Posiedzenie Rady Krajowej PIIB
piątek, 31 sierpnia 2007

29 sierpnia br. odbyło się pierwsze, powakacyjne posiedzenie Rady Krajowej PIIB.

Rada podjęła uchwałę o dofinansowaniu, na kwotę 10 tys. USD realizacji filmu „Sukces
ambasadora”, poświęconego polskiemu inżynierowi i konstruktorowi mostów Rudolfowi
Modrzejewskiemu. Zdaniem Andrzeja Dobruckiego - wiceprezesa PIIB - osiągnięcia i praca
tego wybitnego polskiego inżyniera są mało znane Polakom i dlatego warto, aby Izba dołożyła
swoją cegiełkę do spopularyzowania jego postaci i osiągnięć. Tym bardziej, że patronat nad tym
przedsięwzięciem objęły żony Prezydentów USA i Polski: Laura Bush i Maria Kaczyńska. .

Prezes zarządu wydawnictwa „Inżynier Budownictwa” przedstawił uczestnikom obrad
informację o dokonaniach firmy w pierwszym półroczu br. oraz planach na przyszły rok. Według
Jaromira Kuśmidra „redakcja konsekwentnie realizuje założenia tworzenia czasopisma, które
jest formą pomocy inżynierom w ich pracy zawodowej oraz stanowi źródło informacji o
działalności Izby”. Jego zdaniem rośnie zainteresowanie czytelników poradami w zakresie
interpretacji przepisów Prawa budowlanego i zakresu uprawnień budowlanych oraz artykułami o
nowych technologiach. W przyszłym roku edytor ma zamiar wydać 11 numerów miesięcznika o
objętości 80 stron każdy i nakładzie 105 tys. egzemplarzy.

Prof. Wojciech Radomski, wiceprezes rady, przedstawił stan współpracy z brytyjskimi
stowarzyszeniami inżynierów (więcej informacji w nr 7/8 „Inżyniera Budownictwa”). Na
październik zaplanowano podpisanie umowy z Brytyjczykami o wzajemnym uznawaniu
kwalifikacji, co znacznie ułatwi pracę polskim inżynierom zatrudnionym w Wielkiej Brytanii.

Przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej prof. Kazimierz Szulborski zapoznał członków
rady ze statystyką wyników egzaminów na uprawnienia po pierwszej tegorocznej sesji. Ogółem
przystąpiło do egzaminów 2271 osób. Najwięcej w Śląskiej OIIB (305) potem w Mazowieckiej
OIIB (266) i Małopolskiej OIIB (205). Najmniej w Opolskiej OIIB (33) i Lubuskiej OIIB (42).
Najwyższy wskaźnik procentowy zdanych egzaminów odnotowała Podkarpacka OIIB (96.88 %)
a najniższy Kujawsko – Pomorska OIIB (81.05 %). W skali całego kraju 1936 osób zdało
egzaminy, co stanowi 89.22 % wszystkich złożonych aplikacji.

W pierwszym półroczu przeszkolono także 17 968 członków Izby. 16 898 osób uczestniczyło w
szkoleniach a 1070 w konferencjach. Zdaniem sekretarza rady dr Janusza Rymszy liczby te
świadczą o tym, że Izba dobrze realizuje jedno ze swoich podstawowych zadań, a członkowie
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coraz lepiej rozumieją konieczność podnoszenia swoich kwalifikacji. Największą liczbę
inżynierów przeszkoliła Śląska OIIB (4248) a najmniejszą Zachodniopomorska OIIB (202).

Rada Krajowa uchyliła 5 uchwał Mazowieckiej OIIB, w tym pozytywnie rozpatrzyła skargę
Ministra Budownictwa dotyczącą zakupu siedziby poza granicami Warszawy.

Przygotował:
Antoni Styrczula
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