorów.
Do Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w 2015 r. wpłynęło zgodnie z rejestrem
ogółem 80 spraw, pozostało do rozpatrzenia z lat
poprzednich – 13 spraw. Łącznie 93 sprawy.

27 720,00 zł
40 672,16 zł
Ujęte
w kosztach KI
Ujęte
w kosztach KI

Ustalenia pokontrolne
1. KKR przeprowadziła kontrolę w oparciu o przedłożone do wglądu protokoły z posiedzeń, wykaz spraw
KROZ w 2015 r. wraz z wynikami ich rozpatrzenia,
szkolenia, dyżury i nadzór nad OROZ, wykaz wykonanych usług prawnych oraz dokumentację finansową.

II.4. KRAJOWY SĄD
DYSCYPLINARNY PIIB
W 2015 r. Krajowy Sąd Dyscyplinarny odbył 3 posiedzenia. W 2015 r. zostały przeprowadzone w ramach
nadzoru kontrole OSD: Świętokrzyskiej OIIB, Pomorskiej
OIIB, Mazowieckiej OIIB i Podlaskiej OIIB. Na podstawie
protokołów z nadzoru nie stwierdzono nieprawidłowości w działalności kontrolowanych OSD.
W 2015 r. do KSD, jako sądu I instancji – wpłynęły
2 sprawy z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej
i zawodowej oraz jako sądu II instancji – wpłynęło
28 spraw, w tym:
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■ z tytułu odpowiedzialności zawodowej – 25,
■ z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej – 3.
W 2015 r. do KSD wpłynęło 7 skarg i wniosków. KSD w 2015 r. wydał 7 rozstrzygnięć
dotyczących skarg i wniosków w następujący
sposób:
■ postanowienie KSD – 1 sprawa (przedłużenie
postępowania wyjaśniającego prowadzonego
w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej),
■ odpowiedź pisemna przewodniczącego KSD – 6
spraw.
W 2015 r. Krajowy Sąd Dyscyplinarny rozpatrzył
łącznie 31 spraw, w tym:
■ 7 spraw z 2014 r. (w 1 sprawie wydano 2 postanowienia);
■ 22 sprawy z 2015 r. (z tego 14 spraw stało się
prawomocnych na dzień 31.12.2015 r.);
■ 1 sprawa dotycząca odmowy zawieszenia postępowania odwoławczego;

■ 1
 sprawa dotycząca skarg i wniosków, w której
wydano postanowienie.
W 2015 r. KSD wydał następujące ostateczne rozstrzygnięcia spraw w postępowaniu odwoławczym:
■ utrzymano w mocy zaskarżoną decyzję/postanowienie – 8 spraw,
■ uchylono zaskarżone decyzję i przekazano do
ponownego rozpatrzenia – 6 spraw,
■ pozostawiono wniesione zażalenie bez rozpoznania – 1 sprawa,
■ uchylono zaskarżoną decyzję w całości i umorzono postępowanie przed organem I instancji
– 5 spraw,
■ umorzono postępowanie odwoławcze – 1 sprawa,
■ uchylono zaskarżoną decyzję w całości i orzeczono karę upomnienia – 1 sprawa.
Na rok 2016 przeszło 18 spraw.
Ogółem odbyło się 30 posiedzeń składów orzekających KSD oraz 5 rozpraw.

Obsługa prawna KSD
Lp.
1
2
3
4
5
6

Wyszczególnienie usług prawnych
Analiza akt sprawy i przygotowanie opinii
Analiza akt sprawy i przygotowanie projektu decyzji
Analiza akt sprawy i przygotowanie projektu postanowienia
Analiza akt sprawy i przygotowanie odpowiedzi na skargi do Sądu Administracyjnego
Analiza akt sprawy i przygotowanie projektu pisma
Projekt pisma do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju
Razem

Liczba usług prawnych
53
24
7
6
20
2
112 (108 w 2014 r.)

Koszty działalności KSD w 2015 r.
Sumaryczna kwota wydatków finansowych ponoszonych z budżetu Izby na rzecz wybieranych członków
Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wyniosła (bez kosztów
szkoleń): 83 570,69 zł.
Lp.
1
2
3
4
5

Wyszczególnienie
Ryczałt Przewodniczącego KSD
Ekwiwalenty za posiedzenia Prezydium, KSD, Zespołów Orzekających
Szkolenia w Serocku i Warszawie wspólne z KROZ
Delegacje
Obsługa prawna i administracyjna

Ustalenia pokontrolne
1. KKR przeprowadziła kontrolę w oparciu o przedłożone do wglądu protokoły z posiedzeń, wykaz

Koszty[zł]
40 460,69 zł
43 110,00 zł
39 582,56 zł
Ujęte w kosztach KI
Ujęte w kosztach KI

spraw KSD w 2015 r. wraz z wynikami ich rozpatrzenia, szkolenia i nadzór nad OSD, wykaz wykonanych
usług prawnych oraz dokumentację finansową.
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II.5. KRAJOWE BIURO PIIB
Na koniec 2015 r. Krajowe Biuro PIIB zatrudniało
29 osób na etacie, łącznie na 26 pełnych etatach
i 1,83 miesięcy, tj. około 1 etatu więcej niż w 2014 r.
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.
Krajowe Biuro PIIB prowadzi komputerową rejestrację (System „Dok-Mistrz”) dokumentów przychodzących i wychodzących oraz otwartych (niezałatwionych) według działów organizacyjnych.
W 2015 r. zarejestrowano ogółem 11 778 pism,
z tego przychodzących: 8888, wychodzących: 2890.

1. E
 widencja zakupu
i rozdział materiałów biurowych w 2015 r.
Ewidencja zakupu materiałów biurowych zgodnie z przyjętym w Krajowym Biurze PIIB wykazem
ich kategorii prowadzona była w 2015 r. w układzie
miesięcznym. Przedmiotem zakupów były materiały
biurowe i eksploatacyjne do sprzętu komputerowego oraz artykuły sanitarne.

Łącznie zakupy wg ewidencji w 2015 r. wyniosły:
41 454,39 zł (w 2014 r. – 40 681,32 zł) W zakupach artykułów i materiałów biurowych najwyższe
wartości stanowiła galanteria papiernicza, akcesoria
komputerowe, materiały eksploatacyjne, galanteria
biurowa i archiwizacja dokumentów.
Ewidencja rozdziału materiałów biurowych prowadzona jest na bieżąco i zawiera podpisy osób je pobierających.

2. Umowy cywilno-prawne
Zgodnie z Rejestrem prowadzonym w Krajowym
Biurze PIIB zawarto w 2015 r.:
– 34 umowy – zlecenia na łączną kwotę:
35 390,00 zł,
– 25 umów o dzieło na łączną kwotę:
58.060,00 zł,
– 37 umów oraz 23 Aneksy z podmiotami gospodarczymi.
W 2015 r. liczba obowiązujących umów z podmiotami gospodarczymi wynosiła:
– zawartymi w 2015 r.
– 37 umów
– zawartymi w latach ubiegłych – 83 umowy
Łącznie
120 umów
Na podstawie wyrywkowej kontroli zawartych
umów cywilno-prawnych stwierdzono, że umowy są
parafowane i podpisywane przez osoby upoważnione. W umowach ujmowane są niezbędne elementy
zawarte we wzorcu umowy parafowanej przez Prezesa Krajowej Rady PIIB.

3. K
 oszty obsługi prawnej PIIB w 2015 r. realizowane w oparciu
o umowy cywilno-prawne wynosiły:
Lp.
1 Kancelaria Radcy Prawnego W-wa
2 Kancelaria Radcy Prawnego W-wa
3 Usługi prawne (pozostałe)

Podmiot

Razem

Koszty obsługi prawnej w stosunku do roku 2014
wzrosły o kwotę: 14 661,57 zł tj. o 2,67%.
Umowy z kancelariami Radców Prawnych nie były
aneksowane w 2015 r.

Kwota łączna (w zł)
331 533,20
178 812,25
54 000,00
564 345,45

W Krajowym Biurze PIIB pracuje na etacie radca
prawny, którego wynagrodzenie wyniosło w 2015 r.:
51 172,01 zł (zmalało w stosunku do 2014 r.
– 53 386,74 zł).
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4. K
 ontrola prawidłowości przeprowadzonych postępowań
przetargowych
KKR przeprowadziła wyrywkową kontrolę postępowań przetargowych m.in.:
■ wybór ośrodka na zorganizowanie narady szkoleniowej sędziów i rzeczników w dniach 15–16
maja 2015 r.;
■ zakup trzech jednostek komputerowych z oprogramowaniem Windows 8.1, OFFICE i ACCCES;
■ organizacja obrad II Nadzwyczajnego Krajowego
Zjazdu PIIB w dniu 20.08.2015 r. – wynajęcie sali;
■ organizacja obrad II Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu PIIB w dniu 20.08.2015 r. – catering
w czasie obrad;
■ zakup siedziby PIIB przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie.
KKR nie stwierdziła nieprawidłowości. Przetargi
zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującym
regulaminem.

5.Działalność szkoleniowa
W 2015 r. koszty udziału pracowników w szkoleniach wyniosły: 2704,18 zł.

6. D
 ziałalność finansowo-gospodarcza

ciu o budżet uchwalony na XIII Krajowym Zjeździe
Izby Uchwała Nr 26/14 z dnia 29.06.2014 r. Zmiany budżetu dokonano Uchwałą Nr 27/R/15 z dnia
9.12.2015 r.
■ Dokumentacja księgowa prowadzona jest nadal
przez własną sekcję finansowo-księgową systemem komputerowym w oparciu o program
„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.

W 2015 r. gospodarowanie funduszami i zarządzanie majątkiem PIIB prowadzone było w opar-

7. Koszty utrzymania Krajowego Biura PIIB
Koszty utrzymania Krajowego Biura PIIB

11.1. Materiały biurowe
11.2. Pozostałe koszty /druki, prasa, książki/
11.3. Usługi pocztowe, telekom., bankowe i inne
11.4. Wyposażenie biura (środki trwałe wartości
niematerialne i prawa admin. oprogramowania, serwis
urządzeń)
11.5. Czynsze, utrzymanie biura, wynajem sal
11.6. Koszty wynagradzania pracowników etatowych
(w tym wynagrodzenia bezpośrednie brutto)
11.7. Koszty wynagradzania pracowników etatowych za
dodatkową pracę na umowę-zlecenie
11.8. Koszty delegacji i transportu (pracowników biura)
11.9. Koszty szkoleń pracowników biura
RAZEM

w 2014 r. w zł

w 2015 r. w zł

40 681,32
133 002,43
218 862,05

41 454,39
156 704,14
216 734,55

- obniżka
+ wzrost
w zł
+ 773,07
+ 23 701,71
- 2127,5

223 639,03

208 034,86

- 15 604,17

612 748,00
2 007 927,31
(1 603 703,14)

633 231,8
2 166 004,28
(1 731 170,00)

+ 20 483,8
+ 158 076,97
(127 466,86)

0

0

0

3165,77
2063,99
3 242 089,90

6197,43
2704,18
3 431 065,63

+ 3031,66
+ 640,19
+ 188 975,73
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8. Ustalenia pokontrolne
8.1.
KKR stwierdza, że zatrudnienie w 2015 r. pracowników na etat w Krajowym Biurze PIIB było o około
1 etat wyższe niż w 2014 roku.

8.2.
KKR stwierdza, że koszty utrzymania Krajowego
Biura PIIB w stosunku do 2014 r. są wyższe o kwotę
188 975,73 zł, tj. o 5,5 %.

8.3.
KKR stwierdza, że koszty obsługi prawnej wynoszą
564 345,45 zł i są wyższe w stosunku do 2014 r.
o kwotę 14 661,57 zł, tj. o 2,67%. (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 42/2015 Prezesa Krajowej Rady PIIB
z dnia 21.12.2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy i zapasów magazynowych w krajowym biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
W Krajowym Biurze PIIB od 1 stycznia 2008 r. stosuje się Zasady prowadzenia rachunkowości w PIIB
przyjęte Uchwałą Rady Krajowej Nr 26/R/07 z dnia
19 grudnia 2007 r.
W 2015 r. według prowadzonej ewidencji:
■ Wartość ewidencyjna środków trwałych na
koniec 2015 r., wyniosła po umorzeniu:
3 865 519,08 zł. – w tym: „Działka Nr 70 przy
ulicy Kujawskiej 1 Warszawa wraz z opłatami sądowymi i notarialnymi: 3 653 664,79 zł”.
■ Wartość środków trwałych w budowie na koniec
2015 r.: 4 249 258,21 zł (Zakup budynku przy
ulicy Kujawskiej 1 Warszawa 4 227 334,80 zł
+ inwentaryzacja architektoniczno-budowlana 18 450,00 zł + opłata notarialna i sądowa
3 473,41 zł).
■ Wartość ewidencyjna wyposażenia niskocennego w roku 2015 na koniec roku wyniosła po
umorzeniu: 304,36 zł (w 2014 r. porównywalna
wartość wynosiła: 608,71 zł).
■ Wartość ewidencyjna wartości niematerialnych

i prawnych na koniec 2015 r., wyniosła po umorzeniu: 5 996,27 zł (w 2014 r. porównywalna
wartość wynosiła: 12 032,54 zł).
Oprogramowanie użytkowane w KIIB posiada
wymagane atesty i gwarancje z numerami ewidencyjnymi.
W 2015 r. skreślono z ewidencji część wyposażenia, co jest udokumentowane drukiem LIKWIDACJA.
Likwidacji uległo 13 sztuk środków niezdefiniowanych i zdefiniowanych. Powyższe pozycje zostały
zdjęte z ewidencji wpisem do ewidencji (likwidacja).
Wg ewidencji księgowej, wartość początkowa
środków zlikwidowanych w okresie od 1 stycznia do
31 grudnia 2015 r. wyniosła: 25 852,62 złotych.
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 31.12.2015 r. w obecności osoby prowadzącej kasę stwierdzono:
gotówka: 3095,87 złotych oraz 290,00 EUR.
■ Stan kont bankowych (wg potwierdzonych sald)
na dzień 31.12.2015 r.
Rachunki:
Bank BGK
5101,26 zł.
Bank Millennium
12 556 236,30 zł
Ustalenia pokontrolne
1. Rejestracja wyposażenia pracowników Biura prowadzona jest prawidłowo.
2. Kompleksowa ewidencja środków trwałych Krajowej Rady PIIB stan istniejący i bieżąca rejestracja
w 2015 r. prowadzona i zapisana jest w programie finansowo-księgowym SYMFONIA.
3. S tosowanie programu elektronicznego 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. Z
 likwidowane środki trwałe w 2015 r. na podstawie oceny rzeczoznawców nie nadawały się
do dalszej sprzedaży, więc przekazano je do
utylizacji.
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II.7. REALIZACJA BUDŻETU
1. Budżet PIIB na 2015 r. – plan i jego wykonanie
Poz.

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Wyszczególnienie
Wpływy-przychody
Składki na PIIB
Odsetki od depozytów
Opłaty za postępowanie
(rzeczoznawcy i cudzoziemcy)
Opłata za obsługę
ubezpieczenia
Razem

2

Budżet na 2015
Uchwała Nr 26/14
XIII Krajowego Zjazdu
PIIB z 27.06.2014 r.

Korekta budżetu
Uchwała Nr 27/R/15
z 09.12.2015 r.

Wykonanie
budżetu

%
wykonania

8 280 000,00
550 000,00

8 280 000,00
550 000,00

8 249 410,00
367 732,69

99,63
66,86

45 000,00
595 000,00

45 000,00
595 000,00

29 600,00
643 377,41

65,78
108,13

9 470 000,00

9 470 000,00

9 290 120,10

98,10

Wydatki-koszty

2.1

Czynsze i utrzymanie biura,
wynajęcie sal

750 000,00

750 000,00

725 087,61

96,68

2.2

Wyposażenie biura, administracja oprogramowania,
serwis urządzeń

240 000,00

240 000,00

208 034,86

86,68

2.3

Usługi pocztowe, telekom.
bankowe i inne

240 000,00

240 000,00

218 234,55

90,93

2.4

Materiały biurowe, prasa,
książki, druk mat.

200 000,00

200 000,00

156.704,14

78,35

2.5

Płace

2 110 000,00

2 110 000,00

1 960 428,35

93,35

2.6

Nagrody roczne personelu

171 000,00

171 000,00

170 992,70

100,00

2.7

Świadczenia urlopowe

35 000,00

35 000,00

31 242,64

89,26

2.8

Ekwiwalenty Prezydium Izby

525 000,00

525 000,00

485 528,29

92,48

2.9

Ryczałty

295 000,00

295 000,00

254 370,00

86,23

2.10

Umowy, zlecenia, ekspertyzy

94 000,00

94 000,00

62 914,01

66,93

2.11

Delegacje i koszty transportu

600 000,00

600 000,00

592 038,67

98,67

2.12

Koszty zakupu „IB” opłacane
przez KR

1 800 000,00

1 800 000,00

1 792 222,77

99,57

2.13

Koszty kolportażu i masowej
korespondencji

700 000,00

-180 000,00 = 520 000,00

40 582,12

7,80

2.14

Koszty Zjazdów Krajowych

280 000,00

280 000,00

276 053,46

98,59

2.15

Koszty szkoleń i konferencji

390 000,00

-80 000,00 = 310 000,00

304 147,93

98,11

2.16

Koszty obsługi prawnej
i ekspertyz

500.000,00

+100 000,00 = 600 000,00

564 345,45

94,06

2.17

Koszty promocji, materiały
prasowe

150 000,00

150 000,00

134 425,11

89,62

2.18

Koszty współpracy
z zagranicą

120 000,00

+30 000,00 = 150 000,00

133 117,14

88,74

2.19

Nagrody fundowane przez
PIIB

40 000,00

40 000,00

6136,18

15,34

2.20

Koszty elektronicznego
dostępu do norm

160 000,00

160 000,00

98 697,71

61,69

2.21

Koszty elektronicznego
dostępu do Serwisu
Budowlanego

60 000,00

+100 000,00 = 160 000,00

159 329,28

99.58

2.22

Rezerwa

20 000,00

= 0,00

0

100,00

2.23

Koszty adaptacji nowej
siedziby

0,00

+50 000,00 = 50 000,00

24 923,00

49,85

9 470 000,00

9 470 000,00

8 399 555,97

88,70

Razem

-20 000,00
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2. Struktura przychodów i kosztów w 2015 r.
Struktura przychodów
Lp.

Wpływy-przychody

1

Przychody podstawowe
z działalności statutowej
■ składki członkowskie
zapłacone w 2014 r. na
poczet 2015 r.
■ składki członkowskie
zapłacone w 2015 r.
(w tym na poczet 2016 r.
– 2.609.389,00)

2

3

4

5

8 280 000,00

45 000,00

Przychody z tytułu
postępowania
kwalifikacyjnego
■ wpłaty z tyt. postępowania
kwalifikacyjnego
na rzeczoznawcę
budowlanego
■ wpłaty z tyt. postępowania
w sprawie uznawania
kwalifikacji osób
zagranicznych z UE

8 249 410,00

%
wykonania Wykonanie
planu
2014
2015
99,63

595 000,00

550 000,00

Przychody finansowe
od lokat
bankowych i bieżącego
rachunku
■o
 trzymane odsetki od
udzielonej pożyczki
■o
 trzymane odsetki
dłużnych papierów
wartościowych
■n
 aliczone odsetki od lokat
■ r óżnice kursowe
■o
 dsetki

2 742 369,00

5 596 378,00

5 526 524,96

29 600,00

65,78

14 000,00

14 000,00

3 902 926,19

3 769 886,69

1 919 466,33

1 900 767,07
1 129 782,60

spadek
3,13%

spadek
0,24%

wzrost
28,63 %

spadek 49,32
%

spadek
2,22%

wzrost
3,53%

spadek
9,78%

wzrost
20,38%

130 642,57

110 826,30

32 520,33
27 466,75
13 939,80

28 455,28
27 772,50
22 796,18

643 377,41

534 468,01

6422,91

7139,61

spadek
32,77%

Spadek
10,04%

478 055,15

spadek
13,10%

spadek 33,52
%

spadek
3,20%

spadek 0,61%

spadek
8,78%

spadek 2,25%

317 797,89

57,78

343 769,19
226,43

11 719,17
9 470 000,00 12 506 156,98

-

Wzrost/
spadek
2014/ 2015

15 018,75

-

Ubezpieczenie OC
przekazane do
ubezpieczyciela (Hestia)
1. środki z tytułu OC do
przekazania z tytułu
ubezpieczenia członków
w 2015 r.

58 400,00

Wzrost/
spadek
2013/ 2014

44 400,00

306 078,72

■ ś rodki

8 268 893,96

2 653 032,00

1 125 708,30
9 804,70

Pozostałe przychody
operacyjne (zwrot kosztów
sądowych, korekta VAT, inne)

Razem 6

Wykonanie
2015

15 600,00

Przychody z pozostałej
działalności
■ zwrot kosztów kolportażu
„IB” i wysyłki insertów
■ zwrot kosztów wydania
„IB” od OIIB
■ sprzedaż książek
■ zwrot kosztów szkoleń,
konferencji, noclegów
■ partycypacja Hestii
w kosztach XIV Zjazdu
■ zwrot kosztów druku opłat
■ inne przychody
obsługa ubezpieczenia (8
% odpłatności składek OC)

Razem 1 – 5
6

Plan
2015

72 365,15
61 653,97
40,41
132,06

12 582 375,41

7 933 800,07

8.217.445,64

4 099 939,67

4.092.834,51

12 033 739,74

12.310.280,15
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Procentowy udział w strukturze przychodów w 2015 r. w odniesieniu do lat: 2010, 2011, 2012,
2013, 2014, 2015 kształtował się następująco:
Działalność statutowa
Działalność gospodarcza
Działalność operacyjna i przychody finansowe

2010
%
60,96
33,38
5,66

2011
%
60,48
33,76
6,19

2012
%
59,41
32,90
7,69

2013
%
66,02
29,66
4,31

2014
%
65,72
29,96
3,86

2015
%
65,96
31,21
2,59

Struktura kosztów
Plan 2015

Wykonanie
2015

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)

750 000,00

725 087,61

%
wykonania
planu 2015
96,68

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)

240 000,00

208 034,86

86,68

2.3 Usługi pocztowe, telekomunikacyjne bankowe
i inne (w tym m.in.: dzierżawa serwera dostęp do
portalu; administr. BIP; usługi
medyczne; ubezpieczenie OC
członków RK;
darowizna na Kongres Budownictwa)

240 000,00

218 234,55

2.4 Materiały biurowe, prasa,
książki, druk materiałów,
itp. (w tym m.in.: prenumerata czasopism specjalistycznych; zakup materiałów
biurowych i akcesoriów komputerowych; dostęp do serwisów internetowych i portali;
ogłoszenia prasowe; środki
czystości)

200 000,00

156 704,14

Lp.

Wydatki – koszty

2.5 Płace w tym:
1. nagrody uznaniowe dla
pracowników
2.6 Nagrody roczne personelu
2.7 Świadczenia urlopowe –
odpis na ZFŚS w 2015 r.
2.8 Ekwiwalenty Prezydium
Rady

2 110 000,00 1 960 428,35

Wzrost/
spadek
2013/2014
spadek
2,03%

Wzrost/
spadek
2014/2015
wzrost
2,66%

223 639,03

spadek
3,63%

spadek
6,98%

90,93

221 237,83

wzrost
2,49%

spadek
1,36%

78,35

173 683,75

spadek
3,51%

spadek
9,78%

92,91

1 820.564,63

wzrost
0,63%

wzrost
7,68%

wzrost
2,28%
wzrost
1,23%
wzrost
3,06%

wzrost
8,78%
wzrost
4,85%
wzrost
3,69%

Wykonanie
2014
706 267,58

171 000,00

81 486,00
170 992,70

99,99

86 846,15
157 189,66

35 000,00

31 242,64

89,26

29 798,65

525 000,00

485 528,29

92,48

468 259,67
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Lp.

Wydatki – koszty

2.9 Ryczałty
■ za posiedzenia i pracę na
rzecz PIIB
■ za udział w zjazdach
krajowych
■ rozpatrywanie wniosków
o nadanie tytułu rzeczoznawcy
2.10 Umowy zlecenia
i ekspertyzy
(w tym: badanie sprawozdania finansowego za 2014 r.,
sporządzenie protokołów
obrad Zjazdów, sprzątanie
archiwum i magazynu, archiwizacja dokumentów )
Razem poz. 2.5 – 2.10
2.11 Delegacje i koszty
transportu
(w tym: delegacje służbowe
krajowe; przejazdy taxi; wynajem miejsc parkingowych,
karty parkingowe, ryczałt
samochodowy)
2.12 Koszty zakupu „IB”
ponoszone przez PIIB
w tym:
wydanie „IB” i zwrot kosztów
wydania
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
2.14 Koszty zjazdów krajowych
(w tym: obsługa Zjazdu (usługi hotelowe, gastronomiczne,
informatyczne, graficzne)
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;
współorganizacja obchodów
Dnia Budowlanych 2015 r.)
2.16 Koszty obsługi prawnej
i ekspertyz (w tym: usługi
prawne; przygotowanie projektów decyzji i postanowień KKK)
2.17 Koszty promocji, materiały
prasowe (w tym: obsługa
Public Relations)
2.18 Koszty współpracy z zagranicą (w tym: składka
ECEC, ECCE, delegacje służbowe zagraniczne, tłumaczenia dokumentów, pism,
współorganizacja Konferencji
Wyszehradzkiej)

Plan 2015

Wykonanie
2015

295 000,00

254 370,00

%
wykonania
planu 2015
86,23

94 000,00

62 914,01

66,93

56 907,40

92,10

2 735 005,01

98,67

599 719,64

99,57

1 798 945,60

7,80

2 928 728,20
-1 129 782,60
366 353,22

3 220 000,00 2 965 475,99
600 000,00

592 038,67

1 800 000,00 1 792 222,77

520 000,00

2 917 931,07
-1 125 708,30
40 582,12

Wykonanie
2014
202 285,00

1 960 048,45

2 267 120,29

-522 088,41

-542 579,17

-1 397 377,92

Wzrost/
spadek
2013/2014
wzrost
10,98%

Wzrost/
spadek
2014/2015
wzrost
25,75%

spadek
43,83%

wzrost
10,56%

wzrost
0,17%
wzrost
7,39%

wzrost
8,43%
spadek
1,28%

spadek
0,32%

spadek
0,37%

spadek
38,97%

spadek
88,92%

-1 358 187,90

280 000,00

276 053,46

98,58

276 153,24

spadek
1,22%

spadek
0,04%

310 000,00

304 147,93

98,11

267 719,28

spadek
31,24%

Wzrost
13,67%

600 000,00

564 345,45

94,06

549 683,88

wzrost
11,34%

wzrost
2,67%

150 000,00

134 425,11

89,62

82 100,00

spadek
14,21%

wzrost
63,73%

150 000,00

133 117,14

88,74

86 586,73

spadek
28,17%

wzrost
53,74%
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Lp.

Wydatki – koszty

2.19 Nagrody fundowane przez
PIIB (w tym: puchary dla
uczniów szkół budowlanych,
legitymacje, odznaki,
dyplomy)
2.20 Koszty elektronicznego
dostępu do norm (normy
prawne PKN)
2.21 Koszty elektronicznego
dostępu do Serwisu
Budowlanego,
2.22 Rezerwa
2.23 Koszty adaptacji nowej
siedziby PIIB przy ul.
Kujawskiej 1
Razem (2.1. – 2.23.)
3

Plan 2015

Wykonanie
2015

40 000,00

6 136,18

%
wykonania
planu 2015
15,34

160 000,00

98 697,71

61,69

160 000,00

159 329,28

99,58

0,00
50 000,00

0,00
24 923,00

0,00
49,85

0,00

88,70

8 431 223,47

9 470 000,00 8 399 555,97

Wykonanie
2014
29 404,22

314 724,46

Wzrost/
spadek
2013/2014
wzrost
19,44%

wzrost
106,90%

spadek
1,94%
spadek
31,04%

Koszty nie preliminowane
w tym między innymi;
■ obsługa ubezpieczyciela;
■ Wydanie „IB”(po stronie OIIB)
■ Wysyłka „IB” (po stronie OIIB)

2 280 720,42

2 202 127,33

643 377,41
1 125 708,30
511 634,71

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

RAZEM

10 680 276,39

Koszty
10.633.350,80 spadek 9,82%
operacyjne

Struktura kosztów
preliminowanych

Wzrost/
spadek
2014/2015
spadek
79,13%

spadek
0,38%
wzrost
3,57%

wzrost
0,34%

Udział %
2010

Udział %
2011

Udział %
2012

Udział %
2013

Udział %
2014

Udział %
2015

Czynsze i utrzymanie biura

8,87

9,39

8,89

8,38

8,38

8,63

Wyposażenie biura

5,24

4,83

2,47

2,70

2,65

2,48

Usługi pocztowe, telefon, Internet

3,25

3,28

3,17

2,51

2,62

2,60

Materiały biurowe, prasa, książki

3,78

3,14

2,34

2,09

2,06

1,87

33,59

33,77

33,63

31,75

32,44

35,31

Płace i ryczałty

5,19

6,65

8,16

6,49

7,11

7,05

11,26

11,18

10,57

20,99

21,34

21,34

Kolportaż i masowa korespondencja

9,37

9,57

10,23

6,98

4,35

0,48

Zjazd Izby

3,16

3,45

4,99

3,25

3,28

3,29

Szkolenia, konferencje

4,73

3,77

4,43

4,53

3,18

3,62

Obsługa prawna

7,35

6,33

6,48

5,74

6,52

6,72

-

-

-

-

-

-

Promocja, materiały prasowe

1,25

1,16

1,48

1,11

0,97

1,60

Współpraca z zagranicą

1,56

1,15

1,21

1,40

1,03

1,58

Nagrody fundowane przez PIIB

0,05

0,79

0,31

0,29

0,35

0,073

Delegacje i koszty transportu
Biuletyn IB

Promocja, współpraca z zagranicą

-

-

-

-

-

-

1,34

1,55

-

-

-

-

Koszty elektronicznego dostępu do
norm

-

-

1,16

1,77

3,73

1,18

Koszty Serwisu Budowlanego

-

-

-

-

-

1,90

Koszty adaptacji nowej siedziby PIIB
przy ul. Kujawskiej 1

-

-

-

-

-

0,30

Rezerwa
Koszty działalności LBS OIIB

Udział ubezpieczyciela w kosztach operacyjnych ogółem:
w 2010 r. – 4,51%, w 2011 r. – 4,41%, w 2012 r. – 5,21%, w 2014 r. – 5,03 %, w 2015 r. – 6,02%.
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3. W
 wyniku przeprowadzonej
kontroli stwierdzono:
3.1.
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r. po
stronie aktywów i pasywów zamknął się sumą:
21 444 959,37 zł.

3.2.

Rachunek zysków i strat za rok obrotowy
wykazał wynik finansowy dodatni (zysk netto)
w wysokości: 749 482,45 zł.

4. Wnioski z analizy ekonomicznofinansowej
Według struktury przychodów i kosztów:
■ Przychody netto z działalności operacyjnej
w stosunku do 2014 r. wzrosły o 84 755,54 zł
(o 0,7%).
■ Koszty działalności operacyjnej w odniesieniu
do roku ubiegłego wzrosły o 131 852,83 zł
(o 1,14 % ).
■ Amortyzacja – spadek o 15 847,2 zł (o 14,56%),
■ Zużycie materiałów i energii – wzrost o 36 256,19 zł
(o 22,93%).
■ Usługi obce – spadek o 178 403,50 zł
(o 2,48 %).
■ Podatki i opłaty – wzrost o 3 011,25 zł (o 9,48%).
■ Wynagrodzenia – wzrost o 213 792,76 zł
(o 8,58 %).
■ Ubezpieczenia i świadczenia pracownicze –
wzrost o 30 094,84 zł (o 7,78%).
■ Pozostałe koszty rodzajowe i inne – wzrost
o 45 909,84 zł (o 3,82%).
■ struktura majątku w dalszym ciągu zdominowana jest przez aktywa obrotowe, co stanowi
korzystną sytuację dla PIIB. Udział aktywów obrotowych w majątku zmniejszył się do 61,61%
w 2015 r. (98,02% w roku 2014) i odpowiednio w sumie bilansowej wzrósł udział aktywów trwałych. Rzeczowe aktywa trwałe – wykazane w bilansie rzeczowe aktywa w kwocie:
8 115 081,65 zł stanowią posiadane przez PIIB
środki trwałe oraz środki trwałe w budowie.
21 października 2015 r. PIIB zakupiła zabudowaną nieruchomość przeznaczoną na siedzibę położoną w Warszawie przy ul. Kujawskiej
1 stanowiącą działkę o obszarze 1021m2, na

której znajduje się budynek o pow. zabudowy
498 m2 za cenę 7 878 000,00 zł.
Wartość
gruntu
oceniono
na
kwotę
3 650 665,20 zł, wartość budynku na kwotę
4 227 334,80 zł. Grunt przyjęto do środków
trwałych, natomiast budynek do środków trwałych w budowie. Wartości początkowe nieruchomości zostały zwiększone o opłaty notarialne
i sądowe.
■ W strukturze aktywów, inwestycje krótkoterminowe obejmują przede wszystkim środki pieniężne
na rachunkach bankowych. Zmniejszenie krótkoterminowych aktywów finansowych wynika
z przeznaczenia tych środków na zakup siedziby.
■ Na 31.12.2015 r. środki pieniężne w kasie
i na rachunkach bankowych stanowiły kwotę:
12 577 388,43 zł, z czego ulokowane środki na lokatach terminowych stanowiły kwotę:
12 400 000,00,19 zł (naliczone odsetki –
11 719,17 zł).
■ Środki trwałe w strukturze majątku ogółem stanowiły 18,03%, aktywa obrotowe – inwestycje
krótkoterminowe 58,65%, długoterminowe aktywa finansowe 0,40% majątku.
■ Krajowa Izba, lokując wolne środki pieniężne na
lokatach i rachunku bankowym, uzyskała przychód z tytułu odsetek w kwocie 306 078,72 zł
(w 2014 r. – 343 769,19 zł).
■ Środki pieniężne pochodzą z wypracowanego
zysku oraz z dokonanych wpłat członków Izby
na poczet 2016 r. w kwocie 6 709 328,67 zł
w tym;
– ubezpieczenie OC – 4 099 939,67 zł
– składki członkowskie Izby na poczet roku 2016
– 2 609 389,00 zł.
Wpłacone środki pieniężne przez członków Izby
na OC będą odprowadzone na rachunek bankowy
ubezpieczyciela,
■ W pasywach bilansu kapitał własny stanowi
59,74% pasywów z tego kapitał podstawowy
56,25%, a zysk netto 3,49%.
■ Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniach stanowią 40,26% pasywów, przy czym zobowiązania krótkoterminowe 28,09%, OC – 19,12% pasywów, natomiast rozliczenia międzyokresowe
12,17% (wpłaty członków na poczet 2016 r.).
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■ W
 ynik finansowy netto w 2015 r.
(749 482,45 zł) stanowi 77,81% wartości
osiągniętego w 2014 r. (963 187,85 zł).
■ Wszystkie wskaźniki płynności świadczą o posiadanej płynności finansowej KI, a więc wszystkie zobowiązania mogą być uregulowane środkami pieniężnymi.
W 2015 r. wskaźniki płynności kształtowały się następująco:

■ w
 skaźnik płynności I – 2,19 – pokrycie bieżących
zobowiązań,
■ wskaźnik płynności II – 2,19 – szybkiej spłaty zobowiązań,
■ wskaźnik płynności III – 2,01 – wysokiej płynności
finansowej,
■ na 31.12.2015 r. pozostały nieuregulowane należności w kwocie: 393 465,03 zł,
■ zobowiązania krótkoterminowe na 31.12.2015 r.
stanowiły kwotę: 6 023 520,53 zł.

5. Ubezpieczenie OC członków Izby i wypłacone odszkodowania
Rok

Ubezpieczyciel

2010

TuiR Allianz S.A.

Liczba szkód
wypłaconych / szkód
zgłoszonych

TuiR Warta S.A.

1/1

4970,98

78/248

3 345 366,61

104/104 sprzed roku 2010

1 242 206,83

Łącznie w 2010 r.
2011

TuiRWartaS.A.
TuiR Allianz
STU Ergo Hestia

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

TuiRWartaS.A.
TuiR Allianz
2012 STU Ergo Hestia

2013 STU Ergo Hestia
TuiR Allianz S.A.
STU Ergo Hestia

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

0/0
53/194
55/282

0
1 551 793,83
1 350 843,48

36/36 sprzed roku 2012

705.983,32

8 923 853,00

402 304,85

10 586.688,06

473 388,48

9 841 845,25
-

585 389,45
-

3 608 620,63

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

Łącznie 2013 r.
2014 TuiRWartaS.A.
TuiR Allianz
STU Ergo Hestia

*Przychody netto z tyt.
obsługi ubezpieczyciela

2 191 165,53

Łącznie w 2012 r.
TuiRWartaS.A.
TuiR Allianz

Składka OC
przekazana do
ubezpieczyciela

4 592 544,42

Łącznie w 2011 r.

STU Ergo Hestia

Wypłacone
odszkodowania
(w zł)

27 088,54
1 805 990,15
1 903 799,93
479 786,39
704 132,74

9 102 844,40

592 420,16

8 217 445,64

534 468,01

4 920 799,75

0/6 (w toku likwidacji 4)
42/97(w toku likwidacji 17)
39/258 (w toku likwidacji
155)

0.00
1 659 708,05
2 106 744,09

Szkody zgłoszone przed 2014 r., a wypłacone w 2014 r.
TuiR Allianz
STU Ergo Hestia

17
38

Łącznie w 2014 r.
TuiR Allianz
2015
STU Ergo Hestia

873 605,05
2 527 362,89
7 167 420,08

31/86
68/471

1 939 718,62
2 734 543,83

7 933 800,07

643 377,41

Szkody zgłoszone przed 2015 r., a wypłacone w 2015 r.
TuiR Allianz
STU Ergo Hestia

10
36

Łącznie w 2015 r.
Ogółem
w latach 2003–2015

1197/3911

28 298,46
1 522 595,47
6 225 156,38
41 464 770,80

117 715 839,81

6 297 814,29
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6. Ustalenia pokontrolne
6.1.
KKR nie opiniowała zamierzeń finansowych
oraz gospodarczych PIIB na 2015 r., ponieważ
nie było takiego wystąpienia ze strony Krajowej Rady.

6.2.
Dodatni wynik finansowy za 2015 r. wynosi:
749 482,45 zł i był niższy od roku 2014 o kwotę:
213 705,40 zł (zysk w 2014 r. wynosił: 963 187,85
zł), co stanowi 77,1%.

6.3.
Mniejszy wynik finansowy uzyskano między innymi
na skutek mniejszych odsetek od lokat, wzrostu płac
i pochodnych, szkoleń i konferencji, współpracy zagranicznej.

6.4.
KKR dokonała wyrywkowego sprawdzenia dokumentów finansowo-księgowych. Sprawdzenie dotyczyło między innymi analizy wykonania budżetu, struktury kosztów z poz. od 2.1. do 2.23. Nie
stwierdzono nieprawidłowości. Informacje są zgodne z bilansem, rachunkiem zysków i strat i księgami
rachunkowymi.

6.5.
KKR podziela Opinię Niezależnego Biegłego rewidenta dla Krajowej Rady PIIB o sprawozdaniu
finansowym za 2015 r. z dnia 01.03.2015 r.:
„Sprawozdanie finansowe za okres 01.01 –
31.12.2015 r., we wszystkich istotnych aspektach
przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne
dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej PIIB
na dzień 31.12.2015 r. jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do
31.12.2015 r. Zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką rachunkowości) oraz na podstawie prawidłowo
prowadzonych ksiąg rachunkowych. Jest zgodne
z wpływającymi na treść sprawozdania przepisami
prawa i postanowieniami Statutu jednostki.”

6.6.
Wszystkie części sprawozdania finansowego opatrzone są tą samą datą sporządzenia i podpisane
przez Prezesa Rady Krajowej PIIB, Skarbnika PIIB oraz
Głównego Księgowego.

6.7.
Wskaźniki rentowności, podobnie jak w latach ubiegłych, przyjmują wartości dodatnie. Zmniejszenie zysku
netto w roku obrotowym spowodowało zmniejszenie
wszystkich wskaźników rentowności. Zmniejszenie
udziału majątku obrotowego w sumie bilansowej,
a zwłaszcza zmniejszenie pozycji „inwestycje krótkoterminowe”, wpłynęło na zmniejszenie wskaźników płynności finansowej, które mimo zmniejszenia,
ukształtowały się, podobnie jak w latach ubiegłych,
powyżej wartości uznanych za bezpieczne.

6.8.
Biorąc pod uwagę stan majątkowo-finansowy na
dzień 31.12.2015 r. nie występuje zagrożenie dla
kontynuowania działalności jednostki w dającym się
przewidzieć okresie.

6.9.
KKR stwierdza:
a) wzrost kosztów w stosunku do 2014 r. (wg. „wykonania budżetu”) m.in. w następujących pozycjach:
■ poz. 2.1. Czynsze i utrzymanie biura, wynajęcie
sal
725 087,61 – 706 267,58 = 18 820,03 zł
(+ 2,66%)
■ poz. 2.5. Płace
1 960 428,35 – 1820 564,63 = 139 863,72 zł
(+ 7,68%)
■ poz. 2.6. Nagrody roczne personelu
170 992,70 – 157 189,66 = 13 803,04 zł
(+ 8,78%)
■ poz. 2.7. Świadczenia urlopowe
31 242,64 – 29 798,65 = 1 443,99 zł (+ 4,85%)
■ poz. 2.8. Ekwiwalenty Prezydium Rady
485 528,29 – 468 259,66 = 17 268,62 zł
(+ 3,69%)
■ poz. 2.9. Ryczałty
254 370 – 202 285,00 = 52 085,00 zł
(+ 25,75%)
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■ p
 oz. 2.10. Umowy zlecenia i ekspertyzy
62 914,01 – 56 907,40 = 6 006,61 zł
(+ 10,56%)
■ poz. 2.15. Koszty szkoleń i konferencji
304 147,93 – 267 719,28 = 36 428,65 zł
(+ 13,60%)
■ poz. 2.16. Koszty obsługi prawnej i ekspertyzy
564 345,45 – 549 683,88 = 14 661,57 zł
(+ 2,67%)
■ poz. 2.17. Koszty promocji, materiały prasowe
134 425,11– 82 100,00 = 52 325,11 zł
(+ 63,73%)
■ poz. 2.18. Koszty współpracy z zagranicą
133 117,14 – 86 586,73 = 46 530,41 zł
(+ 53,74%)
b) spadek kosztów w stosunku do 2014 r. (wg
„wykonania budżetu”) m.in. w następujących pozycjach:
■ poz. 2.2. Wyposażenie biura, administracja
oprogramowania, serwis urządzeń.
223 639,03 – 208 034,86 = 15 604,17 zł
(- 6,98%)
■ poz. 2.3. Usługi pocztowe, telekomunikacyjne,
bankowe i inne.
221 237,83 – 218 234,55 = 3 003,28 zł
(- 1,36%)
■ poz. 2.4. Materiały biurowe, prasa, książki, druk
materiałów itp.
173 683,75 – 156 704,14 = 16 979,61 zł
(- 9,78 %)
■ poz. 2.11. Delegacje i koszty transportu
599 719,64 – 592 038,67 = 7 680,97 zł
(- 1,28% )
■ poz. 2.12. Koszty zakupu IB ponoszone przez PIIB
1 798 945,60 – 1 792 222,77 = 6 722,83 zł
(- 0,37%)
■ poz. 2.13. Koszty kolportażu i masowej korespondencji
366 353,22 – 40 582,12 = 325 771,10 zł
(- 88,92%)
■ poz. 2.14. Koszty Zjazdów Krajowych
276 153,24 – 276 053,46 = 99,78 zł (- 0,04%)
■ poz. 2.19. Nagrody fundowane przez PIIB
29 404,22 – 6 136,18 = 23 268,04 zł
(- 79,13%)

6.10.
W czasie kontroli ustalono, że na koncie zobowiązań PIIB na koniec roku jest kwota 841 000,00 zł.
dotycząca mylnych i nierozliczonych wpłat składek
członków PIIB, która wzrosła w stosunku do 2014 r.
o kwotę 61 500,00 zł.

III. PODSUMOWANIE
1. WNIOSKI KKR
1.1. Działalność Prezydium i Krajowej Rady
w 2015 r. była zgodna ze Statutem, Regulaminami KR i obowiązującym prawem.
1.2. KKR wnioskuje ponownie o dalsze
wzmocnienie oddziaływania informacyjnego na społeczeństwo i środowisko
inżynierskie poprzez środki masowego
przekazu w zakresie, promowania polskiego inżyniera budownictwa i naszego
samorządu zawodowego. Wiąże się to ze
zwiększeniem planowanych środków na
działalność informacyjną.
1.3. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna w 2015 r.
prowadziła działalność merytoryczną
w pełnym zakresie jaki jest określony
w Ustawie, Statucie i regulaminie KKK
oraz w swojej działalności przestrzegała
obowiązujących regulaminów.
1.4. KKR zwraca uwagę na wzrost kosztów
związanych z modyfikacją pytań egzaminacyjnych w stosunku do 2014 r., który wynika ze zmiany ustawy Prawo budowlane, która przywróciła technikom
możliwość ubiegania się o uprawnienia
w ograniczonym zakresie oraz dodatkowo stworzyła możliwość ubiegania się
o uprawnienia przez mistrzów.
1.5. Działalność merytoryczna Krajowego
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w 2015 r. prowadzona była zgodnie
z Regulaminem KROZ przy zachowaniu
trybu postępowania KROZ w sprawach
dyscyplinarnych i odpowiedzialności zawodowej w budownictwie oraz obowiązującym prawem.
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1.6. Działalność merytoryczna Krajowego
Sądu Dyscyplinarnego w 2015 r. prowadzona była zgodnie z Regulaminem KSD
przy zachowaniu trybu postępowania
Sądu Dyscyplinarnego w sprawach dyscyplinarnych i odpowiedzialności zawodowej w budownictwie oraz zgodnie
z obowiązującym prawem.
1.7. Obsługa administracyjno-finansowa organów PIIB prowadzona była przez Krajowe Biuro PIIB bez zastrzeżeń.
1.8. KKR nie wnosi uwag do działalności Krajowego Biura PIIB w 2015 r. Dokumentacja dotycząca zatrudnienia pracowników
jest kompletna. Umowy cywilno-prawne
i z podmiotami prawnymi są zawierane
prawidłowo, umowy o dzieło zgodnie
z obowiązującym regulaminem. Obieg
dokumentów i ich archiwizacja są zgodne z instrukcją kancelaryjną.
1.9. Księgowość i ewidencja majątku jest prowadzona rzetelnie i prawidłowo, a gospodarowanie majątkiem jest racjonalne.
1.10. Na podstawie wykazu zakupów stwierdza się, że nadal utrzymuje się tendencja
ich zmniejszania. W 2015 r. dokonane zostały tylko zakupy niezbędne.
1.11. Polityka finansowo-gospodarcza w 2015 r.
realizowana była przez Krajową Radę
zgodnie z budżetem.
1.12. Na koniec 2015 r. uzyskano wynik finansowy netto (zysk) w wysokości:
749 482,45 zł, co stanowi 77,81% wyniku
z roku 2014. Wynik finansowy w 2015 r.
spowodowany jest między innymi mniejszymi wpływami ze składek i odsetek
bankowych od lokat oraz większymi
kosztami na skutek wzrostu czynszu,
płac, ryczałtów, ekwiwalentów i usług na
rzecz członków.
1.13. Osoby pełniące funkcje w organach PIIB
otrzymują zwrot poniesionych kosztów
podróży służbowych zgodnie z obowiązującymi zasadami gospodarki finansowej i uchwałami Krajowej Rady PIIB.
Koszty podróży służbowych osób pełnią-

cych funkcje w PIIB są refundowane i pokrywane z budżetu PIIB.
1.14. KKR stwierdza, że proces odwołania pełnomocnictwa i wypowiedzenia umowy
pośrednikowi ubezpieczenia Hanza Brokers Sp. z o.o. nastąpił zgodnie z procedurami. Nie dopatrzono się w tej sprawie,
aby po stronie Izby popełniono zaniechania lub nieprawidłowości.

2. ZALECENIA KKR
2.1. KKR zaleca opracować zasady modyfikacji bazy pytań i opracowywania nowych
pytań oraz sposób i zasady ich rozliczania i finansowania.
2.2. Zaleca się nadal rozwijać działalność informacyjną dotyczącą samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.
Zaleca się kontynuację współpracy PIIB
z parlamentarzystami i instytucjami stanowiącymi prawo, szukać możliwości
bardziej skutecznego oddziaływania na
tworzenie prawa dotyczącego budownictwa.
2.3. W ramach działania Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego KKR zaleca opracowanie koncepcji ustawicznego
dokształcania inżynierów oraz „Wieloletni program szkolenia członków PIIB”.
2.4. Z powodu braku uregulowań prawnych
do gromadzenia nadwyżki środków finansowych Izby, KKR zaleca utworzenie
funduszu statutowego i opracowania zasad korzystania z tego funduszu.
2.5. Zaleca się uzupełnienie ewidencji delegacji o datę przekazania delegacji do
rozliczenia. Zaleca się zaktualizować zasady rozliczania kosztów podróży służbowych finansowanych z budżetu PIIB
(m.in. koszty parkingów i opłat autostradowych). Należy przestrzegać terminów
rozliczania delegacji zarówno w PIIB, jak
i delegacji rozliczanych przez OIIB.
2.6. KKR zaleca Krajowej Radzie rozpatrzenie
możliwości ubezpieczenia członków pełniących funkcje w organach krajowych
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PIIB od następstw nieszczęśliwych wypadków.

3. WNIOSKI KOŃCOWE KKR
3.1. Krajowa Komisja Rewizyjna PIIB przedkłada XV Krajowemu Zjazdowi Sprawozdawczemu PIIB Sprawozdanie ze swojej
działalności w 2015 r. i wnioskuje o jego
przyjęcie.
3.2. Krajowa Komisja Rewizyjna zgodnie
z § 3 ust. 1 pkt 4 Regulaminu występu-

je z wnioskiem do XV Krajowego Zjazdu
PIIB o udzielenie absolutorium Krajowej
Radzie Izby za okres sprawozdawczy od
01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
3.3. Krajowa Komisja Rewizyjna wnosi do XV
Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego
PIIB o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Krajowej Rady PIIB za okres
2015 r. i podjęcie uchwały o przeznaczeniu wyniku finansowego.
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