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1. Wprowadzenie

1.1. Dokonania i pozycja PIIB w 2008 r.
 W czerwcu 2008 r. kolejny, VII Zjazd Sprawoz-
dawczy wytyczył kierunki prac Krajowej Rady. Mate-
riały i uchwały podjęte na Zjeździe zostały przesłane 
delegatom. Kolejne sprawozdania zawarte w tego-
rocznym opracowaniu ilustrują w jakim stopniu po-
wierzone nam zadania są realizowane.
 Z przedłożonych materiałów wynika zarówno 
duży wkład pracy w okręgach, jak i organach Krajo-
wej Izby, w których łącznie pracowało ponad 2 500 
członków. 
 Trudno jest różnicować nakład pracy w poszcze-
gólnych organach, ale podkreślić należy bardzo duże 
zaangażowanie Komisji Prawno-Regulaminowej 
w opiniowaniu przedkładanych propozycji legislacyj-
nych.
 Istotny był udział naszych członków w 16 spo-
tkaniach wojewódzkich poświęconych dyskusji nad 
nową propozycją rządową dot. Prawa budowlanego 
i innych towarzyszących zmian.
 Podkreślić również wypada pracę komisji kwali-
fikacyjnych, nie tylko w procesie przeprowadzania 
egzaminów na uprawnienia budowlane, lecz rów-
nież w przygotowaniu propozycji minimów progra-
mowych przedmiotów technicznych nauczanych 
w szkolnictwie wyższym.
 Szczegółowe sprawozdania poszczególnych or-
ganów i komisji przedstawione są w niniejszym spra-
wozdaniu zjazdowym.
 W roku sprawozdawczym przybyło 3957 no-
wych członków. Krótki opis wyników naszych dzia-
łań przedstawiono poniżej.

1.1.1. Nadawanie i pozbawianie upraw-
nień budowlanych, uznawanie kwalifi-
kacji  zawodowych cudzoziemców oraz 
nadawanie tytułu rzeczoznawcy budow-
lanego
 W roku 2008 przystąpiło do egzaminu na upraw-
nienia budowlane 4 561 osób, zdało egzamin 3 867 
osób, tj. ponad 84%. Jest to świadectwo otwartości 
naszego samorządu dla ludzi młodych. Nadano tytuł 
rzeczoznawcy budowlanego 41 osobom posiadają-
cym uprawnienia budowlane. Uznano kwalifikacje 

zawodowe 3 cudzoziemcom do sprawowania sa-
modzielnych technicznych funkcji w budownictwie.

1.1.2. Ustalanie zasad etyki zawodo-
wej i nadzór nad jej przestrzeganiem, 
sprawowanie nadzoru nad należytym 
i sumiennym wykonywaniem zawodu
 Krajowi Rzecznicy Odpowiedzialności Zawo-
dowej oraz Krajowy Sąd Dyscyplinarny, sprawując 
nadzór nad okręgowymi rzecznikami i członkami 
sądów dyscyplinarnych, egzekwują z coraz lepszym 
skutkiem należyte wypełnianie obowiązków zawo-
dowych i przestrzeganie zasad etyki zawodowej 
przez członków naszej Izby.

1.1.3. Doskonalenie kwalifikacji zawo-
dowych inżynierów budownictwa
 Podstawowe formy podnoszenia kwalifikacji za-
wodowych w roku 2008 to:
–  szkolenia, w których wzięło udział 33 075 człon-

ków; 
–  czytelnictwo prasy fachowej, poprzez prenume-

ratę dla członków uznanych na rynku wydawni-
czym tytułów. Czytelnictwo czasopism naukowo-
technicznych wzrosło wielokrotnie; 

–  dostarczanie członkom nieodpłatnie naszego mie-
sięcznika „Inżynier Budownictwa”, którego tema-
tyka dostosowywana jest do życzeń czytelników;

–  witryny internetowe Izby www.piib.org.pl oraz 
Wydawnictwa www.inzynierbudownictwa.pl, 
odwiedzane przez 3 000 osób dziennie, są rów-
nież środkiem przekazu wiedzy i informacji. Za-
kres merytoryczny tych witryn jest systematycznie 
rozszerzany i aktualizowany.

1.1.4. Współdziałanie z organami admi-
nistracji rządowej i organami samorzą-
du terytorialnego oraz stowarzyszenia-
mi zawodowymi
 Krajowa Izba w sposób stały, roboczy i part-
nerski współpracowała głównie z Ministerstwem 
Infrastruktury i Głównym Urzędem Nadzoru Bu-
dowlanego, których przedstawiciele biorą udział 
we wszystkich posiedzeniach Prezydium i Krajo-
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wej Rady. Podkreślić trzeba dobry kontakt  z Pod-
sekretarzem Stanu w Ministerstwie Infrastruktury  
Olgierdem Dziekońskim (udział w 3 posiedzeniach 
Krajowej Rady), co pozwala na bezpośrednią wy-
mianę poglądów.
 Kontynuujemy współpracę z Ministerstwem 
Sprawiedliwości w zakresie rekrutacji biegłych są-
dowych, z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego w zakresie regulacji prawnej dot. zawodów 
regulowanych w Unii Europejskiej oraz z Urzędem 
Komisarza UE w tym samym zakresie.
 Podjęta została współpraca z Ministerstwem Go-
spodarki w zakresie stworzenia systemu wymiany in-
formacji w ramach unijnego rynku wewnętrznego. 
 Rozszerzenia wymaga współpraca z Minister-
stwem Środowiska.
 Wzrosła ranga współpracy okręgowych izb 
z urzędami wojewódzkimi, szczególnie z wojewódz-
kimi inspektorami nadzoru budowlanego.
 Ściśle współpracujemy z innymi organizacjami 
zawodowymi, takimi jak: Związek Zawodowy Bu-
downictwa, Stałe Przedstawicielstwo Kongresu Bu-
downictwa, Krajowa Izba Gospodarcza, samorządy 
zawodowe zawodów zaufania publicznego itp.
 Aktywnie patronujemy i uczestniczymy w organi-
zacji różnych targów i imprez branżowych, jak Targi 
Budma w Poznaniu, targi oświetleniowe w Warsza-
wie itp.

1.1.5. Współpraca z komisjami sejmo-
wymi
 Przedstawiciele naszego samorządu systema-
tycznie uczestniczą w posiedzeniach Komisji Infra-
struktury oraz jej stałych i nadzwyczajnych pod-
komisji. Postulaty i wnioski są przygotowywane 
głównie przez Komisję Prawno-Regulaminową i są 
prezentowane w czasie obrad ww. gremiów. Nie-
stety nie wszystkie nasze postulaty są przyjmowa-
ne. Musimy dalej szukać porozumienia, szczególnie 
ze stroną rządową.

1.1.6. Współpraca ze stowarzyszenia-
mi nauko-technicznymi 
 Współpraca ze stowarzyszeniami jest progra-
mową formą działalności Izby. Formy współpracy 

zostały określone w podpisanych porozumieniach.
 Stałą formą współpracy jest czasopismo „Inży-
nier Budownictwa”. W spółce wydawniczej udzia-
łowcami są stowarzyszenia, których przedstawiciele 
są członkami Rady Programowej. Raz w roku nasz 
samorząd organizuje spotkanie ze stowarzyszenia-
mi, na którym oceniana jest współpraca i uzgadnia-
ne zamierzenia.
 Forum współpracy jest również „Grupa B-8”, 
której działalność przedstawiona została w dalszej 
części sprawozdania. Stanowiska wypracowywane 
na tym forum coraz uważniej są brane pod uwagę 
przez organy administracji państwowej.
 Niepotrzebnym ”zgrzytem” było stanowisko 
Izby Architektów w sprawie wprowadzenia zmian 
w ustawie o samorządach zawodowych architek-
tów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, 
preferujących zawód architekta w Polsce. Dzięki po-
parciu posłów z Komisji Infrastruktury poprawki do 
ustawy zostały przyjęte zgodnie z naszym postula-
tem o równości zawodów architektów, inżynierów 
budownictwa i urbanistów w Polsce.

1.1.7. Współpraca z organizacjami za-
granicznymi
 Podobnie jak w latach ubiegłych współpraca 
z zagranicznymi organizacjami i instytucjami była 
realizowana w trzech obszarach:
A -  odpowiadającym współpracy ogólnoeuropej-

skiej;
B -  odpowiadającym europejskiej współpracy regio-

nalnej;
C -  odpowiadającym dwustronnej współpracy mię-

dzynarodowej.
 Znaczącym wydarzeniem było przyjęcie przez 
ECEC „Kodeksu etycznego...”, który ma obowią-
zywać inżynierów budownictwa wszystkich krajów 
członkowskich Unii Europejskiej. Przy opracowaniu 
„Kodeksu…” znaczący był udział PIIB.
 W ramach Grupy Wyszehradzkiej istotne stało 
się podjęcie prac nad ujednoliceniem programów 
studiów wyższych, m.in. w oparciu o nasze opra-
cowania minimów programowych. 
 Dalej dążymy do ujednolicenia wymaganych 
przepisów w sprawie wzajemnego uznawania kwa-
lifikacji zawodowych.
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 Dokonania samorządu zawodowego inżynie-
rów budownictwa ocenione  będą przez delegatów 
VIII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego. Przypo-
mnieć więc należy, że: 
–  samorząd zawodowy inżynierów budownictwa, 

powołany ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r., 
z mocy tej ustawy uczestniczy w sprawowaniu 
władzy publicznej; 

–  zasady regulujące działanie samorządu zawodo-
wego i jego organów ustala Zjazd Krajowy oraz, 
w okresie międzyzjazdowym, Krajowa Rada PIIB.

 O dotychczasowej zgodności z prawem naszych 
działań może świadczyć fakt niezakwestionowania  
naszych uchwał przez organ nas kontrolujący. Na-
leży przypomnieć, że następny IX Krajowy Zjazd bę-
dzie zjazdem sprawozdawczo – wyborczym, koń-
czącym II kadencję.

 1.2. Struktura organizacyjna
 W 2008 r. w strukturze Polskiej Izby In-
żynierów Budownictwa znajdowało się  
16 okręgowych izb, których obszar działania 
w pełni pokrywał się z podziałem administracyj-
nym kraju.
 W dwunastu okręgowych izbach działało 46 
placówek terenowych, którym okręgowe rady 
nadały różne nazwy i kompetencje. Sieć placó-
wek oraz stworzone możliwości załatwiania spraw 
członkowskich (poczta, fax, e-mail) w pełni zabez-
pieczają potrzeby i wymagania członków Izby. Licz-
bę i lokalizację placówek terenowych przedstawia 
poniższa tabela:

Placówki terenowe okręgowych izb

Lp. Nazwa izby Liczba 
placówek Lokalizacja placówek terenowych

1. Dolnośląska OIIB z siedzibą we 
Wrocławiu

-

2. Kujawsko-Pomorska OIIB z siedzibą 
w Bydgoszczy

5
punkty informacyjne: Grudziądz, Inowrocław, Toruń, Włocławek
punkt konsultacyjny: Brodnica

3. Lubuska OIIB z siedzibą w Gorzowie 
Wielkopolskim

2 delegatury terenowe: Żary, Zielona Góra

4. Lubelska OIIB z siedzibą w Lublinie 3 biura terenowe: Zamość, Biała Podlaska, Chełm

5. Łódzka OIIB z siedzibą w Łodzi 6
punkty informacyjne: Sieradz, Kutno, Piotrków Trybunalski, Wieluń, Skierniewice, 
Bełchatów

6. Małopolska OIIB z siedzibą 
w Krakowie

3 punkty informacyjne: Tarnów, Nowy Sącz, Zakopane

7. Mazowiecka OIIB z siedzibą 
w Warszawie

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

8. Opolska OIIB z siedzibą w Opolu -

9. Podkarpacka OIIB z siedzibą 
w Rzeszowie

-

10. Podlaska OIIB z siedzibą 
w Białymstoku

2 punkty informacyjne: Łomża, Suwałki

11. Pomorska OIIB z siedzibą w Gdańsku 1 przedstawicielstwo: Słupsk

12. Śląska OIIB z siedzibą w Katowicach 4 punkty informacyjne: Bielsko Biała, Częstochowa, Gliwice, Rybnik

13. Świętokrzyska OIIB z siedzibą 
w Kielcach

-

14. Warmińsko-Mazurska OIIB z siedzibą 
w Olsztynie

2 biura terenowe: Ełk, Elbląg

15. Wielkopolska OIIB z siedzibą 
w Poznaniu

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

16. Zachodniopomorska OIIB z siedzibą 
w Szczecinie

8
biuro terenowe: Koszalin
punkty informacji technicznej: Wałcz, Stargard Szczeciński, Drawsko Pomorskie, 
Białogard, Szczecinek, Kołobrzeg, Świdwin
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1.3. Liczba członków – statystyki
 Liczba członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zarejestrowanych w 16 okręgowych izbach, 
na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosiła: 

Lp. Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa Liczba członków

1 Dolnośląska 9 528

2 Kujawsko-Pomorska 5 667

3 Lubelska 5 619

4 Lubuska 2 653

5 Łódzka 6 731

6 Małopolska 9 923

7 Mazowiecka 16 758

8 Opolska 2 538

9 Podkarpacka 5 447

10 Podlaska 3 372

11 Pomorska 6 958

12 Śląska 12 358

13 Świętokrzyska 3 495

14 Warmińsko-Mazurska 4 085

15 Wielkopolska 9 094

16 Zachodniopomorska 5 303

Ogółem: 109 529 

Tabela 1.3.2.   Zestawienie liczby członków – podział branżowy

Tabela 1.3.1.   Zestawienie liczby członków w okręgach

Branża Ilość Udział %

Budownictwo ogólne (BO) 60429 55,17%

Instalacje sanitarne (IS) 20252 18,49%

Budownictwo elektryczne (IE) 15948 14,56%

Budownictwo drogowe (BD) 7030 6,42%

Budownictwo wodno-melioracyjne (WM) 2468 2,25%

Budownictwo kolejowe (BK) 1378 1,26%

Budownictwo mostowe (BM) 1188 1,08%

Budownictwo telekomunikacyjne (BT) 819 0,75%

Budownictwo wyburzeniowe (BW) 17 0,02%

Ogółem: 109 529   100,00%

109 529



SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY

9

Branża
Ilość członków

Różnica Różnica %
Udział %

Rok 2008 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2007

BO 60429 58210 2 219 3,8% 55,17% 55,13%

IS 20252 19629 623 3,2% 18,49% 18,59%

IE 15948 15432 516 3,3% 14,56% 14,62%

BD 7030 6680 350 5,2% 6,42% 6,33%

WM 2468 2503 -35 -1,4% 2,25% 2,37%

BK 1378 1279 99 7,7% 1,26% 1,21%

BM 1188 1057 131 12,4% 1,08% 1,00%

BT 819 766 53 6,9% 0,75% 0,73%

BW 17 16 1 6,3% 0,02% 0,02%

Ogółem: 109 529 105 572 3 957 3,7%

Tabela 1.3.4. Zestawienie liczby członków - podział branżowy (porównanie z rokiem 2007)

Lp. Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Liczba członków

Różnica
Rok 2008 Rok 2007

1 Dolnośląska 9528 9176 352

2 Kujawsko-Pomorska 5667 5499 168

3 Lubelska 5619 5361 258

4 Lubuska 2653 2553 100

5 Łódzka 6731 6583 148

6 Małopolska 9923 9494 429

7 Mazowiecka 16758 16271 487

8 Opolska 2538 2443 95

9 Podkarpacka 5447 5214 233

10 Podlaska 3372 3224 148

11 Pomorska 6958 6651 307

12 Śląska 12358 11921 437

13 Świętokrzyska 3495 3336 159

14 Warmińsko-Mazurska 4085 4007 78

15 Wielkopolska 9094 8785 309

16 Zachodniopomorska 5303 5054 249

 Ogółem: 109 529 105 572 3 957

Tabela 1.3.3. Zestawienie liczby członków w okręgach – porównanie z rokiem 2007
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Wykres 1.3.5. Liczba członków w podziale na okręgi

Wykres 1.3.6. Podział wg płci
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Wykres 1.3.11. Podział wg wieku (procentowy) skreślonych członków Izby w roku 2008

Wykres 1.3.10. Podział wg wieku (procentowy) przyjętych członków Izby w roku 2008

Wykres 1.3.9. Podział wg wieku (ilościowy)

Łącznie zostało skreślonych 3972 członków.

Łącznie przyjęto w poczet członków 7929 osób.
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1.4. Informatyzacja
 Mając na uwadze rolę, jaką pełni w dzisiejszym 
społeczeństwie proces informatyzacji, Krajowe Biu-
ro Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa prowadzi 
i rozwija szereg projektów informatycznych ma-
jących na celu podnoszenie jakości różnych form 
obsługi członków samorządu zawodowego. Pro-
wadzone prace zostały skoncentrowane w nastę-
pujących obszarach:
- systemie ewidencji członków,
- witrynie internetowej,
- Biuletynie Informacji Publicznej.

System ewidencji członków
 System informatyczny Polskiej Izby Inżynie-
rów Budownictwa BUDINFO jest zintegrowanym 
systemem obsługi członków. Na dzień dzisiejszy 
pozwala on na przetwarzanie danych członków 
w zakresie:
 danych osobowych,
 uprawnień budowlanych,
 wpłat członkowskich,
 ubezpieczeń,
 korespondencji, 
 zawieszeń i skreśleń,
 szkoleń.
 Od strony technicznej system łączy nowocze-
sność rozwiązań i elastyczność. W obu podsyste-
mach (okręgowym i krajowym) zastosowano rela-
cyjne bazy danych oraz architekturę klient-serwer, 
co pozwala na dalszą rozbudowę aplikacji i doda-
wanie nowych modułów. 
 Zastosowana infrastruktura techniczna pozwa-
la na rozbudowę zastosowań informatycznych 
w różnych kierunkach, np. na stworzenie aplikacji 
odrębnych od BUDINFO (np. rejestrów uprawnień 
budowlanych), bądź też zupełnie innych aplikacji 
wykorzystywanych w codziennych pracach Izby.
 Od strony zastosowanego oprogramowania 
BUDINFO stanowi połączenie stabilności i efektyw-
ności rozwiązań komercyjnych oraz elastyczności 
rozwiązań niekomercyjnych. 
 Dzięki zastosowaniu sprawdzonych rozwiązań 
informatycznych możliwa jest elastyczna rozbudo-
wa systemu na zasadzie modernizacji  istniejących 
elementów, jak i również dodawanie nowych mo-

dułów funkcjonalnych, spełniając tym samym ro-
snące wymagania członków PIIB oraz pracowników 
Krajowego Biura i okręgowych izb.
 Spełniając wymóg ustawowy prowadzenia reje-
strów osób, którym Izba nadała uprawnienia bu-
dowlane, w roku 2008 został dołączony do syste-
mu BUDINFO dodatkowy moduł o nazwie Rejestr 
Uprawnień Budowlanych, rozszerzając i przejmując 
tym samym zadania wcześniej realizowane przez 
oddzielną aplikację bazodanową (Rejestr PIIB). Mo-
duł Rejestru Uprawnień Budowlanych został po-
dzielony na klika obszarów funkcjonalnych spełnia-
jących następujące role:
-  tytułowego rejestru uprawnień budowlanych wy-

danych przez okręgowe komisje kwalifikacyjne,
-  rejestru nadanych tytułów rzeczoznawcy budow-

lanego,
- rejestru kar nałożonych przez sądy dyscyplinarne,
-  rejestru tzw. cudzoziemców – osób, które pozy-

tywnie przeszły proces uznawania kwalifikacji za-
wodowych.

 Dodatkowo moduł RUB został wzbogacony 
o możliwość digitalizacji papierowych archiwów 
kartotek osobowych, przygotowując tym samym 
Izbę do odchodzenia od archiwów papierowych 
w obszarach, w których nie ma takiego wymogu. 
Dodatkową korzyścią z takiego rozwiązania jest 
szybki dostęp do przetrzymywanych przez Izbę za-
sobów.

Witryna internetowa PIIB
 Wraz z powołaniem do życia samorządu zawo-
dowego inżynierów budownictwa została urucho-
miona witryna internetowa Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa – www.piib.org.pl.
 Strona internetowa Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa zawiera szereg pogrupowanych te-
matycznie informacji dotyczących bieżących prac 
Krajowej Rady PIIB, jak i pozostałych organów Izby, 
m.in. posegregowane chronologicznie uchwały 
poszczególnych organów Izby. Jako medium infor-
macyjne, stanowi ważny łącznik w przekazywaniu 
informacji członkom zrzeszonym w Izbie, ale rów-
nież osobom interesującym się budownictwem. 
Stronę główną witryny internetowej www.piib.org.pl 
przedstawia rys. nr 1. 
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 Stale dużym zainteresowaniem odwiedzających 
witrynę www.piib.org.pl cieszy się serwis aktów 
prawnych związanych z budownictwem. Dzięki 
współpracy z kancelarią prawną mec. Krzysztofa 
Zająca serwis ten jest na bieżąco monitorowany 
i aktualizowany zgodnie ze zmieniającym się usta-
wodawstwem. 
 Należy również zwrócić uwagę, że na stronie 
znajduje się oddziela kategoria „Linki”, w której 
można odnaleźć najbardziej przydane odnośniki do 
innych stron związanych z budownictwem, a także 
organizacji, które mogą zaoferować członkom sa-
morządu dodatkowe usługi niezbędne przy wyko-
nywaniu prac budowlanych.
 Na witrynie został również zamieszczony serwis 
poświęcony wydawnictwu Polskiej Izby Inżynie-
rów Budownictwa, jakim jest czasopismo „Inżynier 
Budownictwa”. W serwisie zostały umieszczone 
wszystkie pełne wydania tego czasopisma, w for-
macie umożliwiającym przeglądanie wprost ze 
strony internetowej. Serwis skierowany jest do 
członków Izby, jaki i osób interesujących się tema-

tyką budownictwa, ale nie będących jej członkami 
(instytucje, organy władzy państwowej, studenci). 
Katalog czasopism „Inżynier Budownictwa” w roku 
2008 przedstawia rys. 2.

Biuletyn Informacji Publicznej BIP
 Biuletyn Informacji Publicznej (BIP), znajdujący 
się pod adresem www.bip.piib.org.pl, został stwo-
rzony w celu powszechnego udostępniania infor-
macji publicznej w postaci elektronicznej.  Biuletyn 
ten składa się z odnośników do  witryn WWW, na 
których Krajowe Biuro PIIB i okręgowe izby inży-
nierów budownictwa udostępniają informacje pu-
bliczne wymagane przez polskie prawo.
 Zakres informacji udostępnionej na stronach BIP 
zawiera m.in.:
 status prawny,
 organizację,
 przedmiot działania i kompetencje,
  organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompe-

tencje,
 majątek,

Rys. 1 Strona główna witryny internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl
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 zasady funkcjonowania podmiotów, 
  tryb działania władz i ich jednostek organizacyj-

nych.
 

 Serwis BIP jest na bieżąco aktualizowany, co 
umożliwia członkom samorządu zawodowego 
przejrzysty wgląd w bieżące prace Izby.

 

Rys. 2 Chronologiczna prezentacja wydań czasopisma „Inżynier Budownictwa” w 2008 r.
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1.5. Wydawnictwo „Inżynier Budownic-
twa” 
 Obecny merytoryczny kształt pisma „Inżynier 
Budownictwa” jest wynikiem czteroletniej współ-
pracy redakcji z czytelnikami – członkami Polskiej 
Izby Inżynierów Budownictwa oraz z powołaną 
przy piśmie 11-osobową Radą Programową. Prio-
rytetem przy doborze materiałów do publikacji po-
zostaje ich przydatność dla inżyniera w jego pracy 
zawodowej.
 Dział pierwszy – samorząd zawodowy -  in-
formuje o ważnych działaniach, podejmowanych 
przez organy PIIB oraz o znaczących wydarzeniach 
w poszczególnych izbach okręgowych. Tu również 
prezentowane są opinie czytelników na temat istot-
nych dla środowiska spraw z zakresu funkcjonowa-
nia zawodu. Dział drugi to prezentacja przepisów 
prawnych wraz z ich interpretacją  oraz komen-
tarzem, dział pytań i odpowiedzi, cykl artykułów 
z ekonomiki w budownictwie, nowe technologie, 
comiesięczny aktualizowany przez PKN wykaz naj-
ważniejszych norm, język angielski oraz specjali-
styczne artykuły z zakresu poszczególnych branż.
 Bardzo uważnie dobierani są autorzy publikacji. 

Dzięki bardzo dobrej ocenie merytorycznej pisma, 
coraz więcej pojawia się nazwisk z „najwyższej  pół-
ki”. Rada Programowa miesięcznika na posiedzeniu 
w październiku 2008 roku pozytywnie oceniła pi-
smo, zwracając uwagę na jego wysoki poziom.
 Od marca br. pismo zmieniło szatę graficzną 
i ten fakt jest również odpowiedzią na postulat 
czytelników, którzy prosili o zachowanie treści, ale 
podanie jej w nieco luźniejszej formie. Stąd nowy 
leyout to więcej ilustracji, kolorów, nowa czcionka 
i więcej światła. 
 Finansowe założenia na rok 2008 zo-
stały zrealizowane. Zaplanowano wydanie 
11 zeszytów „Inżyniera Budownictwa” w objętości 
80 stron każdy (łącznie 880 stron) i w nakładzie 
107 000 egz. oraz wydanie „Katalogu Inżyniera - 
Budownictwo Ogólne” w objętości około 500 stron 
i nakładzie 30 000 egz. i „Katalogu Inżyniera – In-
żynieria Środowiska” w objętości 250 stron i nakła-
dzie 15 000 egz.
 Przyjęto zakup każdego egz. „Inżyniera Budow-
nictwa” przez PIIB za 1,40 zł netto, natomiast ka-
talogi dla członków Izby miał zostać przekazane 
nieodpłatnie. Zgodnie z założeniami, WPIIB miało 

Rys. 3 Strona Biuletynu Informacji Publicznej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
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uczestniczyć w kosztach wysyłki „Inżyniera Budow-
nictwa” w wysokości – 1,00 zł netto. Planowany 
zysk brutto na koniec roku - 407 000 zł, a po ko-
rekcie - 422 000 zł, został osiągnięty. Zysk w znacz-
nym stopniu osiągnięto dzięki inicjatywie wydawa-
nia katalogów.
 Łączna liczba stron numerów miesięcznika 
wydanych w roku 2008 wyniosła 936, a nakład 
przekroczył 114 000 egz. Katalog „Budownictwo 
ogólne” ukazał się w objętości ponad 500 stron, 
a „Inżynieria środowiska” – w objętości 272 stron. 
Obydwa katalogi ukazały się w planowanym nakła-
dzie. Cały nakład katalogów został rozesłany człon-
kom Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa łącznie 
z „Inżynierem Budownictwa”. 

 Zwiększył się również udział Wydawnictwa 
w kosztach wysyłki „Inżyniera Budownictwa”  
(4 ostatnie miesiące - 1,40 zł netto za egz.), co 
oznacza, że zamiast zakładanego w budżecie udzia-
łu Wydawnictwa w kosztach dystrybucji na pozio-
mie 1 175 000 zł, Wydawnictwo poniosło koszty 
1 390 000 zł.
  „Katalog Inżyniera” w roku 2008 umocnił swo-
ja pozycję, o czym świadczy coraz większa liczba 
zamówień na tę publikację, jak również stopniowe 

poszerzanie jej tematyki - w roku 2009 część „In-
żynieria sanitarna” zostanie poszerzona o branżę 
elektryczną, a nazwa zmieni się na „Katalog In-
żyniera – Instalacje”. Cały nakład został rozesłany 
bezpłatnie członkom Polskiej Izby Inżynierów Bu-
downictwa – w pierwszej kolejności osobom, któ-
re go zamówiły, resztę rozdysponowano losowo 
biorąc pod uwagę, do których branż adresowany 
jest dany tom katalogu. Oczywiście po zakończe-
niu dystrybucji odezwały się z pretensjami osoby, 
które nie otrzymały katalogu. Tu chcemy przypo-
mnieć, że jedyną gwarancją otrzymania egzempla-
rzy katalogu jest złożenie zamówienia dostępnego 
na naszych stronach internetowych. Spóźnialskich 
odsyłamy do korzystania z elektronicznej formy ka-

talogu na stronie www.kataloginzyniera.pl. 
 W roku 2008 dalej rozbudowywano i modernizo-
wano witryny internetowe Wydawnictwa. Na stronie 
www.inzynierbudownictwa.pl pojawiło się więcej 
materiałów multimedialnych – więcej zdjęć, filmy 
wideo. Zawartość serwisu www.kataloginzyniera.pl 
została poszerzona o część instalacyjną, wdrożono 
też więcej możliwości filtrowania i zawężania wyni-
ków wyszukiwania.
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1.6. Działania public relations w 2008 
roku

1.6.1. Wstęp
 Działania zewnętrzne w 2008 roku skoncen-
trowane były na trzech podstawowych celach 
uwzględnionych w strategii  przyjętej do realizacji 
przez Radę Krajową PIIB: 
  budowanie pozytywnego wizerunku Izby,
  wzmocnienie opiniotwórczej roli samorządu za-

wodowego inżynierów budownictwa, 
  budowanie prestiżu zawodu inżyniera budow-

nictwa w społeczeństwie.
Prowadzono je w trzech obszarach:
1) badania opinii publicznej,
2) doradczo-szkoleniowym,
3) informacyjnym.

1.6.2. Działania public relations w ob-
szarze badań opinii społecznej
 W dniach 7–12 lutego 2008 roku instytut ba-
dawczy Pentor przeprowadził, na zlecenie Izby, 
badanie dotyczące wizerunku zawodu inżyniera 
budownictwa na tle innych zawodów zaufania 
publicznego. Nadzór merytoryczny nad projektem 
sprawował Antoni Styrczula - doradca ds. komuni-
kacji społecznej PIIB.
Badanie zrealizowano:
  metodą bezpośrednich wywiadów, wspomaga-

nych komputerowo, w ramach wielotematycz-
nego sondażu typu „omnibus”,

  na reprezentatywnej próbie ludności Polski 
w wieku 15 lat i powyżej,

  łącznie przeprowadzono 1070 wywiadów.
Celem głównym sondażu było:

  uzyskanie informacji na temat wizerunku inży-
niera budownictwa w oczach społeczeństwa,

  zbadanie społecznego poważania tego zawodu 
na tle innych zawodów zaufania publicznego.

Szczegółowe cele projektu dotyczyły m.in. następu-
jących zagadnień:
  wiedzy o przynależności zawodu inżyniera bu-

downictwa do grupy zawodów zaufania pu-
blicznego,

  słuszności przyznania inżynierom tego statusu,
  oceny społecznego poważania zawodu inżynie-

ra budownictwa na tle innych profesji.
 Uzyskane wyniki wskazały na istnienie następu-
jących zjawisk istotnych dla dalszych działań public 
relations PIIB:
  małej wiedzy na temat inżynierów budownic-

twa jako zawodu zaufania społecznego – tyl-
ko 3 % respondentów wymieniało ten zawód 
spontanicznie,

  relatywnie rzadko – na tle najlepiej pod tym 
względem ocenianych zawodów prawniczych 
i medycznych – uznawano inżyniera budow-
nictwa za zawód, któremu słusznie przyznano 
status zaufania społecznego (48% ankietowa-
nych),

  41 % badanych obdarzało zawód inżyniera bu-
downictwa wysokim zaufaniem.

 Raport z badań przedstawiono VII Zjazdowi 
Sprawozdawczemu, władzom krajowym PIIB oraz 
opublikowano na łamach „Inżyniera Budownic-
twa” i stronie internetowej Izby. Ponadto otrzymali 
go także parlamentarzyści z sejmowej Komisji Infra-
struktury, przedstawiciele administracji publicznej 
(Ministerstwo Infrastruktury, GUNB) i media.
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1.6.3. Działania public relations w ob-
szarze doradczo - szkoleniowym
 Działania w tym obszarze sprowadzały się 
przede wszystkim do przygotowywania analiz, 
stanowisk i projektów wystąpień publicznych dla 
członków Prezydium Rady Krajowej PIIB. Opraco-
wano m.in.: „Propozycje kreowania wizerunku Izby 
w 2008 roku” oraz procedurę postępowania w me-
dialnych sytuacjach kryzysowych dla Rady Krajowej 
PIIB i jej biura.
 11 października 2008 r. w Serocku pod Warszawą 
przeprowadzono kilkugodzinne szkolenie pt. „Pod-
stawowe uwarunkowania skutecznej komunikacji 
za pośrednictwem mediów” dla kierowników i pra-
cowników biur izb okręgowych. Jego uczestnicy 
otrzymali ponadto materiały szkoleniowe dotyczące 
współpracy z mediami i podstaw prawnych reago-
wania na nierzetelne publikacje prasowe. Podobną 
prezentację przeprowadzono w grudniu 2008 roku 
dla członków Rady Krajowej.

1.6.4. Działania public relations w ob-
szarze informacyjnym
 Ten typ działań doradcy ds. komunikacji spo-
łecznej PIIB polegał przede wszystkim na:
  stałych i regularnych kontaktach z dziennikarza-

mi,
  regularnym zamieszczaniu komunikatów praso-

wych z najważniejszych wydarzeń z działalności 
Izby na stronie internetowej PIIB oraz w me-
diach zewnętrznych,

  organizowaniu spotkań prasowych dla człon-
ków Prezydium Rady Krajowej.

 Indywidualne, comiesięczne spotkania z dzienni-
karzami m.in.: „Rzeczpospolitej”, „Gazety Prawnej”, 
„Gazety Wyborczej”, „Pulsu Biznesu”, TVN 24 i TV 
Biznes dotyczyły prezentacji stanowisk Izby w klu-
czowych dla niej kwestiach. Ich efektem były liczne 
publikacje na łamach prasy i wywiady z członkami 
Prezydium Rady Krajowej PIIB. Szczególnie owocne 
było spotkanie prof. Z. Grabowskiego - Prezesa PIIB 
z Robertem Lidke - redaktorem naczelnym „Gaze-
ty Prawnej”. Jego efektem jest częste publikowanie 
stanowisk i opinii PIIB na łamach tej gazety.
 W grudniu 2008 roku, podczas spotkania Pre-
zesa Izby z Moniką Mizielińską - prezesem zarządu 

„Media-Trend”, podjęto próbę stałej współpracy 
PIIB w organizowaniu debat publicznych z udzia-
łem przedstawicieli rządu, parlamentu, samorzą-
dów zawodowych i przedsiębiorstw, poświęconych 
ważnym zagadnieniom z obszaru budownictwa.
 W zakładce „rzecznik prasowy” na stronie inter-
netowej PIIB regularnie zamieszczane są komunika-
ty prasowe z najważniejszych wydarzeń w działal-
ności Izby. Wszystkie komunikaty i inne materiały 
prasowe rozsyłane są do kilkudziesięciu dziennika-
rzy z prasy branżowej, codziennej oraz radia i te-
lewizji. Licząca kilkadziesiąt nazwisk baza danych 
dziennikarzy jest stale powiększana.
 W kwietniu 2008 roku odbyło się spotkanie 
prasowe Prezesa i Sekretarza PIIB z dziennika rza mi 
„Rzeczpospolitej”, „Pulsu Biznesu” i „Muratora”. 
W listopadzie 2008 roku Andrzej Dobrucki - Wi-
ceprezes PIIB, wraz z m.in. Olgierdem Dziekońskim  
- Wiceministrem Infrastruktury, uczestniczył w deba-
cie publicznej nt. świadectw energetycznych, zorga-
nizowanej przez Media-Trend, przy udziale doradcy  
ds. komunikacji społecznej PIIB. Efektem obu wy-
darzeń były liczne publikacje w prasie codziennej, 
branżowej i branżowych portalach internetowych.
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2.1. Skład osobowy Krajowej Rady

Lp. Imię i nazwisko członka Prezydium Krajowej Rady Przynależność do OIIB

1 Zbigniew Grabowski - Prezes Mazowiecka OIIB

2 Andrzej Roch Dobrucki - Wiceprezes Mazowiecka OIIB

3 Zbysław Kałkowski - Wiceprezes Małopolska OIIB

4 Wojciech Radomski - Wiceprezes Mazowiecka OIIB

5 Stefan Wójcik - Wiceprezes Śląska OIIB

6 Janusz Rymsza - Sekretarz Mazowiecka OIIB

7 Piotr Korczak - Zastępca sekretarza Pomorska OIIB

8 Andrzej Jaworski - Skarbnik Mazowiecka OIIB

9 Renata Staszak - Zastępca skarbnika Kujawsko-Pomorska OIIB

10 Joanna Gieroba - Członek Prezydium Lubelska OIIB

11 Tadeusz Olichwer - Członek Prezydium Dolnośląska OIIB

Lp. Imię i nazwisko członka Krajowej Rady Przynależność do OIIB

12 Ewa Barcicka Zachodniopomorska OIIB

13 Tadeusz Bieńkowski Dolnośląska OIIB

14 Zdzisław Binerowski - Przewodniczący Rady OIIB Warmińsko-Mazurska OIIB

15 Stefan Czarniecki - Przewodniczący Rady OIIB Śląska OIIB

16 Ryszard Dobrowolski - Przewodniczący Rady OIIB Podlaska OIIB

17 Danuta Gawęcka Wielkopolska OIIB

18 Leszek Gryczko Warmińsko-Mazurska OIIB

19 Marian Jantura Świętokrzyska OIIB

20 Jerzy Jasieńko - Przewodniczący Rady OIIB Dolnośląska OIIB

21 Jerzy Kerste - Przewodniczący Rady OIIB Podkarpacka OIIB

22 Zbigniew Kledyński Mazowiecka OIIB

23 Józef Kluska Śląska OIIB

24 Ksawery Krassowski Łódzka OIIB

25 Marian Krzysztofiak Wielkopolska OIIB

26 Józef Krzyżanowski - Przewodniczący Rady OIIB Lubuska OIIB

27 Zbigniew Matuszyk Śląska OIIB

28 Czesław Miedziałowski Podlaska OIIB

29 Zbigniew Mitura - Przewodniczący Rady OIIB Lubelska OIIB

30 Andrzej Myśliwiec - Przewodniczący Rady OIIB Kujawsko-Pomorska OIIB

31 Andrzej B. Nowakowski - Przewodniczący Rady OIIB Łódzka OIIB

32 Wiesław Olechnowicz - Przewodniczący Rady OIIB Mazowiecka OIIB

33 Mieczysław Ołtarzewski - Przewodniczący Rady OIIB Zachodniopomorska OIIB

34 Adam Rak - Przewodniczący Rady OIIB Opolska OIIB

35 Zygmunt Rawicki - Przewodniczący Rady OIIB Małopolska OIIB

36 Jan Skawiński Małopolska OIIB

37 Jerzy Stroński - Przewodniczący Rady OIIB Wielkopolska OIIB

38 Kazimierz Ślusarczyk Małopolska OIIB

39 Ryszard Trykosko - Przewodniczący Rady OIIB Pomorska OIIB

40 Henryk Wawrzyniak Pomorska OIIB

41 Stanisław Zieliński  Świętokrzyska OIIB
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2.2. Kalendarz posiedzeń Krajowej Rady 
i Prezydium KR w 2008 r.

 W 2008 roku odbyło się 10 posiedzeń Prezy-
dium Krajowej Rady, w następujących terminach:
– 23 stycznia,
– 6 lutego,
– 9 kwietnia,
– 7 maja,
– 2 lipca,
– 30 lipca,
– 27 sierpnia,
– 24 września,
– 15 października,
– 19 listopada;
oraz 7 posiedzeń Krajowej Rady, w następujących 
terminach:
– 23 stycznia,
– 19 marca,
– 23 kwietnia,
– 28 maja,
– 10 września,
– 5 listopada,
– 17 grudnia.
 Protokoły ze wszystkich posiedzeń Krajowej 
Rady i Prezydium KR są archiwizowane w Sekreta-
riacie PIIB.

2.3. Uchwały Krajowej Rady PIIB podję-
te w 2008 r.
1.  Uchwała nr 1/R/08 Krajowej Rady PIIB z dnia  

23 stycznia 2008 r. w sprawie terminarza dzia-
łań przygotowawczych do VII Krajowego Zjazdu 
Sprawozdawczego PIIB.  

2.  Uchwała nr 2/R/08 Krajowej Rady PIIB z dnia  
23 stycznia 2008 r. w sprawie zwołania VII Kra-
jowego Zjazdu Sprawozdawczego Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa. 

3.  Uchwała nr 3/R/08 Krajowej Rady PIIB z dnia 19 
marca 2008 r. w sprawie Regulaminu postępo-
wania w sprawie uznawania kwalifikacji do wy-
konywania samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie wobec obywateli państw człon-
kowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwaj-

carskiej lub państw członkowskich Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 
którzy nabyli w tych państwach, poza granica-
mi Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje odpo-
wiadające wykonywaniu samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie w Polsce.

4.  Uchwała nr 4/R/08 Krajowej Rady PIIB z dnia 19 
marca 2008 r. w sprawie ratyfikacji umowy zawar-
tej pomiędzy The Chartered Institute of Building 
(CIOB) oraz Polską Izbą Inżynierów Budownictwa.  

5.  Uchwała nr 5/R/08 Krajowej Rady PIIB z dnia 28 
maja 2008 r. w sprawie nadania odznak hono-
rowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 

 
6.  Uchwała nr 6/R/08 Krajowej Rady PIIB z dnia  

28 maja 2008 r. w sprawie nadania odznak hono-
rowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.  

7.  Uchwała nr 7/R/08 Krajowej Rady PIIB z dnia  
28 maja 2008 r. w sprawie wydawania zaświad-
czeń potwierdzających przynależność do orga-
nów samorządu zawodowego.  

8.  Uchwała Nr 8/R/08 Krajowej Rady PIIB z dnia  
10 września 2008 r. w sprawie powołania Komi-
sji Wnioskowej Krajowej Rady Polskiej Izby Inży-
nierów Budownictwa.  

9.  Uchwała Nr 9/R/08 Krajowej Rady Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa z dnia 10 września 
2008 r. w sprawie przyznania odznak honoro-
wych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 

10.  Uchwała Nr 10/R/08 Krajowej Rady Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa z dnia 5 listopada 
2008 r. w sprawie nadania odznak honorowych 
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.  

11.  Uchwała nr 11/R/08 Krajowej Rady Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa z dnia 5 listopada 
2008 r. w sprawie nowelizacji ustawy o samo-
rządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów. 
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12.  Uchwała nr 12/R/08 Krajowej Rady Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa z dnia 5 listopada 
2008 r. w sprawie wniosku do Trybunału Kon-
stytucyjnego.  

13.  Uchwała Nr 13/R/08 Krajowej Rady Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa z dnia 5 listopada 
2008 r. w sprawie terminarza działań przygoto-
wawczych do VIII Krajowego Zjazdu Sprawoz-
dawczego PIIB. 

14.  Uchwała nr 14/R/08 Krajowej Rady Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa z dnia 5 listopada 
2008 r. w sprawie zatwierdzenia wydatków 
na czasopismo PIIB  „Inżynier Budownictwa”  
w roku 2009.  

15.  Uchwała nr 15/R/08 Krajowej Rady Polskiej Izby In-
żynierów Budownictwa z dnia 5 listopada 2008 r. 
w sprawie zakupu obligacji skarbu państwa.  

16.  Uchwała Nr 16/R/08 Krajowej Rady Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa z dnia 5 listopada 
2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regu-
laminu postępowania kwalifikacyjnego w spra-
wach nadawania uprawnień budowlanych.  

17.  Uchwała Nr 17/R/08 Krajowej Rady Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa z dnia 5 listopada 
2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regula-
minu postępowania w sprawie uznania kwalifi-
kacji zawodowych osób z państw członkowskich 
Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub 
państw członkowskich Europejskiego Porozu-
mienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy 
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w bu-
downictwie w Rzeczypospolitej Polskiej. 

18.  Uchwała Nr 18/R/08 Krajowej Rady Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa z dnia 5 listopada 
2008 r. w sprawie roty i trybu przyjmowania 
ślubowania składanego przez otrzymujących 
uprawnienia budowlane. 

19.  Uchwała nr 19/R/08 Krajowej Rady Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa z dnia 17 grudnia 

2008 r. w sprawie zatwierdzenia korekty budże-
tu PIIB na rok 2008. 

Treść wszystkich uchwał znajduje się na stronie in-
ternetowej www.piib.org.pl. 

2.4. Sprawozdanie Komisji Prawno–Re-
gulaminowej 
    
2.4.1. Podstawa prawna funkcjonowa-
nia Komisji
 Podstawę prawną funkcjonowania Komi-
sji stanowią następujące uchwały Krajowej Rady 
PIIB: uchwała nr 8/R/03 Krajowej Rady PIIB z dnia  
19 marca 2003 r. w sprawie powołania Komisji Sta-
tutowo-Regulaminowej; uchwała nr 25/R/03 z dnia 
10.09.2003 r. w sprawie przekształcenia Komisji Sta-
tutowo-Regulaminowej w Komisję Prawno-Regula-
minową oraz uchwała nr 21/R/04 Krajowej Rady PIIB 
z dnia15.12.2004 r. w sprawie zmiany zasad funk-
cjonowania Komisji Prawno-Regulaminowej.

2.4.2. Skład osobowy Komisji
 W 2008 r. w skład Komisji wchodzili przedstawi-
ciele okręgowych izb inżynierów budownictwa.

Okręgowa Izba Inżynierów 
Budownictwa:   Imię i nazwisko członka Komisji:

Dolnośląska Bronisław Wosiek

Kujawsko–Pomorska Marek Żółtowski

Lubelska Zbigniew Szcześniak

Lubuska Sławomir Lewandowski

Łódzka Piotr Filipowicz

Małopolska Halina Pasich

Mazowiecka Jerzy Kotowski

Opolska Adam Skardowski

Podkarpacka Andrzej Ostrowski

Podlaska Mikołaj Malesza

Pomorska Henryk Wawrzyniak

Śląska Stefan Wójcik

Świętokrzyska Andrzej Pawelec

Warmińsko-Mazurska Krzysztof Ojrzyński

Wielkopolska Jacek Skarżewski

Zachodniopomorska Stefan Słoniecki

Osoby biorące udział w posiedzeniach Komisji 
w zastępstwie jej członków:

Lubuska Andrzej Surmacz

Łódzka Piotr Parkitny

Podlaska Krzysztof Falkowski

Wielkopolska Jerzy Franczyszyn 
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 Pracami Komisji Prawno-Regulaminowej kierował 
w okresie sprawozdawczym Andrzej Roch Dobrucki 
– Wiceprezes Krajowej Rady PIIB.

2.4.3. Terminy posiedzeń Komisji 
w 2008 r.
 Posiedzenia Komisji Prawno-Regulaminowej od-
były się w dniach: 10 stycznia, 7 lutego, 6 marca,  
8 maja, 14 czerwca, 3 lipca (posiedzenie zespołu 
ds. problematyki związanej z ustawą Prawo bu-
dowlane), 30 sierpnia, 15 listopada i 11 grudnia 
2008 r.

2.4.4. Tematyka prac Komisji
 W okresie sprawozdawczym Komisja Prawno–
Regulaminowa w swoich pracach położyła główny 
nacisk na omówienie i wypracowanie stanowiska 
wobec tak ważnych kwestii jak:
  regulaminy organów statutowych Izby, zasady 

gospodarki finansowej oraz Statut Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa,

  potrzeba nowelizacji ustawy Prawo budowlane 
i rozporządzeń z nią związanych, zgodnie ze 
zgłoszonymi przez członków Izby, na okręgo-
wych zjazdach sprawozdawczych oraz VII Kra-
jowym Zjeździe Sprawozdawczym PIIB, wnio-
skami dotyczącymi tej materii,

  ustawa o samorządach zawodowych architek-
tów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów,

  projekty innych ustaw i rozporządzeń, przedło-
żonych do konsultacji społecznych przez orga-
ny rządowe i komisje sejmowe, które zawierały 
istotne dla naszego środowiska zawodowego 
regulacje.

 W odniesieniu do regulaminów organów statuto-
wych Izby oraz Statutu PIIB, po omówieniu wniosków 
zgłoszonych przez poszczególne OIIB, Komisja wypra-
cowała szereg wniosków w odniesieniu do regulaminu 
Krajowej Rady PIIB, okręgowych rad, Krajowej Komi-
sji Kwalifikacyjnej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, 
Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
i okręgowych rzeczników. Odnośnie propozycji doty-
czących zmian w Statucie, szczególnie w odniesieniu 
do „kadencyjności”, Komisja nie osiągnęła consensu-
su w tej materii i wystąpiła z wnioskiem, żeby propo-
zycje tej zmiany w Statucie rozstrzygnął Krajowy Zjazd 

Sprawozdawczy.
 Zasadniczym impulsem dla Komisji do zajęcia się 
problematyką związaną z ustawą Pb były zgłoszone 
przez członków Izby, w oparciu o uzyskane przez nich 
doświadczenia stosowania na co dzień przepisów tej 
ustawy, wnioski i postulaty na okręgowych zjazdach 
sprawozdawczych i Krajowym Zjeździe Sprawozdaw-
czym PIIB,  wskazujące na potrzebę zmian w ustawie 
Pb. Kanwą do przeprowadzenia szerokiej konsultacji 
w przedmiotowej sprawie był przedłożony przez Mi-
nisterstwo Infrastruktury projekt z dnia 17.06.2008 r. 
o zmianie ustawy Prawo budowlane, ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 
niektórych innych ustaw. Konsultacja była przepro-
wadzona w dwóch etapach. Pierwszy, na szczeblu 
okręgowych izb inżynierów budownictwa, przez 
działające przy nich zespoły prawno-regulamino-
we, zakończony został wypracowaniem stanowiska 
do poszczególnych zapisów projektu oraz zapisów 
ustawy Pb, które nie znalazły się w projekcie, a któ-
re zdaniem członków naszej Izby powinny być zmie-
nione lub wprowadzone do ustawy Pb. Drugi etap 
to przedłożenie tego stanowiska na posiedzeniach 
Komisji Prawno-Regulaminowej przez przedstawicieli 
okręgowych izb, którzy są członkami Komisji. Po me-
rytorycznej dyskusji, często burzliwej, podejmowano 
decyzje, które ze zgłoszonych wniosków i propozycji 
znajdą się w ostatecznym stanowisku Komisji Praw-
no-Regulaminowej. Należy zaznaczyć, że nie wszyst-
kie propozycje były przyjmowane jednogłośnie. Wte-
dy decydowało głosowanie, który z proponowanych 
zapisów ma się znaleźć w stanowisku Komisji. Wspo-
mnieć również należy, że przedstawiciele naszego 
samorządu zawodowego, w tym członkowie Komisji 
Prawno-Regulaminowej, zgłaszali uwagi do danego 
projektu na spotkaniach konsultacyjnych z udziałem 
Podsekretarza Stanu w MI p. Olgierda Dziekońskiego, 
które były organizowane w drugiej połowie lipca 
2008 r. we wszystkich województwach.
 Efektem prac Komisji było opracowanie, w formie 
tabelarycznej, 99 uwag do projektu ustawy o zmia-
nie ustawy Prawo budowlane, ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych 
innych ustaw (projekt z dnia 17.06.2008 r.) oraz 43 
uwag do zapisów aktualnej ustawy Prawo budowla-
ne (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118, z póź. zm.). 
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Tabele z uwagami i propozycjami zostały przekaza-
ne do Ministerstwa Infrastruktury w dniu 14 sierp-
nia 2008 r. Opublikowane również zostały (w dniu 
18.08.2008 r.) na stronie internetowej Polskiej Izby In-
żynierów Budownictwa. Przekazanie uwag, w formie 
tabelarycznej, do MI poprzedziło, przekazane w dniu 
21.07.2008 r. do Podsekretarza Stanu w Minister-
stwie Infrastruktury p. Olgierda Dziekońskiego, wstęp-
ne stanowisko w odniesieniu do przedłożonego pro-
jektu zmian w ustawie Pb. Natomiast w piśmie z dnia 
12.08.2008 r., skierowanym do ww. Podsekretarza 
Stanu, PIIB przedłożyła propozycje odnośnie koniecz-
nych zmian w ustawie Prawo budowlane. W piśmie 
z dnia 17.09.2008 r., skierowanym do Ministra Infra-
struktury p. Cezarego Grabarczyka, PIIB odniosła się 
do tak ważnej dla członków naszej Izby sprawy, jaką 
jest audyt energetyczny, a w tym sporządzanie świa-
dectw charakterystyki energetycznej budynku. Należy 
również zaznaczyć, że w najistotniejszych sprawach 
wniesione zostały do Ministra Infrastruktury oraz do 
Sejmowej Komisji Infrastruktury własne propozycje 
Izby, dotyczące wprowadzenia do ustawy Prawo bu-
dowlane koniecznych i oczekiwanych przez nasze śro-
dowisko zmian. Najważniejsze propozycje wynikające 
ze zgłoszonych wniosków na VII Krajowym Zjeździe 
Sprawozdawczym:
 W art. 5 ust. 8 pkt 2 i 4 ustawy Pb ( Dz.U. z 2007 r. 
 Nr 191 poz. 1373) wprowadzić zapis:
pkt 2) ukończyła co najmniej studia wyższe w rozu-
mieniu przepisów o szkolnictwie wyższym na kierun-
ku: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, 
elektrotechnika lub pokrewne.
pkt 4) posiada uprawnienia budowlane bez ograni-
czeń do projektowania albo kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności architektonicznej, kon-
strukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej i jest człon-
kiem samorządu zawodowego albo odbyła szkolenie 
i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed mi-
nistrem właściwym do spraw budownictwa, gospo-
darki przestrzennej i mieszkaniowej.
Celem przedłożonej propozycji była realizacja wnio-
sków zjazdowych 1.12.08; 2.62.08; 3.72.08 z tabeli 
E, skierowanych do Komisji, żeby nadać inżynierom, 
nieposiadającym tytułu magistra, ale posiadającym 
odpowiednie uprawnienia budowlane, prawa wyni-
kające z ustawy do sporządzania świadectw charak-

terystyki energetycznej budynku.
Postulat w tej sprawie został tylko częściowo uwzględ-
niony. W rządowym projekcie dotyczącym zmian 
w Pb oraz ustawie o gospodarce nieruchomościami 
z dnia 4.11.2008 r., a następnie w projekcie z dnia 
5.01.2009 r. art. 5 ust. 8 pkt 2 otrzymał brzmienie: 
pkt 2) ukończyła w rozumieniu przepisów o szkol-
nictwie wyższym, co najmniej; a) studia magisterskie 
albo b) studia inżynierskie na kierunku: architektura, 
budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub 
pokrewnych.
 W art. 14 ust. 3 pkt 3 i pkt 4, żeby otrzymał 
brzmienie:
pkt 3) do kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń:
a)  ukończenia inżynierskich studiów, w rozumieniu 

przepisów o szkolnictwie wyższym na kierunku od-
powiednim dla danej specjalności,

b)  odbycia dwuletniej praktyki na budowie.
pkt 4) do kierowania robotami budowlanymi w ogra-
niczonym zakresie:
a)  ukończenia inżynierskich studiów w rozumieniu 

przepisów o szkolnictwie wyższym na kierunku po-
krewnym dla danej specjalności,

b)  odbycia trzyletniej praktyki na budowie.
Celem przedłożonej propozycji była realizacja wnio-
sku Krajowego Zjazdu, żeby zobowiązać KR PIIB do 
kontynuowania działań zmierzających do przywró-
cenia inżynierom możliwości uzyskiwania uprawnień 
budowlanych bez ograniczeń do kierowania robota-
mi budowlanymi.
Postulat w tej sprawie został przyjęty. W rządo-
wym projekcie z dnia 30.12.2008 r. „Ustawa z dnia 
….2009 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane, usta-
wy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
oraz niektórych innych ustaw" pkt 3 i pkt 4 w ust. 3, 
art. 14 ustawy Pb otrzymał w całości brzmienie zapro-
ponowane przez nasza Izbę.
 Została również uwzględniona propozycja, żeby 
w art. 15 ustawy Pb skreślić ust. 3. Celem tej propo-
zycji było, żeby nadawać tytuł rzeczoznawcy budow-
lanego tylko tym osobom, które posiadają odpowied-
nie uprawnienia. Przyjęta została też propozycja, żeby 
art. 3 ustawy Pb uzupełnić o definicje „ oceny tech-
nicznej” i „ekspertyzy technicznej”. W art. 33 ust. 1 
pkt 1 uwzględniony został wniosek, żeby do wniosku 
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o rejestrację zamierzonej inwestycji dołączyć 3, a nie 
4 egzemplarze projektu budowlanego. Uwzględnio-
no również w projekcie rządowym kilka istotnych, 
zgłoszonych przez Izbę, uwag porządkowych. Nie 
uwzględniono kilku przedłożonych przez Izbę istot-
nych wniosków. Między innymi:
-  uzupełnienia art. 14 ust. 1 ustawy Pb o specjalność 

hydrotechniczną – wodnomelioracyjną
-  wprowadzenia kategoryzacji obiektów budowla-

nych, co pozwoliłoby na różnicowanie uprawnień 
zarówno w projektowaniu, jak też wykonawstwie,

-  wprowadzenia dla inwestycji wymagających sporzą-
dzenia projektu budowlanego, obowiązku opraco-
wania projektów lub rysunków wykonawczych i spe-
cyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych – czyli dokumentacji wykonawczej.  

 W ramach współdziałania z Komisją Wnio-
skową przedmiotem prac Komisji Prawno-Regu-
laminowej były również pozostałe wnioski przyję-
te przez VII Krajowy Zjazd. Informacja o stopniu 
realizacji wniosków, skierowanych do Komisji  
Prawno–Regulaminowej, znajduje się w załączniku 
do sprawozdania Komisji.
 W odniesieniu do ustawy o samorządach zawo-
dowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów, Komisja Prawno-Regulaminowa w pełni 
popierała działania władz naszej Izby w 2008 roku 
na rzecz umacniania idei samorządności zawodowej 
oraz budowania prestiżu inżyniera budownictwa jako 
zawodu zaufania publicznego. Tym samym wyrażała 
sprzeciw wobec podejmowanych prób ograniczenia 
(lub zniesienia) samorządności zawodowej inżynie-
rów budownictwa.
 Przedmiotem prac Komisji Prawno-Regulaminowej 
w okresie sprawozdawczym było również zaopiniowa-
nie przedłożonych do konsultacji społecznych projek-
tów innych ustaw i rozporządzeń. Między innymi:
-  na początku 2008 r. wypracowanie stanowiska wo-

bec projektu ustawy (z dnia 11.12.2007 r.) o zmia-
nie ustawy o samorządach zawodowych architek-
tów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów,

-  odniesienie się Komisji do opinii GKUA (z dnia 
17.12.2007 r.) w sprawie celowości wznowienia 
prac legislacyjnych nad projektem ustawy o zmianie 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym,

-  odniesienie się Komisji do przedłożonego przez 
GKUA projektu ustawy o zmianie ustawy Pb, ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
oraz innych ustaw wraz z uzasadnieniem, 

-  omówienie i przyjęcie stanowiska PIIB (opracowane-
go przez kol. Henryka Wawrzyniaka) wobec projektu 
(z dnia 10.01.2008 r.) ustawy o zmianie ustawy Pra-
wo energetyczne, ochrony środowiska oraz ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

-  odniesienie się Komisji do projektu Mini-
stra Infrastruktury o uchyleniu Ustawy z dnia 
9 lipca 2003 r. o gwarancji zapłaty za roboty bu-
dowlane,

-  odniesienie się do projektu ITB i wypracowanie 
uwag odnośnie przepisów dotyczących warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie,

-  odniesienie się do projektu ustawy o zmianie ustawy 
o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie 
oceny zgodności, 

-  odniesienie się do projektu ustawy o koncesji na ro-
boty budowlane lub usługi wraz z projektem aktu 
wykonawczego,

-  odniesienie  się do projektów kolejnych rozporzą-
dzeń Ministra Infrastruktury w sprawie metodologii 
obliczania charakterystyki energetycznej budynku, 
lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej 
samodzielną całość techniczno-użytkową oraz spo-
sobu sporządzania i wzorów świadectw ich charak-
terystyki energetycznej,

-  zaopiniowanie a) rządowego projektu nowelizacji 
zakresu i formy projektu budowlanego, b) rządo-
wego projektu nowelizacji warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie,

-  odniesienie się i zgłoszenie uwag do procedowa-
nego przez komisje sejmowe: Samorządu Teryto-
rialnego i Polityki Regionalnej oraz Infrastruktury, 
komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy 
– Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 
(druk nr 1048).

 Członkowie Komisji Prawno–Regulaminowej:  
kol. Henryk Wawrzyniak z Pomorskiej OIIB brał ak-
tywny merytoryczny udział w warsztatach ekspertów  
nt. „charakterystyki energetycznej budynków i spo-
rządzania świadectw” w „LEWIATANIE” (m-c maj 
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2008 r.) oraz w Ministerstwie Infrastruktury (m-c czer-
wiec 2008 r.), natomiast w grudniu 2008 r. wygłosił 
prelekcję nt. charakterystyki energetycznej budynków 
i świadectw tychże w „ENERDZIE”; kol. Jerzy Kotowski 
z Mazowieckiej OIIB reprezentował naszą Izbę na po-
siedzeniach komisji sejmowych: „Przyjazne Państwo” 
w sprawie „ustawy o samorządzie zawodowym archi-
tektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów” 
i Komisji Infrastruktury w sprawach: 1) koncesji w bu-
dowie infrastruktury komunalnej, 2) finansowania 
budownictwa mieszkaniowego. Uczestniczył również 
w V Konferencji Szkoleniowo-Technicznej pod nazwą 
„Nowoczesna Energetyka”, organizowanej przez 
LUBZEL i Politechnikę Lubelską; kol. Stefan Wójcik ze 
Śląskiej OIIB, Wiceprezes KR PIIB, członek Komisji, opu-
blikował w nr 5 i 6 „ Inżyniera Budownictwa” artykuły 
dotyczące charakterystyki energetycznej budynków, 
brał również udział w problemowych spotkaniach 
w Ministerstwie Infrastruktury oraz posiedzeniach ko-
misji sejmowych.

2.4.5. Okręgowe zespoły prawno-regula-
minowe
 W roku 2008 tematyka prac zespołów działają-
cych przy okręgowych izbach inżynierów budownic-
twa była skorelowana z podejmowanymi pracami 
przez Komisję Prawno–Regulaminową PIIB, szcze-
gólnie w zakresie zebrania opinii środowiskowych, 
a następnie wypracowania stanowiska w odniesieniu 
do przedkładanych przez organy rządowe lub komi-
sje sejmowe, do konsultacji społecznych, projektów 
ustaw i rozporządzeń. Dotyczyło to również przed-
kładanych do zaopiniowania regulaminów organów 
statutowych Izby, zasad gospodarki finansowej, Sta-
tutu PIIB oraz wniosków zgłoszonych na okręgowych 
zjazdach sprawozdawczych i VII Krajowym Zjeździe 
Sprawozdawczym PIIB.
 Duże zaangażowanie i aktywność zespoły wykaza-
ły przy przeprowadzeniu konsultacji środowiskowych 
i wypracowaniu uwag do projektu ustawy o zmianie 
„ustawy Pb, ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw” 
z dnia 17 czerwca 2008 r. 
 Stanowisko i wnioski zespołów, w wymienionych 
wyżej przedmiotowych sprawach, były przesyłane 
drogą elektroniczną  lub przedstawiane bezpośred-

nio na posiedzeniach Komisji Prawno-Regulaminowej 
PIIB przez reprezentantów okręgowych izb, biorących 
udział w pracach Komisji.
 Tak jak w 2007 r., również w 2008 r. poszczegól-
ne OIIB zgłosiły tematy wiodące, którymi szczegól-
nie w swoich działaniach były zainteresowane ich 
zespoły prawno-regulaminowe. Dolnośląska Izba 
– problematyką dotyczącą kwalifikacji zawodowych 
w budownictwie oraz Prawa budowlanego i prze-
pisów okolicznych; Kujawsko-Pomorska – prawa 
wodnego i ochrony środowiska oraz Prawa budow-
lanego; Lubelska – problematyką związaną z plano-
waniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz 
Prawem budowlanym; Lubuska – z planowaniem 
i zagospodarowaniem przestrzennym, zamówienia-
mi publicznymi i Prawem budowlanym; Małopolska 
- problematyką związaną z ustawą o samorządach 
zawodowych, ustawą Pb i przepisami okolicznymi; 
Mazowiecka – problematyką dotyczącą Prawa bu-
dowlanego i przepisów okolicznych, ustawy o samo-
rządach zawodowych, ustawy prawo energetyczne 
i zamówień publicznych oraz współpracą z okręgo-
wymi oddziałami stowarzyszeń zawodowych i orga-
nami wojewódzkiej administracji publicznej; Opolska 
– prawa wodnego i ochrony środowiska; Podkarpac-
ka – planowania i zagospodarowania przestrzennego 
oraz Prawa budowlanego; Pomorska – prawa energe-
tycznego, audytu energetycznego oraz zamówień pu-
blicznych i Prawa budowlanego; Śląska – problematy-
ką związaną z ustawą o samorządach zawodowych, 
prawem wodnym i ochrony środowiska; Świętokrzy-
ska – problematyką dotyczącą ustawy o samorządach 
zawodowych; Warmińsko-Mazurska – planowania 
i zagospodarowania przestrzennego; Wielkopolska – 
problematyką dotyczącą ustawy o samorządach za-
wodowych, ustawy Prawo budowlane, kodeksu etyki 
zawodowej; Zachodniopomorska – ustawy o samo-
rządach zawodowych, regulaminów i dokumentów 
podstawowych Izby.
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Wnioski skierowane przez VII ZJAZD PIIB do rozpatrzenia  
przez KOMISJĘ PRAWNO-REGULAMINOWĄ

Załącznik

 
Nr 

wn.  Rok Treść wniosku Imię i nazwisko 
wnioskodawcy Izba

 

Lp. 1 2 3 4 5

1 12 08

Podjęcie działań zmierzających do zmiany przepisów ustawy z dnia 19 września 2007 r. 
o zmianie ustawy - Prawo budowlane /Dz. U. Nr 191, poz. 1373/ w taki sposób, aby do wy-
konywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków uprawnione były osoby po-
siadające uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, 
konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej.
Posiadacz uprawnień budowlanych powinien posiadać prawo wykonywania świadectw cha-
rakterystyki energetycznej dla budynków, objętych posiadanymi uprawnieniami projektowymi 
(w tym osoby legitymujące się tytułem inżyniera oraz technicy).

Zjazd Okręgowy WAM

   

W zakresie przedmiotowego wniosku podjęte zostały następujące działania. PIIB wystąpiła do 
Ministra Infrastruktury oraz Sejmowej Komisji Infrastruktury z postulatem zmiany zapisu w art. 5 
ust. 8. pkt 2 i 4 ustawy Pb ( Dz.U. z 2007r. Nr 191 poz.1373) oraz zaproponowała następujące 
ich brzmienie. Pkt 2 żeby otrzymał brzmienie: „ukończyła co najmniej studia wyższe w rozu-
mieniu przepisów o szkolnictwie wyższym na kierunku architektura, budownictwo, inżynieria 
środowiska, elektrotechnika lub pokrewne”. Pkt 4 żeby otrzymał brzmienie: „posiada upraw-
nienia budowlane bez ograniczeń do projektowania albo kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno- budowlanej lub instalacyjnej i jest członkiem 
samorządu zawodowego lub odbyła szkolenie i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed 
ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej”. 

  

   

W projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nie-
ruchomościami (projekt z dnia 4 listopada 2008 r., a następnie z dnia 5 stycznia 2009 r.) 
częściowo został uwzględniony postulat PIIB, ale bardzo istotny. Zapis w projekcie art.  
5 ust. 8 pkt 2 umożliwia inżynierom nie mającym ukończonych studiów magisterskich, spo-
rządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynku. Pkt 2 w projekcie ma brzmienie: 
„ukończyła co najmniej: a) studia magisterskie albo b)studia inżynierskie na kierunku archi-
tektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych”. Natomiast pkt  
4 w projekcie ma brzmienie: „posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjal-
ności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej albo odbyła szkolenie 
i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownic-
twa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej”.

  

2 62 08

Należy w trybie pilnym dokonać zmiany w Prawie budowlanym Dz. U. z 2007 r. poz. 1373  
ust. 8 art. 5 oraz art.1 pkt 1 lit. b) z 19.01.2008 r. o umożliwienie sporządzania świadectw 
charakterystyki energetycznej budynków również inżynierom budownictwa i instalacji we-
wnętrznych, którzy posiadają pełne uprawnienia do projektowania.

Zjazd Okręgowy - 
Danuta Konieczny

KUP

   

W zakresie przedmiotowego wniosku podjęte zostały następujące działania. PIIB wystąpiła 
do Ministra Infrastruktury oraz Sejmowej Komisji Infrastruktury z postulatem zmiany zapisu w  
art. 5 ust. 8. pkt 2 i 4 ustawy Pb ( Dz.U. z 2007r. Nr.191 poz.1373) oraz zaproponowała nastę-
pujące ich brzmienie. Pkt 2 żeby otrzymał brzmienie: „ukończyła co najmniej studia wyższe w ro-
zumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym na kierunku architektura, budownictwo, inżynieria 
środowiska, elektrotechnika lub pokrewne”. Pkt 4 żeby otrzymał brzmienie: „posiada uprawnienia 
budowlane bez ograniczeń do projektowania albo kierowania robotami budowlanymi w specjal-
ności architektonicznej, konstrukcyjno- budowlanej lub instalacyjnej i jest członkiem samorządu 
zawodowego lub odbyła szkolenie i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem 
właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej”. 

  

   

W projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nie-
ruchomościami ( projekt z dnia 4 listopada 2008 r., a następnie z dnia 5 stycznia 2009 r.) 
częściowo został uwzględniony postulat PIIB, ale bardzo istotny. Zapis w projekcie art. 5  
ust. 8 pkt 2 umożliwia inżynierom nie mającym ukończonych studiów magisterskich, sporzą-
dzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynku. Pkt 2 w projekcie ma brzmienie: 
„ukończyła co najmniej: a) studia magisterskie albo b)studia inżynierskie na kierunku archi-
tektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych”. Natomiast pkt 4 
w projekcie ma brzmienie: „posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno-
ści architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej albo odbyła szkolenie i zło-
żyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, 
gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej”.

  

3 72 08

W imieniu środowiska inżynierskiego ŚL OIIB w Katowicach wnoszę o wystąpienie do Min. 
Infrastruktury o wszczęcie procedury zmierzającej do zmiany w ustawie Prawo budowlane 
zapisu uniemożliwiającego wykonywanie ocen energetycznych obiektów budowlanych przez 
osoby posiadające tytuł Inżyniera oraz uprawnienia budowlane do projektowania i wykonaw-
stwa bez ograniczeń.

Zjazd Okręgowy - 
Zbigniew Matuszyk

SLK
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W zakresie przedmiotowego wniosku podjęte zostały następujące działania. PIIB wystąpiła do 
Ministra Infrastruktury oraz Sejmowej Komisji Infrastruktury z postulatem zmiany zapisu w art. 5 
ust. 8. pkt 2 i 4 ustawy Pb ( Dz.U. z 2007 r. Nr.191 poz.1373) oraz zaproponowała następujące 
ich brzmienie. Pkt 2 żeby otrzymał brzmienie: „ukończyła co najmniej studia wyższe w rozu-
mieniu przepisów o szkolnictwie wyższym na kierunku architektura, budownictwo, inżynieria 
środowiska, elektrotechnika lub pokrewne”. Pkt 4 żeby otrzymał brzmienie: „posiada upraw-
nienia budowlane bez ograniczeń do projektowania albo kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno- budowlanej lub instalacyjnej i jest członkiem 
samorządu zawodowego lub odbyła szkolenie i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed 
ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej”. 

  

   

W projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nie-
ruchomościami ( projekt z dnia 4 listopada 2008 r., a następnie z dnia 5 stycznia 2009 r.) 
częściowo został uwzględniony postulat PIIB, ale bardzo istotny. Zapis w projekcie art. 5  
ust. 8 pkt 2 umożliwia inżynierom nie mającym ukończonych studiów magisterskich, sporzą-
dzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynku. Pkt 2 w projekcie ma brzmienie: 
„ukończyła co najmniej: a) studia magisterskie albo b)studia inżynierskie na kierunku archi-
tektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych”. Natomiast pkt 4 
w projekcie ma brzmienie: „posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno-
ści architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej albo odbyła szkolenie i zło-
żyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, 
gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej”.

  

 Wnioski zgłoszone w trakcie obrad VII Zjazdu PIIB (numeracja odrębna)

4 1 08

Umożliwić inżynierom zdobywanie uprawnień pełnych budowlanych dla nowych specjal-
ności, nie wynikających z kierunku ukończenia studiów kierunkowych, a uzupełnionych 
dla określonej specjalizacji studiami podyplomowymi, poprzedzonymi wieloletnią praktyką 
w specjalności studiów podyplomowych.  Prawo budowlane pomija możliwość przebranżo-
wienia zawodowego inżyniera.

Henryk  Grabowski 
m183

WKP

   
Komisja Prawno-Regulaminowa uważa wniosek za zasadny. Przed wystąpieniem do właści-
wego organu posiadającego inicjatywę ustawodawczą, wniosek ten należy przekonsultować 
i uzyskać opinię merytoryczną Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 

  

5 2 08

Należy podjąć działania dla „rozbicia” megabranży w specjalności inżynieria sanitarna. Dy-
namiczny rozwój techniczny i technologiczny każdej z tych odrębnych dziedzin, którymi są 
wodociągi i kanalizacja, gazownictwo, wentylacja i klimatyzacja, uniemożliwia mega specjali-
zację jakiegokolwiek inżyniera szczególnie w zakresie projektowania i wykonawstwa.

Henryk  Grabowski 
m183

WKP

   

Komisja Prawno-Regulaminowa uznała, że wniosek nie jest zasadny. Dotychczasowe do-
świadczenia  zawodowe w tym zakresie  potwierdzają, że nie zachodzi potrzeba „rozbicia” 
megabranży w specjalności inżynieria sanitarna. Ewentualnie należy jeszcze wniosek przekon-
sultować z Krajową Komisją Kwalifikacyjną w celu uzyskania jej  opinii.
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2.5. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej
 Powołana uchwałą Krajowej Rady Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa nr 8/R/08 z dnia 10 wrze-
śnia 2008 r. Komisja Wnioskowa rozpoczęła swą 
działalność po VII Zjeździe i kontynuuje ją do chwili 
obecnej. Doświadczenia, o które komisja, jako Komi-
sja Uchwał i Wniosków, została wzbogacona w po-
przednich latach, pozwoliły zarówno wnioskodaw-
com, jak i Komisji Wnioskowej pracować sprawniej. 
Pomimo stosunkowo późnego powołania KW, prace 
postępowały sprawnie.
 Zebranie wniosków, ich posegregowanie oraz 
ujęcie tabelaryczne było pracą bardzo żmudną i cza-
sochłonną.
 Po zakończeniu prac przygotowawczych wszystkie 
wnioski rozesłano do załatwienia do organów PIIB. 
Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres pomiędzy VII, 
a VIII Krajowym Zjazdem Sprawozdawczym PIIB.

2.5.1. Skład osobowy Komisji Wniosko-
wej
 Uchwałą nr 8/R/08 Krajowej Rady Polskiej Izby In-
żynierów Budownictwa z dnia 10 września 2008 r. 
została powołana Komisja Wnioskowa. W skład Ko-
misji Wnioskowej weszli przedstawiciele wszystkich 
okręgowych izb.

2.5.2. Wykaz wniosków, które wpłynęły 
do Komisji Wnioskowej
 Do Komisji Wnioskowej podczas VII Zjazdu PIIB 
wpłynęło łącznie 99 wniosków, w tym: 
  74 wnioski przekazane ze zjazdów okręgowych,
  25 wniosków zgłoszonych przez delegatów pod-

czas VII Zjazdu PIIB.

Ogółem złożono 99 wniosków:
A .  16 wniosków w głosowaniu VII Krajowy Zjazd nie 

akceptował, 
B.  4 wnioski zostały wycofane przez wnioskodawców, 
C.  10 wniosków, które dotyczyły statutu i regulami-

nów, zostało załatwionych uchwałami przyjmują-
cymi zmiany w statucie i regulaminach,

D.  15 wniosków zostało skierowanych przez Krajowy 
Zjazd do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej - realiza-
cja została omówiona w sprawozdaniu KKK, 

E.  5 wniosków zostało skierowanych przez Krajowy 
Zjazd do Komisji Prawno-Regulaminowej - realizacja 
została omówiona w części sprawozdania KP-R, 

F.  36 wniosków zostało skierowanych przez Krajowy 
Zjazd do rozpatrzenia przez Krajową Radę - reali-
zacja jest omówiona w załączniku nr 1, 

G.  12 wniosków, dotyczących uprawnień techników 
i inżynierów I stopnia, głosowano po zagrego-

Piotr Korczak – przewodniczący (Pomorska OIIB) 

Zenon Naskręt – wiceprzewodniczący (Dolnośląska OIIB)

Marek Karnowski – wiceprzewodniczący (Śląska OIIB)

Grażyna Staroń – sekretarz (Kujawsko-Pomorska OIIB)

Członkowie:

Tadeusz Cichosz – (Lubelska OIIB)

Jolanta Herma – (Lubuska OIIB)

Kazimierz Jakubowski – (Łódzka OIIB)

Józef Szostak – (Małopolska OIIB)

Edward Groniecki – (Mazowiecka OIIB)

Jan Mizera – (Opolska OIIB)

Jerzy Kubiński – (Podkarpacka OIIB)

Lucyna Huryn – (Podlaska OIIB)

Andrzej Pawelec – (Świętokrzyska OIIB)

Andrzej Stasiorowski – (Warmińsko-Mazurska OIIB)

Jacek Skarżewski – (Wielkopolska  OIIB)

Andrzej Miłoszewski – (Zachodniopomorska OIIB)
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waniu i skierowano do Krajowej Rady - realizację 
omówiono w załączniku nr 2, 

H.  1 wniosek skierowano do Wydawnictwa PIIB „In-
żynier Budownictwa” - realizację omówiono w za-
łączniku nr 3.

 Komisja Wnioskowa przekazała do właściwych 
organów Izby zestawy wniosków w celu ich roz-
patrzenia. Zdecydowaną większość odpowiedzi, 
dotyczących realizacji wniosków, Komisja otrzy-
mała do grudnia 2008 roku. Informacja o stanie 
realizacji wniosków skierowanych do KR PIIB zo-
stała przyjęta w formie uchwały nr 6/R/09 z dnia  
28 stycznia 2009 r., po czym została rozesłana do 
poszczególnych okręgów w celu zapoznania się z nią 
wnioskodawców.

2.5.3. Posiedzenia Komisji Wniosków
 Z posiedzenia Komisji Uchwał i Wniosków w dniu 
21 czerwca 2008 r., na VII Krajowym Zjeździe PIIB, 
sporządzono sprawozdanie. 
 Komisja Wnioskowa po VII Zjeździe odbyła po-
nadto jedno posiedzenie w dniu 16 grudnia 2008 r., 
z którego został sporządzony protokół nr 1/KW/2008. 
Na wyżej wymienionym posiedzeniu przekazano in-
formacje dotyczące realizacji wniosków, a także od-
powiedzi kierowanych do wnioskodawców.

2.5.4. Podsumowanie
 Podsumowując działalność KW w okresie od VII 
Zjazdu do połowy marca 2009 roku należy stwier-

dzić, że w stosunku do lat poprzednich poprawiła się 
komunikacja Komisji Wnioskowej z poszczególnymi 
izbami okręgowymi oraz z wnioskodawcami. Forma 
działania przyjęta dla Komisji Wnioskowej ograniczyła 
możliwości jej działania, nie wpłynęła jednak na ja-
kość jej pracy.
 Doświadczenia z lat poprzednich pozwoliły na 
posortowanie wniosków, przekazanie do realizacji 
poszczególnym organom Izby oraz monitoring ich re-
alizacji. Podejmowano skuteczne działania zmierzają-
ce do uzyskania maksymalnie precyzyjnych informacji 
o stanie realizacji wniosków.
 Informacja o tym, że wniosek jest realizowany 
przez dany organ jest wyczerpująca i satysfakcjonują-
ca Komisję.
 Do końca lutego 2009 roku wszyscy wnioskodaw-
cy otrzymali informacje o stanie realizacji wniosków.
 Większość wniosków, wymagających dzia-
łań legislacyjnych, pilotowanych jest przez Komi-
sję Prawno–Regulaminową. Procedura ich reali-
zacji jest jednakże długotrwała, niejednokrotnie 
wieloletnia. Stąd też wynika konieczność informo-
wania o kolejnych etapach ich realizacji członków 
Krajowej Rady, przez Przewodniczącego Komisji  
Prawno–Regulaminowej, co regularnie w formie pi-
semnej informacji jest czynione.
 Wnioski realizowane (w trakcie realizacji) należy 
monitorować w najbliższym okresie międzyzjazdo-
wym.

Tabela: Statystyka dotycząca wniosków rozpatrywanych przez KW w 2008 r.

Okręgowe izby Ilość wniosków 
ogółem Ze zjazdów OIIB Zgłoszone na VII 

Zjeździe PIIB

Wnioski 
odrzucone przez 

VII Zjazd

Wnioski nieprzyjęte 
do realizacji 
(WYCOFANE)

Dolnośląska 4 1 3 1 1

Kujawsko-Pomorska 6 6 - - -

Lubelska 5 5 - 2 -

Lubuska 3 3 - - -

Łódzka 3 1 2 - -

Małopolska 13 8 5 1 -

Mazowiecka 17 13 4 5 -

Opolska 9 8 1 - 1

Podkarpacka 3 1 2 - 1

Podlaska 4 3 1 - 1

Pomorska 3 3 - 1 -

Śląska 4 4 - - -

Świętokrzyska 12 12 - 4 -

Warmińsko-Mazurska 2 2 - - -

Wielkopolska 9 2 7 1 -

Zachodniopomorska 2 2 - 1 -

Ogółem 99 74 25 16 4
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 Nr 
wn.  Rok Treść wniosku Imię i nazwisko wnio-

skodawcy Izba

Lp. 1 2 3 4 5

1 43 08

W spr. porozumienia określającego szczegółowe zasady współpracy pomiędzy 
jednostkami realizującymi obiekty budowlane, a organizacjami środowiskowymi 
i konserwatorem zabytków. Brak takiego porozumienia prowadzi do wydłużania 
procesu inwestycji oraz do decyzji nakazujących wstrzymanie lub wykonywanych 
obiektów i spowoduje także możliwość niewykonania na czas wielu obiektów bu-
dowlanych realizowanych w ramach EURO 2012.

Zjazd Okręgowy 
- Michał Czarnowski

MAZ

   

Po przeanalizowaniu przepisów oraz uwarunkowań formalno-pranych stwierdza 
się, że poruszaną we wniosku materię reguluje szereg ustaw i wynikających z nich 
aktów wykonawczych. Wobec powyższego porozumienie, o którym mowa we 
wniosku musiałoby mieć rangę ustawy lub rozporządzenia. Ponieważ brak dele-
gacji ustawowej do opracowania aktu określającego inne niż obowiązujące zasady 
współpracy jednostek realizujących obiekt budowlany należy uznać, że podstawą 
dobrej współpracy powinny być zapisy w/w aktów prawnych, zasady etyki zawo-
dowej oraz dobrego wychowania. Ze względu na suwerenność organów biorących 
udział w procesie budowlanym należy mieć nadzieję, że są to zasady wystarczające, 
a niedostatek ma miejsce tam, gdzie nie są dotrzymywane standardy, o które po-
winni dbać wszyscy członkowie Izby. 
Wniosek odrzucić

  

2 44 08

O ograniczenie odpowiedzialności cywilnej, dotyczącej przepisów prawnych z tytu-
łu wypadków przy pracy, dla kierowników budów, pełniących funkcje podczas re-
alizacji budów systemem gospodarczym. W/w odpowiedzialność należy przenieść 
na zatrudnionych pracowników oraz inwestorów zgodnie z zawieranymi umowa-
mi na realizację poszczególnych robót budowlanych. Kierownik budowy podczas 
realizacji budowy systemem gospodarczym winien ponosić odpowiedzialność za 
przeprowadzenie procesu budowlanego zgodnie z wydanym pozwoleniem na bu-
dowę i zatwierdzonym projektem technicznym oraz za rozwiązania konstrukcyjno-
budowlane, wprowadzane w czasie realizacji budowy.

Zjazd Okręgowy 
- Piotr Szymczak

MAZ

   

Pełnienie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, w tym także kierow-
nika budowy, niezależnie od jej wielkości i stosowanych technologii, nakłada na 
członków Izby szereg obowiązków, ale i praw. Zgodnie z zapisami ustawy – Prawo 
budowlane, kierownik budowy ponosi odpowiedzialność z tytułu pełnionych obo-
wiązków i jest zobowiązany do przestrzegania stosownych przepisów – co po-
twierdza w swoim wniosku także wnioskodawca. Dbałość o poprawność procesu 
budowlanego to także zgłaszanie nieprawidłowości. Ze względu na sygnalizowane 
problemy, ustawodawca przewiduje w nowelizowanej ustawie – Prawo budow-
lane m.in.: zaostrzenie odpowiedzialności za tolerowanie nieprawidłowości, np. 
za samowolę budowlaną – odebranie uprawnień budowlanych „na zawsze”, oraz 
przeniesienie na osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie odpowie-
dzialności za np. remonty i przebudowy - poprzez rezygnację z pozwolenia na bu-
dowę na rzecz zgłoszenia. W tej sytuacji należy oczekiwać, że większa świadomość 
członków Izby uchroni ich przed przyjmowaniem do wykonania zadań niewłaściwie 
doprecyzowanych, gdzie jest nieczytelny podział odpowiedzialności. 
Wniosek odrzucić

  

3 46 08

O wprowadzenie do Ustawy Prawo Budowlane ograniczenia czasowego dla Nad-
zoru Budowlanego wydającego pozwolenia na użytkowanie obiektu. Np. przez 
wprowadzenie 14 dniowego okresu na zgłoszenie sprzeciwu co do wykonania po-
zwolenia na użytkowanie od daty zgłoszenia wniosku przez inwestora.

Zjazd Okręgowy
 - Jarosław Cień

MAZ

   

Komisja Prawno-Regulaminowa uznała, że wniosek szczególnie w drugiej jego czę-
ści, jest niejasno sformułowany. Stąd trudność w merytorycznym odniesieniu się 
do danego wniosku. Ustalono, że jeden z członków reprezentujących Maz. OIIB 
w Komisji, wyjaśni z wnioskodawcą, który dany wniosek złożył na Mazowieckim 
Zjeździe Okręgowym, jego istotę.

  

4 49 08

Zobowiązać Radę Krajową do podjęcia działań w kierunku obniżenia wy-
sokości ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla członków PIIB. 
Uzasadnienie: Obniżenie w/w składki jest w pełni uzasadnione z uwagi na liczeb-
ność członków Izby oraz niskiej kwot wypłaconych odszkodowań.

Zjazd Okręgowy OPL

Załącznik nr 1

Wnioski skierowane przez VII ZJAZD PIIB do rozpatrzenia przez Krajową Radę.
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Wniosek. odrzucić. Ubezpieczyciel jest wyłaniany w drodze przetargu. Podstawo-
wym kryterium wyboru była i jest wysokość składki, a następnie wiarygodność 
ubezpieczyciela i inne zniżki w ubezpieczeniach  proponowane w oferowanym 
pakiecie. Wysokość składek w poszczególnych latach: 2003 r. - 120zł/rok (Warta); 
2004 r. - 100 zł (Alianz); 2005 r. - 100 zł (Alianz); 2006 r. - 100 zł (Alianz); 2007 
r. - 80 zł (Alianz); 2008 r. - 80 zł (Alianz); 2009 r. - 80 zł (Alianz). Odpowiedzialność 
ubezpieczyciela nie zamyka się okresem składkowym - rocznym. W roku 2008 r. 
likwidowane są szkody z polisy Warty z 2003 r. Na przełomie 2009/2010 r. ogło-
szony będzie przetarg, który wyłoni ubezpieczyciela.

  

5 50 08
Zobowiązać Radę Krajową PIIB do monitorowania i wprowadzenia w życie zmian 
w ustawodawstwie, wynikających z wyroków Trybunału Konstytucyjnego oraz do 
publikowania ich w  „ Inżynierze Budownictwa”.

Zjazd Okręgowy OPL

   
Wniosek jest realizowany. Informacje są zamieszczone na stronie internetowej PIIB 
oraz systematycznie publikowane w czasopiśmie „Inżynier Budownictwa”.

  

6 52 08
Dążyć do podniesienia poziomu wykształcenia i wiedzy praktycznej absolwentów 
szkół i uczelni technicznych poprzez prowadzenie programowych praktyk zawodo-
wych organizowanych przez uczelnie w porozumieniu z przedsiębiorstwami.

Zjazd Okręgowy OPL

   

Zarówno uczelnie wyższe, jak i przedsiębiorcy posiadają autonomię i zakres współ-
pracy między nimi  może wynikać z dobrowolnych umów zawieranych między nimi 
dla dobra studentów- przyszłych pracowników. Taka praktyka jest stosowana przez 
wiele firm (są fundowane stypendia, organizowane praktyki, itp.). Jednocześnie PIIB 
nie ma uprawnień zezwalających na ingerencję w ten obszar współpracy. Poza tym 
w PIIB są prowadzone prace mające na celu określenie minimów programowych. 
Zatem wniosek, w części jest realizowany, a w części należy go odrzucić

  

7 53 08

Podjąć działania, celem wprowadzenia do ustawy Prawo Budowlane zmiany zapi-
sów, dotyczącye odstąpienia od konieczności składania oryginałów zaświadczeń 
o przynależności do danej OIIB oraz poświadczonych (np. notarialnie) odpisów 
uprawnień i zastąpić je kserokopiami zaświadczeń i oświadczeniami składanymi 
przez ich właściciela.

Zjazd Okręgowy OPL

   
Komisja Prawno–Regulaminowa uznała, że nie widzi konieczności zmian zapisów 
w ustawie Prawo budowlane, dotyczących tej przedmiotowej sprawy.

  

8 54 08

Wystąpić do Rządu RP w sprawie ustanowienia pomocy finansowej dla osób fi-
zycznych i prawnych zobowiązanych do likwidacji materiałów budowlanych za-
wierających azbest . Pomoc finansowa miałaby pokryć koszty rozbiórki, transportu 
i składowania oraz ew. utylizację tych materiałów.

Zjazd Okręgowy OPL

   

Zasady postępowania z azbestem usuwanym z obiektów budowlanych są określone 
przepisami, które umożliwiają gminom wspieranie akcji usuwania azbestu i często, 
osoba zobowiązana do likwidacji azbestu nie ponosi kosztów z tym związanych.
Wniosek należy oddalić.

  

9 55 08
Systematycznie informować członków Izby poprzez  „Inżyniera Budownictwa” 
o przebiegu i wynikach konsultacji przedstawicieli PIIB dotyczących prac nad nowe-
lizacją ustawy Prawo budowlane. 

Zjazd Okręgowy OPL

   
Wniosek jest realizowany. Informacje są zamieszczone na stronie internetowej PIIB 
oraz systematycznie publikowane w czasopiśmie „Inżynier Budownictwa”.

  

10 59 08

Należy zmienić niektóre zapisy w ustawie z dnia 15.12.2000 r. o samorządach za-
wodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów - wniosek przeka-
zać na Krajowy Zjazd ze zobowiązaniem do załatwienia przez Krajową Radę PIIB. 
Propozycja zmian:
1. w art. 18 punkt 5 - skreśla się ostatnią część zdania od słowa  „oraz” i wpisuje 
się nowe brzmienie: „oraz okręgowych rzeczników odpowiedzialności za-
wodowej”
2. w art 19 ust. 1 punkt 9 - za słowami:  „o wszczęcie postępowania dyscyplinar-
nego” stawia się przecinek (,) i skreśla się dalszą część zdania: „oraz prowadzi 
sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej” 
3. w art 26 punkt 1 - skreśla się słowa:  „okręgowe izby” na końcu zdania i dodaje 
nowy zapis o brzmieniu: „wpisanych na listę okręgowej izby z zastrzeżeniem 
art. 38 punkt 1 i działa jako organ I-ej instancji”.

 Zjazd Okręgowy 
- Wacław Trojanowski

KUP
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4. w art 26 - wprowadza się nowy punkt 1a i 1b o brzmieniu:
„1a) kończy postępowanie wyjaśniające wnioskiem do okręgowego sądu 
dyscyplinarnego o wszczęcie postępowania lub decyzją o umorzeniu 
postępowania wyjaśniającego w sprawach odpowiedzialności zawodo-
wej i postanowieniem w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej”.  
„1b) od decyzji lub postanowienia , o których mowa w punkcie 1a) przy-
sługuje  stronom prawo wniesienia odwołania do Krajowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej jako organu II Instancji, a od decyzji lub 
postanowienia Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności zawodowej skar-
ga do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego”.
5. w art. 31 punkt 3 - skreśla się końcówkę zdania od słów:  „oraz” i wpisuje się nowe  
brzmienie: „ oraz Krajowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej”.  
6. w art 37 ust. 1 punkt 2 - skreśla się drugą część zdania od słów:  „oraz zakresu” i wpro-
wadza się nowy zapis o brzmieniu:  „oraz z zakresu odpowiedzialności zawo-
dowej członków organów izb architektów oraz inżynierów budownictwa”. 
7. art 38 punkt 1 - otrzymuje nowe brzmienie:
„1) prowadzi postępowanie wyjaśniające oraz sprawuje funkcje oskarży-
ciela w sprawach odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej człon-
ków organów Krajowej Izby i członków organów okręgowych izb archi-
tektów oraz inżynierów budownictwa jako organ pierwszej instancji”.

 KUP 

8. w art. 38 - wprowadza się nowe punkty 1a) i 1b) o brzmieniu:
„1a) jako organ pierwszej instancji kończy postępowanie wyjaśniające 
wnioskiem do krajowego sądu Dyscyplinarnego o wszczęcie postępowa-
nia lub decyzją o umorzeniu postępowania wyjaśniającego w sprawach 
odpowiedzialności zawodowej i postanowieniem  w sprawach odpowie-
dzialności dyscyplinarnej.”
„1b) od decyzji lub postanowienia, o których mowa w punkcie 1a) przy-
sługuje stronom prawo wniesienia odwołania w sprawach odpowiedzial-
ności zawodowej i zażalenia sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej 
do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego.”
9. W art. 47 ust. 2 - za słowami: „Krajowej Izby” dodaje się słowa: 
 „i członków organów izb okręgowych”. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Ad. zmiany do art. 18 pkt 5: Zmiana nie jest uzasadniona. Wskazanie, że okręgowy 
Zjazd wybiera „okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej” a nie (jak 
jest obecnie) „okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej” wprowadzi 
zamieszanie interpretacyjne tego przepisu. Należy zauważyć, że ustawa stanowi 
ustrojową podstawę funkcjonowania 3 samorządów; nie zasadne się wydaje więc 
nowelizowanie jej przepisów wyłącznie w związku z wprowadzeniem (dość wyjąt-
kowej) konstrukcji działania rzeczników przez PIIB. Proponuję przepis pozostawić 
w dotychczasowym brzmieniu.

 
 
 
 

Ad. zmiany do art. 19 ust. 1 pkt 9: Propozycja jest zasadna. Okręgowa rada Izby 
nie prowadzi spraw z zakresu odpowiedzialności zawodowej. Poza opiniowanym 
przepisem żadne inne nie przyznają jej takich kompetencji. Z całokształtu uregulo-
wań dotyczących odpowiedzialności zawodowej wynika, że prowadzą je rzecznicy 
odpowiedzialności zawodowej oraz sądy dyscyplinarne, brak też trybu w jakim rada 
okręgowa miałaby prowadzić sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej. 
Kompetencja ta i tak nie była więc stosowana (przepis martwy).

Ad. zmiany do art. 26 pkt 1: Zastąpienie zwrotu „członków okręgowej Izby” zwro-
tem „członków wpisanych na listę okręgowej izby” nie ma większego praktycznego 
znaczenia.

Ad. zamiany do art. 26 (pkt 1a i 1b): Proponowane zmiany nie są uzasadnione. 
Wątpliwości budzić może umiejscowienie przepisów w ustawie będącej podstawą 
działania samorządów (zawierającej przepisy ustrojowe). Przepisy te są również 
o tyle zbędne, że normy które wprowadzają wynikają z innych przepisów (art. 11 
ust. 1 ustawy o samorządach, art. 5 § 1 pkt 5 Kpa oraz 105 § 1 Kpa). Proponowana 
redakcja przepisu jest również nieprecyzyjna.
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Ad. zmiany do art. 31 pkt 3: Uwagi analogiczne jak do art.. 18 pkt 5.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ad zmiany do art. 38: Proponowana zmiana jest zasadna. Przepis art. 38 pkt 1 
w obecnym kształcie budzi wątpliwości interpretacyjne w zakresie kompetencji 
Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności zawodowej. Przede wszystkim nie jest 
jasne czy KROZ winien prowadzić w pierwszej instancji postępowania wyjaśnia-
jące dotyczące wyłącznie członków organów Krajowej Izby czy również członków 
okręgowych izb. Chociaż z zestawienia tego przepisu z przepisem art. 37 ust. 2 
(kompetencje KDS) wynika, że również członkowie organów okręgowych izb pod-
legają „jurysdykcji” KROZ to można przekonująco bronić również innych stanowisk. 
Zmiana byłaby o tyle istotna, że przepisy określające kompetencję KROZ do pro-
wadzenia postępowania wyjaśniającego w pierwszej instancji wprowadzają wyją-
tek (który należy interpretować ściśle) od domniemania kompetencji okręgowych 
rzeczników.

Ad zmiany do art. 38 pkt 1a i 1b: Uwagi analogiczne jak do art. 26 (pkt 1a  i 1b)

Ad zmiany do art. 47 ust. 2: Proponowana zmiana jest uzasadniona w szczególno-
ści w przypadku zmiany art.. 38 pkt 1. Zasadne jest wyraźne wskazanie, że Krajowy 
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej jest oskarżycielem nie tylko w sprawach 
postępowań wyjaśniających członków organów Krajowej Izby ale również człon-
ków organów okręgowych izb.

Ww. propozycje zmian zostały zgłoszone do Ministerstwa Infrastruktury do 
uwzględnienia w ramach nowelizacji ustawy o samorządach zawodowych.

11 61 08
Tematyka miesięcznika  „Inżynier Budownictwa”, winna zostać rozszerzona w od-
powiedniej proporcji o zagadnienia związane ze wszystkimi specjalnościami sku-
pionymi w PIIB.

Zjazd Okręgowy 
- Bruno Bronkau

KUP

   
Wniosek jest realizowany. W miarę powiększania objętości czasopisma tematyka 
techniczna związana ze wszystkimi specjalnościami zrzeszonymi w PIIB będzie zaj-
mowała coraz więcej miejsca.

  

12 63 08

PIIB powinna podjąć działania, które doprowadzą do zmiany przepisów o podatku 
dochodowym i ubezpieczeniach społecznych w celu zainteresowania Przedsiębior-
ców do zatrudniania młodej kadry technicznej , której w ten sposób ułatwi się 
możliwość odbycia praktyki niezbędnej do uzyskania uprawnień budowlanych.

Zjazd Okręgowy 
- Delegaci Izby z Torunia 

i Włocławka
KUP

   
Należy zwrócić się do wnioskodawców, aby odnieśli wniosek do konkretnych ustaw 
i rozporządzeń z propozycjami systemowych zmian. Wtedy możliwa będzie realiza-
cja słusznego, ale ogólnego postulatu.

  

13 68 08
Uregulować problem ustalania geotechnicznych warunków posadowień obiektów 
budowlanych i umocować prawnie działalność inżynierów geotechników w zakre-
sie opracowywania dokumentacji geotechnicznych i geologiczno - inżynierskich.

Zjazd Okręgowy 
- Krzysztof Parylak

DOS

   

Wniosek uznano za zasadny. W ramach przedłożonego przez Ministerstwo In-
frastruktury do konsultacji, projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane, 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych 
ustaw-( projekt z dnia 17.06.2008 r.) Komisja Prawno-Regulaminowa przedłożyła 
Ministrowi Infrastruktury wraz z innymi uwagami i wnioskami, wniosek dotyczący 
uregulowania w ustawie Pb tej ważnej kwestii. Postulowano, żeby w art.3 usta-
wy Pb wprowadzić definicję pkt.12a) „kategoria geotechniczna obiektu budow-
lanego- stopień skomplikowania obiektu budowlanego pod względem złożoności 
gruntowych, współpracy konstrukcji i podłoża gruntowego a także oddziaływania 
konstrukcji na środowisko. W art. 14 wprowadzić pkt. 2f o treści „geotechnicznej”. 
W art. 34 ust.3 zamiast pkt.4) wprowadzić pkt.2a o treści: 2a) „projekt geotech-
niczny, którego zakres zależy od kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego”. 
W art. 34 ust.6 pkt.2 zmienić treść na: 2) „szczegółowe zasady sporządzania pro-
jektu geotechnicznego i kwalifikacje osób uprawnionych do jego wykonywania”.
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14 70 08

Zawody inżynierów automatyków i elektroników są już i będą coraz częściej nie-
zbędne w budownictwie. Należy więc wprowadzić je do procedury uprawnień 
budowlanych w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych o napięciu do 1 kV. Ten zakres napięć to domena instacji automatyki  
i elektroniki.

Zjazd Okręgowy 
- Tadeusz Lipiński

SLK

   

Kierunek elektronika i automatyka wyrósł z wydziału elektrycznego na uczelniach 
politechnicznych. Na kierunku Elektronika i Automatyka zrezygnowano z wielu 
przedmiotów mających istotne znaczenie przy budowie i projektowaniu instala-
cji i urządzeń elektrycznych. Elektronika i Automatyka to między innymi instalacje 
elektryczne bardzo niskich napięć rzędu do 100 V. Takie instalacje można prowadzić 
w budynkach mieszkalnych i przemysłowych w miejscach przygotowanych do tego 
celu miedzy innymi w kanałach, drabinkach, przepustach przez stropy itp. Nie wy-
magają one pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia remontu, czyli nie wymagają 
uprawnień budowlanych. Dopuszczenie ukończenia studiów na kierunkach Elek-
troniki i Automatyki jako wykształcenia podstawowego w procedurze uzyskiwania 
uprawnień budowlanych w specjalności elektrycznej, może spowodować obniżenie 
jakości projektów budowlanych (i innej dokumentacji technicznej) oraz ich prak-
tycznej realizacji. 
Wnioski: 
1.kierunek Elektronika i Automatyka nie nadają się do uzyskania uprawnień budow-
lanych dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycz-
nych i elektroenergetycznych, 
2. kierunek Elektronika jest wykształceniem odpowiednim do uzyskania uprawnień 
budowlanych w specjalności teletechnicznej, gdzie wykonuje się instalacje bardzo 
niskich napięć.

  

15 74 08
Poczynić starania w GINB celem wprowadzenia do ewidencji krajowej wszystkich 
członków izby  posiadających uprawnienia budowlane, niezależnie od daty ich uzy-
skania.

Zjazd Okręgowy OPL

   
Wystąpiono do GUNB, który systematycznie powiększa bazę osób, które uzyskały 
uprawnienia przed rokiem 1995.

  

16 15 08
Zmiany w Rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w bu-
downictwie poprzez wprowadzenie specjalności - budownictwo wodne i wodno-
melioracyjne. 

Zjazd Okręgowy 
- Włodzimierz Drzyżdżyk

MAP

   

Wniosek zasadny. Polska Izba Inżynierów Budownictwa w ramach konsultacji pro-
wadzonych w odniesieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane, 
przedstawiła Ministrowi Infrastruktury propozycje odnośnie koniecznych zmian 
w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. –Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr.156, 
poz.1118 z późn. zm.) w których między innymi znalazł się wniosek, żeby w art.14 
ust.1 uzupełnić o specjalność: hydrotechnicznej – wodnomelioracyjnej.

  

17 37 08
Utworzyć specjalność „hydrotechniczną i melioracyjną” po wydzieleniu specjalizacji 
techniczno-budowlanych: budowle hydrotechniczne i obiekty melioracji wodnych 
ze specjalizacji konstrukcyjno-budowlanej.

Zjazd Okręgowy 
- Andrzej Pichla

LUB

   

Wniosek zasadny. Polska Izba Inżynierów Budownictwa w ramach konsultacji pro-
wadzonych w odniesieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane, 
przedstawiła Ministrowi Infrastruktury propozycje odnośnie koniecznych zmian 
w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. –Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr.156, 
poz.1118 z późn. zm.) w których między innymi znalazł się wniosek, żeby w art.14 
ust.1 uzupełnić o specjalność: hydrotechnicznej – wodnomelioracyjnej.

  

18 48 08

O wypracowanie przez MOIIB jednoznacznego stanowiska w sprawie konieczno-
ści powołania uprawnień budowlanych w obrębie specjalności, dotyczącej szeroko 
pojętej działalności związanej z gospodarką wodną (budownictwo wodne i wodno 
melioracyjne).

Zjazd Okręgowy 
- Zbigniew Bartosik

MAZ

   

Wniosek zasadny. Polska Izba Inżynierów Budownictwa w ramach konsultacji pro-
wadzonych w odniesieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane, 
przedstawiła Ministrowi Infrastruktury propozycje odnośnie koniecznych zmian 
w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. –Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr.156, 
poz.1118 z późn. zm.) w których między innymi znalazł się wniosek, żeby w art.14 
ust.1 uzupełnić o specjalność: hydrotechnicznej – wodnomelioracyjnej.
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19 73 08 Ponowić działania zmierzające do przywrócenia specjalności budownictwo wodno 
- melioracyjne względnie budownictwo hydrotechniczne.

Zjazd Okręgowy 
- Franciszek Wiśniewski

ZAP

   

Wniosek zasadny. Polska Izba Inżynierów Budownictwa w ramach konsultacji pro-
wadzonych w odniesieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane, 
przedstawiła Ministrowi Infrastruktury propozycje odnośnie koniecznych zmian 
w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. –Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr.156, 
poz.1118 z późn. zm.) w których między innymi znalazł się wniosek, żeby w art.14 
ust.1 uzupełnić o specjalność: hydrotechnicznej – wodnomelioracyjnej.

  

20 6 08 Wnioskuje o umieszczenie na zaświadczeniach o przynależności do POIIB informa-
cji o czasookresie tej przynależności.

Zjazd Okręgowy 
- Witold Dobosiewicz 

PDK

   

Wniosek odrzucić. Zaświadczenie  potwierdza przynależność do Izby i ubezpiecze-
nie OC. Na zaświadczeniu umieszczona jest data wydania oraz, zgodnie z ustawą, 
data ważności. Wprowadzenie dodatkowych informacji o czasookresie przynależ-
ności mając na uwadze, brak ciągłości oraz fakt przenoszenia się członków z okrę-
gu do okręgu będzie czynnością kosztowną i zbędną. Zapytania organów ścigania 
o przynależność w poprzednich okresach nie przekracza 10 spraw w skali Izby.

  

21 6 08
Podjęcie działań przez PIIB w sprawie zapewnienia członkom izb okręgowych elek-
tronicznego dostępu do biblioteki norm, eurokodów z dziedziny budownictwa 
(negocjacje z PKN)

Roma Rybiańska 14 DOS

   Wniosek odrzucić. Wniosek dotyczy okręgowych izb.   

22 11 08 Odstąpić od zasady finansowania IB przez OIIB na rzecz PIIB - wynoszącej 1,22 zł 
brutto za jeden egzemplarz

Jerzy Jach 64 MAP

   
W dniu 5 listopada Krajowa Rada podjęła uchwałę o zakupie „Inżyniera Budownic-
twa” przez okręgowe Izby. Koszt zakupu określono na 90 gr + VAT za egzemplarz.

  

23 12 08
Odstąpić od zasady finansowania  za kolportaż biuletynów OIIB tzn. ,,wrzutki” 
realizowanej przez PIIB - wynoszącej 4500 zł miesięcznie. Kolportażem IB powinny 
zajmować się OIIB odpłatnie przez PIIB.

Jerzy Jach 64 MAP

   
Wniosek prowadzi do powiększenia kosztów kolportażu co najmniej dwukrotnie. 
Okręgi korzystają z przygotowanego przez Krajowe Biuro centralnego kolportażu 
dobrowolnie ze względu na znacznie niższe koszty.

  

24 16 08

Zobowiązać KR oraz kompetentne organy statutowe PIIB do pojęcia starań o zmia-
nę Prawa budowlanego w części określającej warunki nabywania uprawnień do 
wykonywania świadectw energetycznych - umożliwić uzyskanie ww. uprawnień 
przez inżynierów.

Zbigniew Detyna 111 PDK

   

W zakresie przedmiotowego wniosku podjęte zostały następujące działania. PIIB 
wystąpiła do Ministra Infrastruktury z postulatem zmiany zapisu w art.5 ust.8. 
pkt.2 i 4 ustawy Pb (Dz. U. z 2007r.Nr.191 poz.1373),oraz zaproponowała na-
stępujące ich brzmienie. Pkt.2, żeby otrzymał brzmienie: „ ukończyła co najmniej 
studia wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym na kierunku ar-
chitektura, budownictwo, inżynieria środowiska, elektrotechnika lub pokrewne”. 
Pkt. 4, żeby otrzymał brzmienie: „posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń 
do projektowania albo kierowania robotami budowlanymi w specjalności architek-
tonicznej, konstrukcyjno- budowlanej lub instalacyjnej i jest członkiem samorzą-
du zawodowego lub odbyła szkolenie i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin 
przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej 
i mieszkaniowej”. 
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W projekcie ustawy o zmianie ustawy- Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce 
nieruchomościami –( projekt z dnia 4 listopada 2008r.) częściowo został uwzględ-
niony postulat PIIB, ale bardzo istotny. Zapis w projekcie art.5 ust.8 pkt.2 umoż-
liwia inżynierom nie mających ukończonych studiów magisterskich, sporządzanie 
świadectw charakterystyki energetycznej budynku. Pkt.2 w projekcie ma brzmienie: 
„ ukończyła co najmniej studia magisterskie, albo studia inżynierskie w rozumie-
niu przepisów o szkolnictwie wyższym na kierunku architektura, budownictwo, 
inżynieria środowiska energetyka lub pokrewnych”. Natomiast pkt. 4 w projekcie 
ma brzmienie: „posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 
architektoniczna, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacji albo odbyła szkolenie 
i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem właściwym do spraw 
budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej”.

  

25 18 08
PIIB powinna utworzyć system stypendiów dla kadry technicznej - studia dokto-
ranckie krajowe lub zagraniczne z tematami określonymi przez PIIB w porozumie-
niu z uczelniami.

Jadwiga Gałach 181 
i Szczepan Mikurenda 190

WKP

   
Składki nie są zbierane by tworzyć system stypendialny. W związku z powyższym 
wniosek należy odrzucić.

  

26 20 08 Udostępnić członkom (po wynegocjowanych niższych cenach) dostęp do ,,Serwisu 
Budowlanego” firmy WOLTER KLUVER

Jadwiga Gałach 181 
i Szczepan Mikurenda 190

WKP

   
Dotychczasowe doświadczenie nie wskazuje, że tym programem jest zaintereso-
wana duża liczba członków. W związku z powyższym sprawa powinna pozostać 
w gestii izb okręgowych.

  

27 21 08 Wprowadzić do Prawa budowlanego specjalność budownictwo wodne i meliora-
cyjne

Jerzy Czernuszczyk 79 MAZ

   

Wniosek zasadny. Polska Izba Inżynierów Budownictwa w ramach konsultacji pro-
wadzonych w odniesieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane, 
przedstawiła Ministrowi Infrastruktury propozycje odnośnie koniecznych zmian 
w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. –Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr.156, 
poz.1118 z późn. zm.) w których między innymi znalazł się wniosek, żeby w art.14 
ust.1 uzupełnić o specjalność: hydrotechnicznej – wodnomelioracyjnej.

  

28 22 08 Wprowadzić do Prawa budowlanego i rozporządzenia w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie specjalności wodnej i wodnomelioracyjnej

Leonard Szczygielski 97 
i Jerzy Czernuszczyk 79

MAZ

   

Wniosek zasadny. Polska Izba Inżynierów Budownictwa w ramach konsultacji pro-
wadzonych w odniesieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane, 
przedstawiła Ministrowi Infrastruktury propozycje odnośnie koniecznych zmian 
w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. –Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr.156, 
poz.1118 z późn. zm.) w których między innymi znalazł się wniosek, żeby w art.14 
ust.1 uzupełnić o specjalność: hydrotechnicznej – wodnomelioracyjnej.

  

29 23 08

Wprowadzić uprawnienia dla techników do kierowania robotami w ograniczo-
nym zakresie i rozszerzyć inżynierom do kierowania bez ograniczeń oraz rozdzielić 
uprawnienia w specjalności sanitarnej w następujący sposób: a) sieci i instal. wod.-
kan., b) co i wentylacja, c) gaz

Tadeusz Sułkowski 72 MAP
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W ramach prowadzonej przez Ministerstwo Infrastruktury konsultacji społecznej 
w odniesieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane, ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw 
(projekt z dnia17.06.2008 r.) Komisja Prawno-Regulaminowa przedłożyła do Mini-
sterstwa Infrastruktury wraz z innymi uwagami, wniosek odnośnie tej kwestii, który 
miał następującą treść: „ W ramach uzgodnień z Polskim Związkiem Inżynierów 
i Techników Budownictwa, uważamy za konieczne uregulowanie w procesie bu-
dowlanym roli techników budowlanych. Technicy budowlani (z maturą) powinni 
mieć prawo do uzyskania ograniczonych uprawnień budowlanych w wykonaw-
stwie dla obiektów nieskomplikowanych”. Ponadto dotychczasowe doświadczenia  
zawodowe w tym zakresie  potwierdzają, że nie zachodzi potrzeba „rozbicia” me-
gabranży w specjalności inżynieria sanitarna. Ewentualnie należy jeszcze wniosek 
przekonsultować z Krajową Komisją Kwalifikacyjną w celu uzyskania jej  opinii. 

  

30 24 08 Wprowadzić do Prawa budowlanego i rozporządzenia w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie specjalności wodnej i wodnomelioracyjnej

Grzegorz Kokociński 49 ŁOD

   

Wniosek zasadny. Polska Izba Inżynierów Budownictwa w ramach konsultacji pro-
wadzonych w odniesieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane, 
przedstawiła Ministrowi Infrastruktury propozycje odnośnie koniecznych zmian 
w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. –Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr.156, 
poz.1118 z późn. zm.) w których między innymi znalazł się wniosek, żeby w art.14 
ust.1 uzupełnić o specjalność: hydrotechnicznej – wodnomelioracyjnej.

  

31 25 08 Wprowadzić do Prawa budowlanego i rozporządzenia w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie specjalności wodnej i wodnomelioracyjnej

Stanisław Wojciechowski 55 ŁOD

   

Wniosek zasadny. Polska Izba Inżynierów Budownictwa w ramach konsultacji pro-
wadzonych w odniesieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane, 
przedstawiła Ministrowi Infrastruktury propozycje odnośnie koniecznych zmian 
w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. –Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr.156, 
poz.1118 z późn. zm.) w których między innymi znalazł się wniosek, żeby w art.14 
ust.1 uzupełnić o specjalność: hydrotechnicznej – wodnomelioracyjnej.

  

32 27 08

Należy podjąć starania legislacyjne o likwidację zapisu art. 15 ust. 3 Prawa bu-
dowlanego (dotyczy nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego osobom nie 
posiadającym wyższego wykształcenia technicznego i uprawnień budowlanych). 
Przedmiotowy przepis nie dotyczy rzeczoznawstwa budowlanego, poza tym po-
zostaje przepisem  „martwym” (od 26.09.2005 r.) nie ukazały się przepisy czy roz-
porządzenia wykonawcze w tym zakresie , a w związku z tym również regulamin 
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.

Zjazd Okręgowy SWK

   

W ramach zgłoszonych do Ministra Infrastruktury, przez Polską Izbę Inżynierów Bu-
downictwa propozycji koniecznych zmian w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo 
budowlane ( Dz. U. z 2006 r.Nr.156, poz.1118 z późn. zm.) znalazła się propozycja 
skreślenia ust. 3 w art. 15 ww. ustawy  Celem propozycji jest nadawanie tytułu 
rzeczoznawcy osobom posiadającym właściwie uprawnienia. W rządowym projek-
cie z dn. 30.12.2008 r. „ustawa z dn. ... 2009 o zmianie ustawy prawo budowla-
ne, ust. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych 
ustaw” w art. 15 ust. 3 został skreślony.

  

33 28 08

Konieczne jest sprecyzowanie zapisu w art.15 ust. 1 pkt 2c Prawa budowlanego 
oraz w § 4 ust. 2f Regulaminu KKK  „postępowania kwalifikacyjnego w sprawie 
nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego” - odnośnie praktyki zawodowej  
wymaganej przy ubieganiu się o rzeczoznawstwo budowlane - poprzez dodanie 
słów:  „po uzyskaniu uprawnień budowlanych”. 

Zjazd Okręgowy SWK
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Wniosek nie został uwzględniony w projekcie rządowym zmian w Prawie budow-
lanym pomimo, że znaczna część wniosków Izby dotyczących rzeczoznawstwa 
została wprowadzona.

  

34 60 08

VII Zjazd KUP OIIB w Bydgoszczy zobowiązuje Delegatów na Zjazd Krajowy do zło-
żenia wniosku o treści: Wnioski uchwalone na Krajowym Zjeździe Izby powinny być 
realizowane przez właściwe organy PIIB, a nie przez Komisję wniosków powołaną 
przez kolejne zjazdy dla przedstawienia wniosków zgłaszanych na tych Zjazdach.
Sprawozdania z realizacji wniosków przez poszczególne organy PIIB winny składać 
te organy na kolejne zjeździe.

Zjazd Okręgowy 
- Włodzimierz Miklas

KUP

   Wniosek został zrealizowany   

35 71 08

W imieniu środowiska inżynierskiego branży sanitarnej oraz Polskiego Zrzeszenia 
Inżynierów i Techników Sanitarnych, wnoszę o wystąpienie do twórców nowej 
ustawy Prawo budowlane o uwzględnienie n/w postulatów:
1. Przywrócić dla osób posiadających wyższe wykształcenie zawodowe i tytuł inży-
niera, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograni-
czeń oraz do projektowania w ograniczonym zakresie. Podzielić mega branżę jaką 
jest inżynieria sanitarna na na specjalności instalacyjne w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodno kanalizacyjnych w/g pro-
pozycji:
- cieplne, wentylacyjne i klimatyzacyjne
- wodno – kanalizacyjne
- gazowe
- technologii wody i ścieków.
Dla absolwentów Akademii Górniczo - Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie po 
kierunku wiertnictwa, nafty i gazu należy nadawać jedynie uprawnienia wyłącznie 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych.

Zjazd Okręgowy 
- Zbigniew Matuszyk

SLK

   

W ramach zgłoszonych do Ministra Infrastruktury, przez Polską Izbę Inżynierów 
Budownictwa propozycji koniecznych zmian w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.- Pra-
wo budowlane (Dz. U. z 2006 r.Nr.156, poz.1118 z późn. zm.) znalazł się również  
zgodnie z oczekiwaniami naszego środowiska zawodowego wniosek, dotyczący 
takich zmian  w zapisie art. 14 ust.3 pkt.3 i pkt  4 przywołanej wyżej ustawy Pb, 
żeby stworzyć możliwość inżynierom po ukończeniu odpowiednich studiów wyż-
szych zawodowych i mających odpowiednie uprawnienia, do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń. Ponadto Komisja Prawno-Regulaminowa uznała, że 
część wniosku dot. „megabranży”  nie jest zasadna. Dotychczasowe doświadczenia  
zawodowe w tym zakresie  potwierdzają, że nie zachodzi potrzeba „rozbicia” me-
gabranży w specjalności inżynieria sanitarna. Ewentualnie należy jeszcze wniosek 
przekonsultować z Krajową Komisją Kwalifikacyjną w celu uzyskania jej  opinii.

  

36 19 08

Wnoszę o określenie zasad prowadzenia ochrony interesów zawodowych człon-
ka Izby i wskazanie kto (instytucjonalnie) ma to wykonywać. Jak wykonywać to 
zadanie statutowo (art. 8 pkt 2) aby członkowie PIIB mieli wsparcie samorządu 
zawodowego - swojego reprezentanta.

Tadeusz Gałązka  81 MAZ

   
Zobowiązania ustawowe, które nie zawierają wskazania organów dotyczą Krajowej 
Rady i okręgowych rad.
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Załącznik nr 2

1-sza grupa wniosków

„ZOBOWIĄZAĆ KR DO KONTYNUACJI DOTYCZCZASOWYCH PRAC W SPRAWACH UNORMOWANIA STATUSU TECHNIKÓW BUDOWLANYCH W POLSCE”

W ramach prowadzonej przez Ministerstwo Infrastruktury konsultacji społecznej w odniesieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane, ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw ( projekt z dnia17.06.2008 r.) Komisja Prawno-Regulaminowa przedłożyła do 
Ministerstwa Infrastruktury wraz z innymi uwagami, wniosek odnośnie tej kwestii, który miał następującą treść: „ W ramach uzgodnień z Polskim Związkiem 
Inżynierów i Techników Budownictwa, uważamy za konieczne uregulowanie w procesie budowlanym roli techników budowlanych. Technicy budowlani 
(z maturą) powinni mieć prawo do uzyskania ograniczonych uprawnień budowlanych w wykonawstwie dla obiektów nieskomplikowanych”

2-ga grupa wniosków

„ZOBOWIĄZAĆ KR DO KONTYNUACJI DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO PRZYWRÓCENIA INZYNIEROM MOZLIWOŚCI UZYSKIWANIA UPRAWNIEŃ 
BUDOWLANYCH BEZ OGRAŃICZEŃ DO KIEROWANIA ROBOTAMI”

W ramach zgłoszonych do Ministra Infrastruktury, przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa propozycji koniecznych zmian w ustawie z dnia  
7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006 r.Nr.156, poz.1118 z późn. zm.) znalazł się również  zgodnie z oczekiwaniami naszego środowiska 
zawodowego wniosek, dotyczący takich zmian  w zapisie art. 14 ust.3 pkt.3 i pkt  4 przywołanej wyżej ustawy Pb, żeby stworzyć możliwość inżynierom 
po ukończeniu odpowiednich studiów wyższych zawodowych i mających odpowiednie uprawnienia, do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. 
W projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane, ustawy o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw 
(projekt z dnia 5.09, a następnie z dnia 23.09.08) w art.14 ust.3 pkt.3 oraz pkt.4 otrzymał w całości brzmienie o treści zaproponowanej przez PIIB:
pkt.3 – do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:
a) ukończenia inżynierskich studiów w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, na kierunku odpowiednim dla danej specjalności,
b) odbycia dwuletniej praktyki na budowie.
pkt.4 – do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie:
a) ukończenia inżynierskich studiów w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym na kierunku pokrewnym dla danej specjalności,
b) odbycia trzyletniej praktyki na budowie.

Załącznik nr 3

Wniosek skierowany do redakcji Inżyniera Budownictwa

 Nr wn.  Rok Treść wniosku Imię i nazwisko 
wnioskodawcy Izba

Lp. 1 2 3 4 5

1 8 08
Wnoszę o włączenie do Rady Programowej czasopisma Inżynier Budow-
nictwa przedstawicieli OIIB. Wydawnictwo PIIB powinno być kształtowane 
przy ich współudziale. Dotychczasowy skład tego nie zapewnia.

Tadeusz Gałązka  81 MAZ

   

14 okręgowych izb wydaje własne czasopisma. W każdym wydawnictwie 
jest rada programowa. Wspólna polityka informacyjna jest kształtowana 
m.in. na corocznych zebraniach redaktorów czasopism okręgowych z Pre-
zesem, członkami Prezydium Krajowej Rady oraz przedstawicielami rady 
programowej „Inżyniera Budownictwa”. Powiększona o następne 16 osób 
rada programowa nie byłaby w stanie wypracować jednoznacznego kie-
runku informacyjnego. Wniosek nie powinien być realizowany.

  



SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY

41

2.6. Współpraca z komisjami sejmowy-
mi i senackimi
 Przedstawiciele Krajowej Izby aktywnie uczest-
niczyli w posiedzeniach sejmowych komisji: Infra-
struktury, Samorządu Terytorialnego i Polityki Re-
gionalnej, Przyjazne Państwo oraz posiedzeniach 
stałych i nadzwyczajnych podkomisji:
  stałej ds. budownictwa oraz gospodarki prze-

strzennej i mieszkaniowej,
  stałej ds. transportu drogowego i drogownictwa,
  stałej ds. transportu kolejowego, łączności i no-

woczesnych technik informacyjnych,
  nadzwyczajnej do rozpatrzenia komisyjnego 

projektu ustawy o zmianie ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 
niektórych innych ustaw.

 Współpracowaliśmy również z biurem Marszał-
ka Sejmu, opiniując różne propozycje aktów praw-
nych z obszaru budownictwa i gospodarki prze-
strzennej.
 Nawiązana została także współpraca z Senacką 
Komisją Gospodarki Narodowej,  głównie w zakre-
sie opiniowania zmian w ustawie dotyczącej nasze-
go samorządu zawodowego.
 Komisja Infrastruktury oraz stałe podkomisje od-
były posiedzenia wyjazdowe w siedzibie naszej Izby. 
W trakcie tych spotkań omówiono zasady dalszej 
współpracy oraz przybliżono posłom rezultaty na-
szych działań. Pozwoliło to na zajęcie przez Komisję 
Infrastruktury stanowiska przeciwnego do propozycji 
Komisji Przyjazne Państwo, zmierzającej do likwidacji 
m.in. naszego samorządu zawodowego.
 Członkowie Krajowej Rady przedstawili nasze 
stanowiska w sprawach procedowanych aktów 
legislacyjnych z całego obszaru budownictwa, nie 
ukrywając naszej dezaprobaty dla zgłaszanych pro-
pozycji zmian w prawie, jak np. likwidacja samorzą-
du zawodowego, zmian w Prawie budowlanym wg 
projektu poselskiego, certyfikatów energetycznych 
itp.
 Niestety nie wszystkie nasze propozycje zostały 
przyjęte, co będzie wymagało dalszych starań, aby 
w przygotowywanym rządowym projekcie zmian 
ustawy dot. prawa budowlanego uwzględniono 
nasze postulaty.
 Zabiegamy o uznanie budownictwa jako działu 

gospodarki narodowej, którego rozwój w znacz-
nym stopniu ograniczy skutki światowego kryzysu.
 Zauważalnym działaniem samorządu zawodo-
wego były liczne protesty naszych członków, skie-
rowane do Marszałka Sejmu i posłów, w sprawie 
propozycji likwidacji samorządu zawodowego.

2.7. Współpraca z organami admini-
stracji państwowej
 Polska Izba Inżynierów Budownictwa przejęła 
od administracji państwowej szereg obowiązków, 
a jednocześnie z racji zapisów ustawowych ma 
prawo uczestniczyć w procedurze konsultacji spo-
łecznych podczas opracowywania różnych aktów 
prawnych. Z tego względu wskazana jest ścisła 
współpraca PIIB i organów administracji państwo-
wej, a najściślejszy charakter ma współpraca z Mi-
nisterstwem Infrastruktury i Głównym Urzędem 
Nadzoru Budowlanego oraz z Ministerstwem Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. 
 Tak jak w latach ubiegłych, współpraca ta doty-
czyła przede wszystkim legislacji w obszarze spraw 
związanych z wykonywaniem zawodu inżyniera 
budownictwa oraz spraw istotnych dla przebiegu 
procesu budowlanego, w tym także standardów 
nauczania w procesie dwustopniowego kształcenia 
przyszłych inżynierów budownictwa, w kontekście 
wymagań stawianych inżynierom mającym upraw-
nienia do projektowania lub tzw. uprawnienia wy-
konawcze do pełnienia samodzielnej funkcji tech-
nicznej w budownictwie.
 Największe znaczenie, jak się wydaje, miała dys-
kusja toczona w sprawie zmiany zapisów ustawy 
o samorządach zawodowych architektów, inżynie-
rów budownictwa oraz urbanistów, a dotycząca 
uznawania w Unii Europejskiej kwalifikacji zawo-
dowych. W wyniku stanowczej postawy przedsta-
wicieli PIIB zapisy o uznawaniu kwalifikacji dotyczą 
w takim samym stopniu wszystkich trzech samorzą-
dów: architektów, inżynierów budownictwa i urba-
nistów, choć samorząd architektów jednoznacznie 
domagał się zapisów o uznawalności kwalifikacji 
jedynie architektów. Dyskusje na ten temat toczyły 
się zarówno w Sejmie podczas posiedzeń komisji, 
na spotkaniach z przedstawicielami Izby Architek-
tów, jak i na łamach prasy. Ostatecznie możemy 
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być dumni z wywalczonego zapisu, który gwaran-
tuje jednakowe traktowanie przedstawicieli wszyst-
kich trzech samorządów zawodowych działających 
w obszarze budownictwa.
 Z zagadnieniem omówionym wyżej jest także 
związana dyskusja na temat zasad i systemu na-
uczania osób pracujących w obszarze budownic-
twa, w tym roli i miejsca techników budownictwa, 
ponieważ znacząca liczebność tej grupy zawodowej 
jest wyznacznikiem ich ważnej pozycji w procesie 
budowlanym. Jednak ze względu na postanowienia 
Deklaracji Bolońskiej, przewidującej dwustopniowe 
nauczanie (stopień-I dający tytuł inżyniera i nastę-
pujący po nim stopień-II dający tytuł magistra lub 
doktora), wykształcenie techników nie predysponu-
je ich do pełnienia zawodu zaufania publicznego, 
jakim jest inżynier budownictwa. Zatem zgodnie 
z toczącą się dyskusją należy wskazać w polskich 
przepisach kategorie robót i budów, do wykony-
wania których powinni być uprawnieni technicy 
budownictwa, bez potrzeby uzyskiwania upraw-
nień budowlanych w obecnym ich kształcie. Takie 
zapisy z pewnością ułatwią prowadzenie procesu 
budowlanego i zaspokoją oczekiwania techników, 
w szczególności ludzi młodych, o krótkiej praktyce 
zawodowej, ponieważ problem nie dotyczy techni-
ków zrzeszonych w Izbie, którzy mają uprawnienia 
i nie mogą być ich pozbawieni. Takie stanowisko 
zostało zaprezentowane m.in. w Kielcach, podczas 
konferencji „Kadra inżynierska budownictwa wobec 
EURO 2012”, towarzyszącej Finałowi Ogólnopol-
skiego Mundialu Budowlanych - Mistrzostwa Polski 
w Piłce Nożnej Firm Budowlanych, nad którym Pol-
ska Izba Inżynierów Budownictwa sprawowała pa-
tronat branżowy. W konferencji udział wzięli m.in. 
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktu-
ry Olgierd Dziekoński oraz posłowie na Sejm RP:  
Andrzej Biernat, Adrian Furgalski i Janusz Piecho-
ciński.
 Krajowa Rada PIIB miała także znaczący udział 
w Ogólnopolskiej Konferencji zorganizowanej 
w Łodzi (15-16 maja 2008 r.) pod hasłem „80 lat 
samodzielnych funkcji technicznych w polskim bu-
downictwie”. Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów 
Budownictwa postanowiła w ten sposób uczcić 80. 
rocznicę podpisania przez prezydenta Ignacego 

Mościckiego Rozporządzenia z 16 lutego 1928 r. 
o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli. Ten 
akt prawny, mający wówczas moc ustawy, stał się 
nie tylko swego rodzaju „Konstytucją budowlaną”, 
lecz również miał fundamentalne znaczenie dla ca-
łego środowiska kadry technicznej budownictwa. 
Stworzył bowiem ramy prawne umożliwiające funk-
cjonowanie i rozwój współcześnie rozumianego za-
wodu inżyniera budowlanego, a także wprowadził 
nową jakość – uprawnienia budowlane, które do 
dzisiaj są przepustką do pełnienia samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie.
 Na konferencję nadesłano 18 referatów, które 
zostały opublikowane w liczącej 214 stron księdze 
konferencyjnej. W gronie autorów nie zabrakło 
prominentnych przedstawicieli administracji rządo-
wej. Czteroosobowemu komitetowi honorowemu 
przewodniczył Pan Cezary Grabarczyk – Minister 
Infrastruktury.
 Dzięki dobrej współpracy między członkami ko-
misji działających w Sejmie w obszarze infrastruk-
tury wypracowano szereg posunięć korzystnych dla 
inżynierów budownictwa. Między innymi uzupeł-
niono zapisy ustawy – Prawo budowlane o dopusz-
czenie do możliwości wykonywania świadectwa 
oceny energetycznej budynku także inżynierów bu-
downictwa, wobec wcześniejszej propozycji zapisu 
ustawowego dopuszczającego do wykonywania 
takich świadectw osoby posiadające tytuł magistra 
dowolnej specjalności i ukończony stosowny kurs 
doszkalający.
 Sporo trudu włożono w wykazanie, że stwier-
dzenia zawarte w inicjatywie ustawodawczej Ko-
misji Przyjazne Państwo posła Janusza Palikota są 
całkowicie błędne i niezgodne ze stanem rzeczy-
wistym. PIIB prezentowała swoje stanowisko w tej 
sprawie zarówno posłom, jak i w prasie. Przekona-
nie opinii publicznej do obiektywnej oceny naszego 
samorządu jest równie ważne z samooceną człon-
ków Izby. Ponieważ niniejsze sprawozdanie na VIII 
Krajowy Zjazd PIIB ukazuje pełen zakres działań 
Izby, tutaj zacytujemy jedynie fragment kończący 
jeden z artykułów prasowych, wykazujących zna-
czenie i potrzebę istnienia samorządu inżynierów 
budownictwa:
 „Zniesienie obligatoryjnej przynależności do sa-
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morządu skutkuje likwidacją jego publicznopraw-
nych kompetencji i koniecznością przejęcia ich przez 
państwo. Stwierdzenie zawarte w uzasadnieniu, że 
koszty generowane przez proponowaną regula-
cję (…) można ocenić jako generalnie niewysokie 
- prawdopodobnie nawet w stanie docelowym nie 
istnieje konieczność zatrudnienia na stałe w urzę-
dach wojewódzkich (…) osób zaangażowanych 
w pracach orzekania w sprawach odpowiedzialno-
ści zawodowej, można włożyć między bajki. 
Koszty takiego przedsięwzięcia będą bardzo wyso-
kie. Koszty powołania Izby były wysokie, ale ponie-
śli je członkowie samorządu. Koszty ponownego 
przejęcia przez państwo obowiązków pełnionych 
obecnie przez Izbę będą z pewnością dużo więk-
sze, a liczba niezbędnych etatów może być porów-
nywalna z liczbą ponad 1000 osób pracujących 
społecznie w 16 izbach okręgowych: w komisjach 
kwalifikacyjnych, w sądach dyscyplinarnych i jako 
rzecznicy odpowiedzialności zawodowej. Ich trudu 
nie wolno zmarnować posługując się niczym nie 
uzasadnioną opinią, że przymus przynależności do 
izb (…) jest zbędnym obciążeniem, niewnoszącym 
wartości dodanej.”
 Na zakończenie omawiania współpracy z or-
ganami administracji państwowej wspomnimy 
jedynie o inicjatywie „Książka na Kresy”, organi-
zowanej przy współudziale Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, w celu przekazania 
książek zbędnych w naszych domach, a cennych 
dla Polaków mieszkających na Kresach. W 2008 r. 
inicjatywę udało się zaszczepić w Mazowieckiej 
Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa. Jej 
członkowie, przychodząc na szkolenia, przynieśli 
ponad 1000 książek, które pracownicy Biura Ma-
zowieckiej OIIB skatalogowali i przygotowali do 
wysyłki na Kresy. Mamy nadzieję, że w ich ślady 
pójdą także inne okręgowe izby.

2.8. Współpraca ze stowarzyszeniami 
i samorządami zawodowymi
 Polska Izba Inżynierów Budownictwa ściśle 
współpracuje ze stowarzyszeniami naukowo-tech-
nicznymi i samorządami zawodowymi działającymi 
w obszarze budownictwa. Ważne jest jednak za-
akcentowanie ponadbranżowego charakteru Izby. 

Członkowie władz i organów, zarówno na szczeblu 
okręgowym, jak i krajowym, mają obowiązek dba-
nia o interes nie tylko przedstawicieli branży, z któ-
rej się wywodzą, ale przede wszystkim o wspólne 
dobro wszystkich członków Izby - dla poprawy 
kondycji całego budownictwa i uznania obywateli 
naszego kraju. Z tego też względu członkowie dzia-
łający we wszystkich organach Izby reprezentują 
wszystkie branże, które brały udział w tworzeniu 
naszego samorządu, ale także branże, które zostały 
wyodrębnione w terminie późniejszym. 
 Kontakty przedstawicieli okręgowych rad i Kra-
jowej Rady z zarządami stowarzyszeń naukowo-
technicznych są jednym z zasadniczych działań 
samorządu inżynierskiego - często są ułatwione, 
ponieważ dotyczą współdziałania osób zaangażo-
wanych w działalność i w Izbie i w stowarzyszeniu.
 Istotną, codzienną płaszczyzną współpracy Izby 
i stowarzyszeń naukowo-technicznych jest współ-
działanie w obszarze podnoszenia kwalifikacji za-
wodowych naszych członków. Stowarzyszenia albo 
pomagają Izbie, albo wyręczają Izbę w organizacji 
szkoleń, w typowaniu tematyki wykładów i wska-
zywaniu najlepszych wykładowców. Wielu przed-
stawicieli różnych branż, a jednocześnie członków 
PIIB, zasiada w radach programowych czasopism 
naukowo-technicznych, biuletynów izbowych, 
w tym i „Inżyniera Budownictwa”. Izba i stowa-
rzyszenia naukowo-techniczne współuczestniczą 
w organizacji różnego rodzaju konferencji, sympo-
zjów i bardzo popularnych wśród członków Izby 
warsztatów projektanta. Wspólne działania sprzy-
jają integracji całego środowiska i coraz ściślejszej 
współpracy poszczególnych branż.
 Trudniejszym problemem jest współpraca mię-
dzy samorządami zawodowymi - samorządem ar-
chitektów, urbanistów i naszym. Wieloletnia współ-
praca przybrała formę Porozumienia Urbanistów, 
Architektów i Inżynierów Budownictwa (tzw. Poro-
zumienia B-8), w skład którego wchodzą: 
1. Izba Urbanistów (IU),
2.  Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej 

(IARP),
3. Polska Izba Inżynierów Budownictwa (PIIB),
4. Towarzystwo Urbanistów Polskich (TUP),
5. Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP),
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6.  Polski Związek Inżynierów i Techników Budow-
nictwa (PZITB),

7. Izba Projektowania Budowlanego (IPB),
8.  Izba Gospodarcza Projektowania Architektonicz-

nego (IGPA).
 Zespół ten, choć nie posiada formalnego umo-
cowania, pracuje nad formowaniem wspólnych 
opinii na temat tworzonych lub nowelizowanych 
aktów prawych dla administracji państwowej. 
 Spotkania Porozumienia B-8 są płaszczyzną, na 
której istnieje możliwość prowadzenia dyskusji z po-
zostałymi samorządami, także na tematy drażliwe. 
W ubiegłym roku problemem nabrzmiałym i budzą-
cym wiele emocji były zabiegi Polskiej Izby Inżynie-
rów Budownictwa o zagwarantowanie w ustawie 
o samorządach zawodowych takich samych praw 
do uznawania kwalifikacji zawodowych dla archi-
tektów, inżynierów budownictwa i urbanistów. Dą-
żenia samorządu architektów do nadania członkom 
ich samorządu wyjątkowych uprawnień zakończyły 
się fiaskiem, zatem nic dziwnego, że nowego draż-
liwego charakteru nabrały dyskusje na temat pozycji 
architektów i inżynierów budownictwa w procesie 
inwestycyjnym. PIIB musiała odpierać zarzuty na te-
mat zbyt niskiego poziomu wykształcenia członków 
naszej Izby i wykazywać znaczenie odpowiedzialno-
ści inżynierów budownictwa za bezpieczeństwo bu-
dowli. To pewnie nie koniec dyskusji na ten temat, 
ale wszyscy powoli oswajają się z pojęciem zawodu 
zaufania publicznego i z tym, że zawód architekta, 
urbanisty i inżyniera budownictwa jest właśnie tego 
typu zawodem. 
 Polska Izba Inżynierów Budownictwa brała 
udział w formułowaniu poglądów środowiska na 
wydarzenia w kraju – m.in. wypracowano wspólne 
stanowisko16 samorządów zawodowych zawodów 
zaufania publicznego w związku z inicjatywą posła 
Palikota, dotyczącą zmiany przepisów w funkcjo-
nowaniu samorządów zawodowych.

2.9. Współpraca z uczelniami i instytu-
tami naukowo-technicznymi
 Współpraca PIIB z uczelniami i instytutami jest 
prowadzona systematycznie w ramach szkoleń 
oraz codziennych kontaktów zawodowych. Korzy-
sta z niej także Krajowa Komisja  Kwalifikacyjna oraz 

komisje kwalifikacyjne działające w izbach okręgo-
wych. Widoczne jest także zaangażowanie PIIB we 
współorganizowanie konferencji, seminariów i in-
nych jeszcze form spotkań naukowo-technicznych. 
 Kontynuowane jest zainteresowanie PIIB syste-
mem i programami studiów na wydziałach budow-
lanych polskich wyższych uczelni technicznych. 
Chodzi tu głównie o zgodność kierunków kształ-
cenia ze specjalnościami objętymi uprawnieniami 
budowlanymi. Rada Krajowa PIIB jest w związku 
z tym zwykle reprezentowana na kolejnych, co-
rocznych, ogólnopolskich spotkaniach dziekanów 
wydziałów budowlanych krajowych politechnik. 
Oprócz tego PIIB czynnie włączyła się w przygo-
towanie LV Konferencji Naukowej KILiW PAN i KN 
PZITB (20-25 września 2009 roku), której część 
problemowa to „Kształcenie kadr technicznych 
dla budownictwa”. Prezes PIIB, prof. Zbigniew 
Grabowski, jest członkiem Komitetu Naukowego, 
czuwającego nad merytorycznym przygotowa-
niem tej części konferencji.  
 PIIB bierze też systematyczny i czynny udział 
w przygotowywaniu konferencji naukowo-technicz-
nych o zasięgu ogólnopolskim. W 2008 roku była, 
tradycyjnie już, reprezentowana na LIV Konferencji 
Krynickiej (16–21 września 2008 roku). Ponadto XXIV 
Konferencja Naukowo-Techniczna „Awarie Budowla-
ne” (Międzyzdroje, 26–29 maja 2009 rok) będzie się 
odbywać przy udziale PIIB, między innymi w formie 
patronatu honorowego jej Prezesa. 
 Przypomnieć wypada, że w ramach Konferencji 
Krynickich tradycyjnie już organizowane są zebra-
nie Rady Krajowej PIIB. 
 PIIB również jest zaangażowana - mniej lub bar-
dziej instytucjonalnie – w przygotowanie szeregu 
tzw. branżowych konferencji i seminariów nauko-
wo-technicznych, zarówno o zasięgu ogólnopol-
skim, jak i lokalnym. Tytułem przykładu wymienić 
można konferencję na temat rzeczoznawstwa bu-
dowlanego, organizowaną we współpracy z Insty-
tutem Techniki Budowlanej. 

2.10. Współpraca z zagranicznymi or-
ganizacjami i instytucjami
 W okresie od zakończenia VII Krajowego Zjazdu 
współpraca PIIB z zagranicznymi organizacjami i in-
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stytucjami była intensywnie kontynuowana i rozwi-
jana. Realizowano ją konsekwentnie w trzech za-
sadniczych obszarach, a mianowicie:
  w obszarze A, odpowiadającym współpracy 

ogólnoeuropejskiej;
  w obszarze B, odpowiadającym europejskiej 

współpracy regionalnej;
  w obszarze C, odpowiadającym dwustronnej 

współpracy międzynarodowej.  
 O formach i zakresie międzynarodowej współ-
pracy PIIB ogół członków Izby był systematycznie 
informowany na łamach miesięcznika „Inżynier 
Budownictwa” – w okresie  między VII i VIII Kra-
jowymi Zjazdami ukazały się artykuły na ten temat 
w następujących numerach wymienionego czasopi-
sma: 6(52), czerwiec 2008; 11(56), listopad 2008; 
12(57), grudzień 2008; 5(62), maj 2009.

Obszar A  
 Międzynarodowa współpraca ogólnoeuropejska 
PIIB związana była głównie z działaniami podejmo-
wanymi w ramach Europejskiej Rady Izb Inżynier-
skich (ang. European Council of Engineers Cham-
bers – ECEC). Raz jeszcze przypomnieć tu trzeba, 
że PIIB jest członkiem założycielem tej organizacji 
(odpowiedni akt podpisano w Wiedniu, w dniu  
26 września 2003 roku – por. Sprawozdania na III, 
IV, V, VI i VII Krajowy Zjazd). Obecnie należy do niej 
12 państw europejskich. Są to, oprócz PIIB, Izby In-
żynierskie z Austrii, Chorwacji, Czarnogóry, Czech, 
Niemiec, Słowacji, Słowenii, Węgier i Włoch, od je-
sieni 2005 roku – Serbii i od listopada 2007 roku 
– Bułgarii. Ponadto na dorocznym walnym zgroma-
dzeniu ECEC w Hamburgu (patrz podpunkt a) tej 
części sprawozdania) Grecja została przyjęta jako 
13-ty kraj członkowski tej organizacji. Czynione są 
obecnie starania o akces następnych państw euro-
pejskich, zwłaszcza skandynawskich oraz bałtyckich 
(Litwy, Łotwy i Estonii). Świadczy to o rosnącym 
znaczeniu ECEC w Europie.
 Współpraca w ramach ECEC była przez PIIB re-
alizowana w następujących głównych formach:
a)  Delegacja PIIB w dwuosobowym składzie: Pre-

zes Rady Krajowej, prof. Zbigniew Grabowski, 
oraz Wiceprezes, prof. Wojciech Radomski, 
wzięła udział w V Ogólnym Zgromadzeniu ECEC 

w Hamburgu w dniu 3 października 2008 roku. 
Dzień wcześniej odbyło się zebrania Zarządu 
ECEC, w którym uczestniczyła także strona pol-
ska. Przedstawiciel PIIB, prof. Wojciech Radomski, 
wraz z przedstawicielem Węgier, Gáborem 
Szöllössy’m, zostali ponownie wybrani na au-
dytorów, kontrolujących działalność finansową 
ECEC. Pełna informacja o przebiegu i wynikach 
V Zgromadzenia Ogólnego ukazała się w „Inży-
nierze Budownictwa” nr 12(57), grudzień 2008 
roku.    

b)  Podczas V zgromadzenia Ogólnego ECEC przyję-
ty został „Kodeks etyczny” (pełna nazwa angiel-
ska „Code od Conduct for Engineers in Europe”), 
mający obowiązywać inżynierów budownictwa 
wszystkich krajów członkowskich Unii Europej-
skiej, zwłaszcza zaś krajów członkowskich ECEC. 
Dokument ten został przygotowany przez spe-
cjalną grupę roboczą Zarządu ECEC, przy aktyw-
nym udziale PIIB. Grupa ta, opracowując tekst 
„Kodeksu”, szeroko korzystała z kodeksu etyki 
obowiązującego członków PIIB. Postanowiono, 
aby wszystkie kraje należące do ECEC rozpo-
wszechniły kodeks wśród członków swoich izb 
inżynierskich, także udostępniając go na stronach 
internetowych. Ponadto krajowe izby zostały zo-
bowiązane do poinformowania o tym kodeksie 
narodowych przedstawicieli do Parlamentu Euro-
pejskiego oraz odpowiednie władze państwowe. 
„Code of Conduct…” został przetłumaczony na 
język polski i jest dostępny na stronie interneto-
wej PIIB (http://www.piib.org.pl/). 

c)  Podczas V Zgromadzenia Ogólnego ECEC po-
informowano o nowej (z czerwca 2008 roku) 
inicjatywie Komisji Europejskiej, polegającej na 
promowaniu drobnej i średniej przedsiębiorczo-
ści, ponieważ odgrywa ona dużą rolę społecz-
ną i gospodarczą, a często ulega konkurencji ze 
strony dużych firm, konsorcjów, etc. Przygotowy-
wany jest obecnie ważny akt prawny dotyczący 
tej problematyki – Prawo Małego Biznesu (ang. 
Small Business Act). Ponieważ wielu inżynierów 
w Europie, w tym także w naszym kraju, prowa-
dzi swą działalność zawodową w ramach małych 
przedsiębiorstw, ważną sprawą jest zagwaranto-
wanie swobody ich rozwoju w warunkach silnej 



46
VIII Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 2009

konkurencji. Postanowiono, że w ramach ECEC 
powinna być powołana specjalna grupa robocza 
ds. Prawa Małego Biznesu, aby wyartykułować 
w nim interesy inżynierów budownictwa. W dniu 
24 stycznia 2009 roku odbyło się w Wiedniu 
pierwsze zebranie wspomnianej grupy robo-
czej. Jej przewodniczącym został wybrany Gábor 
Szöllössy z Węgier. Stałym delegatem PIIB w tej 
grupie roboczej jest kol. Włodzimierz Szymczak 
z Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Bu-
downictwa. Bieżące prace odbywają się za po-
średnictwem poczty elektronicznej. Następne 
spotkanie planowane jest w Wiedniu 9 maja 
2009 roku. 

d)  Prof. Wojciech Radomski, przewodniczący grupy 
roboczej ECEC, zajmującej się relacją miedzy ja-
kością usług inżynierskich i ich wynagradzaniem 
w krajach członkowskich ECEC, złożył podczas  
V Zgromadzenia Ogólnego kolejny raport, stwier-
dzając nikłe zainteresowanie tą problematyką – 
wszystkie dotychczasowe opracowania na ten 
temat wykonał sam. Były one wysoko oceniona 
przez Prezydenta ECEC, Mirko Oreškoviča, który 
jako inicjator powstania tej grupy roboczej nadal 
wykazuje duże zainteresowanie przedmiotem jej 
działania. Swój udział w pracach grupy zapowie-
dzieli Bułgarzy uznając, że temat ten jest bardzo 
ważny w działalności inżynierów w obszarze eu-
ropejskim. Postanowiono, że kraje członkowskie  
ECEC złożą na piśmie swoje stanowisko, co do 
celowości kontynuacji działania ww. grupy. Ma 
to nastąpić do marca 2009 roku.

e)  Podczas V Zgromadzenia Ogólnego ECEC dele-
gacja polska otrzymała zapewnienie poparcia ze 
strony tej organizacji w sprawie utrzymania samo-
rządu inżynierów budownictwa w Polsce, wobec 
zauważalnej u nas tendencji, w pewnych kręgach 
politycznych, do zlikwidowania samorządów za-
wodowych. Ze sprawą tą wiąże się stosowanie 
nazwy zawodu „architekt”, która powinna być 
stosowana w pełnym znaczeniu odpowiadającym 
dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady Eu-
ropy z 2005 roku. Szczegóły tej sprawy przedsta-
wiono w „Inżynierze Budownictwa”, nr 12 (57),  
grudzień 2008 [por. też Obszar B, punkt c)].    

f)  Na zaproszenie PIIB następne zebranie Zarządu 

ECEC odbędzie się w Krakowie 28 marca 2009 
roku. 

g)  PIIB pozostaje w stałym kontakcie z władzami 
ECEC, które na bieżąco przekazują wszelkie akty 
prawne, mające bezpośredni związek lub mogą-
ce mieć wpływ na działalność inżynierów budow-
nictwa w Europie w warunkach obowiązywania 
dyrektywy o swobodzie przepływu usług, także 
technicznych, w krajach UE. Poza dyrektywami 
UE do aktów takich należą na przykład posta-
nowienia Europejskiej Rady Wolnych Zawodów 
(ang. The European Council of the Liberal Pro-
fessions – CEPLIS). Kontakty z ECEC umożliwiają 
szybką orientację w  kierunkach  zachodzących 
w Europie zmian i zajmowanie przez PIIB wła-
snego stanowiska w sprawach ważnych dla śro-
dowiska polskich inżynierów budownictwa.

h)  Podobnie do lat poprzednich, przedstawicie-
le władz ECEC zostali zaproszeni do udziału 
w VIII Zjeździe PIIB w Warszawie. 

 Bieżące informacje na temat ECEC są dostępne 
na stronie internetowej http://www.ecec.net. 

Obszar B 
 Europejska współpraca regionalna była w okre-
sie sprawozdawczym rozwijana przez PIIB przede 
wszystkim w ramach krajów Grupy Wyszehradzkiej 
(Grupy V-4), którą tworzą Polska, Czechy, Słowacja 
i Węgry. Przedstawiciele organizacji inżynierskich 
i samorządowych (izb) wymienionych krajów od 
wielu już lat spotykają się corocznie. W okresie 
sprawozdawczym spotkanie takie odbyło się 
w dniach 9-11 października 2008 roku w Szeged 
na Węgrzech i było połączone z konferencją  
nt. „Miasto i jego rzeka – zagrożenia i możliwo-
ści”. W spotkaniu w Szeged uczestniczyła delegacja 
polska w składzie: Wiceprezesi Rady Krajowej PIIB, 
mgr inż. Zbysław Kałkowski i mgr inż. Stefan Wójcik 
oraz delegaci z ramienia PZITB, ale reprezen-
tujący również PIIB, mgr inż. Leszek Ganowicz  
i dr inż. Zygmunt Rawicki. Szczegółowa relacja 
ze spotkania ukazała się w „Inżynierze Budow-
nictwa” nr 11(56), listopad 2008. Dlatego tu 
przedstawione będą tylko podstawowe o nim 
informacje.
a)  W czasie wymienionej wyżej konferencji dwa re-
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feraty zostały przygotowane przez uczestników 
z Polski: Zbigniewa Kota z Małopolskiej Okręgo-
wej Izby Inżynierów Budownictwa pt. „Kraków 
i jego rzeka” oraz Stefana Wójcika ze Śląskiej 
OIIB pt. „Katastrofalna powódź w 1997 roku – 
Racibórz, Opole, Wrocław”.

b)  W trakcie rozmów, w których uczestniczyły tylko 
oficjalne delegacje krajów Grupy V-4, omówiono 
bieżące prace legislacyjne w budownictwie oraz 
problemy, przed którymi stoją środowiska inży-
nierskie w krajach tej Grupy. Ponadto poruszo-
no sprawy kształcenia na wyższych uczelniach, 
zmierzającego do ujednolicenia programu stu-
diów w celu ułatwienia starań absolwentów 
o uprawnienia budowlane. Wszystkie delegacje 
prezentowały też swoje działania dotyczące pro-
pagowania zasad etyki zawodowej inżynierów 
budownictwa, ujednoliconych w państwach UE 
[por. też - Obszar A, punkt b)].

c)  Strona polska poruszyła też sprawę potrzeby sto-
sowania nazwy zawodu „architekt” w rozumieniu 
odpowiadającym znaczeniu w „starych” krajach 
UE, a więc obejmującego także inżynierów na 
przykład projektujących konstrukcje. Ma to zwią-
zek z aktami prawnymi Parlamentu Europejskiego 
i Rady Europy [por. też Obszar A, punkt e)].

 Następne spotkanie inżynierskich organiza-
cji samorządowych i zawodowych państw Grupy 
V-4 odbędzie się w 2009 roku w Karlovych Varach 
w Czechach.

Obszar C
 Międzynarodowa  współpraca  dwustronna  w  
okresie od zakończenia VII Krajowego Zjazdu PIIB 
dotyczyła głównie kontaktów z inżynierskimi orga-
nizacjami amerykańskimi i brytyjskimi i była kon-
tynuacją działań podjętych w latach poprzednich 
(por. sprawozdanie na VII Zjazd PIIB, str. 45-48). 
Poza tym należy wymienić następujące działania:
a)  Uzgodniony został nowy tekst dwustronnego 

porozumienia między PIIB i ASCE (American So-
ciety of Civil Engineers) w związku z wygaśnię-
ciem terminu ważności umowy poprzedniej.

b)  Kontynuowana jest wzajemna wymiana infor-
macji oraz zaproszeń na konferencje i spotkania 
organizacyjne między PIIB i ASCE. Bezpośrednich 

spotkań delegacji obu wymienionych organiza-
cji inżynierskich w okresie sprawozdawczym nie 
było.

c)  PIIB interweniowała także w przypadku nieprawi-
dłowości w realizacji umów z organizacjami bry-
tyjskimi: ICE (Institution of Civil Engineer) i CIOB 
(The Chartered Institute of Building). Kilka takich 
nieprawidłowości zostało zasygnalizowanych 
przez polskich inżynierów pracujących w Wielkiej 
Brytanii. Nieprawidłowości te udało się na ogół 
pozytywnie wyjaśnić. 

d)  Do dwustronnej współpracy PIIB ze stroną ame-
rykańską zaliczyć można zaangażowanie Izby 
w nadanie mostowi przez Wisłę w Fordonie 
imienia Rudolfa Modrzejewskiego. Prezes PIIB,  
prof. Zbigniew Grabowski, był w Komitecie Hono-
rowym uroczystości, a mgr inż. Andrzej Myśliwiec, 
Przewodniczący Kujawsko-Pomorskiej OIIB, 
wchodził w skład Komitetu Organizacyjnego. 
W uroczystym nadaniu mostowi imienia Rudolfa 
Modrzejewskiego w dniu 15 maja 2008 roku 
uczestniczyła liczna grupa profesorów amery-
kańskich oraz przedstawiciele Rady Polskich In-
żynierów w Ameryce Północnej (Council of Po-
lish Engineers in North America). Relacja z tego 
wydarzenia ukazała się w „Inżynierze Budownic-
twa” nr 6(52), czerwiec 2008.  

 
 Podsumowując współpracę PIIB z zagranicznymi 
organizacjami i instytucjami, stwierdzić trzeba, że wy-
soka pozycja naszej Izby na arenie międzynarodowej 
jest ugruntowana. Jest ona doceniana i spotyka się 
z uznaniem. Główne zadanie PIIB w tej sferze dzia-
łalności polega przede wszystkim na tym, aby polscy 
inżynierowie budownictwa mieli te same prawa, co 
inżynierowie innych państw europejskich, a także 
aby mieli ułatwiony dostęp do różnych form podno-
szenia własnych kwalifikacji przez kontakt z ośrod-
kami i zawodowymi organizacjami zagranicznymi 
oraz udział w prowadzonych przez nie szkoleniach. 
W obecnych warunkach, zwłaszcza europejskich,  
międzynarodowa współpraca PIIB jest więc nie tylko 
sprawą prestiżu, ale przede wszystkim ma konkretny 
wymiar praktyczny dla środowiska polskich inżynie-
rów budownictwa w kraju i poza nim. 
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2.11. Ubezpieczenie OC członków Izby, 
raport z funkcjonowania umowy gene-
ralnej

2.11.1. Umowa generalna
 Na przestrzeni 2008 roku nie uległy zmianom 
warunki ubezpieczenia obowiązkowego członków 
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Uległa na-
tomiast zmianie suma ubezpieczenia, która ze 
względu na obniżenie się kursu EURO zmniejszyła 
się i zgodnie z tabelą Nr 1/A/NBP/2008 wynosiła 
179.875 PLN.

2.11.2. Dane ze szkodowości

2.11.2.1 Szkody zgłoszone w 2008 
roku

2.11.2.1.1. szkody zgłoszone
190 szkód, w tym:
- 190 szkód - TU ALLIANZ POLSKA S.A.

2.11.2.1.2. szkody wypłacone
- 52 szkody - TU ALLIANZ POLSKA S.A.

2.11.2.1.3. szkody odmówione
- 54 szkody - TU ALLIANZ POLSKA S.A.

2.11.2.1.4. szkody w toku likwidacji
78 szkód, w tym:
- 78 szkód - TU ALLIANZ POLSKA S.A

2.11.2.1.5. rezygnacja 
- 6 szkód - TU ALLIANZ POLSKA S.A

2.11.2.1.6. kwota wypłaconych odszkodowań  
- 1.685.537,43 PLN

2.11.2.1.7. wartość zgłoszonych roszczeń
- 13.530.337,48 PLN

2.11.2.2. Szkody zgłoszone w latach 
2005-2006 i 2007, a wypłacone 
w 2008 roku

2.11.2.2.1. liczba szkód 
- 47
2.11.2.2.2. kwota wypłaconych odszkodowań  
- 1.671.099,98 PLN

2.11.2.3. Łączna kwota odszkodowań 
wypłaconych w 2008 roku 
- 3.356.637,41 PLN

2.11.2.4. Liczba szkód zgłoszonych 
w 2008 roku w podziale na izby okręgowe
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Rys.  Liczba szkód zgłoszonych w 2008 roku w podziale na izby okręgowe.
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2.11.2.5. Wartość wypłaconych w 2008 roku odszkodowań w podziale na izby 
okręgowe (w pełnych złotych)

2.11.2.6. Zestawienia porównawcze

2.11.2.6.1. liczba zgłoszonych szkód w roku 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 i 2008

2.11.2.6.2. wysokość wypłaconych odszkodowań w roku 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 i 2008 (w peł-
nych złotych)

539 898

0

54 011

62 310

108 962

592 275

89 505

59 070

29 442

19 680

98 496

20 001

2 000

9 884

0

0P DK

S L K

W AM

W K P

Ł OD

MAP

P DL

P OM

DOŚ

MAZ

L UB

L B S

ZAP

OP L

K UP

S W K

3 356 637

47 581 277 595
561 598

1 780 985

2 972 336

2003 2004 2005 2006 2007 2008



50
VIII Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 2009

2.11.2.7. Główne przyczyny decyzji od-
mownych zakładu ubezpieczeń
  brak odpowiedzialności ubezpieczonego z ty-

tułu pełnienia samodzielnej funkcji technicznej 
w budownictwie (np. brak winy, zaniedbania);

  szkody nie powstałe przy wykonywaniu samo-
dzielnej funkcji technicznej w budownictwie;

  szkody związane z odpowiedzialnością cywilną 
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;

  szkody wynikłe z czynności wykonywanych 
przez członka Izby przed dniem 01.01.2003 r.;

  nie przedłożenie lub wycofanie roszczeń przez 
poszkodowanego, brak udokumentowania po-
niesionej szkody przez poszkodowanego.

2.11.2.8. Przykładowe zdarzenia
 Ubezpieczony pełnił funkcję inspektora nadzoru 
inwestorskiego, zarzuty związane z brakiem należy-
tego pełnienia czynności nadzorczych. Wady obiek-
tu były na tyle istotne, że dokonano jego rozbiórki 
i ponownego wykonania.
 Ubezpieczony pełnił funkcję inspektora nad-
zoru inwestorskiego. Podczas prowadzonych prac 
doszło do licznych nieprawidłowości, niewłaściwie 
reprezentował inwestora na terenie budowy.
 Ubezpieczony pełnił funkcję kierownika bu-
dowy. Inwestycja została wykonana niezgodnie 
z projektem.

2.11.3. Ubezpieczenie OC nadwyżkowe 
w 2008 roku
Liczba ubezpieczeń na sumę: 
  100.000 euro – 84 zawarte umowy,
  200.000 euro – 102 zawarte umowy,
  300.000 euro – 86 zawartych umów,
  400.000 euro – 23 zawarte umowy,
  500.000 euro – 54 zawarte umowy.
Łącznie zawarto 349 umów nadwyżkowego ubez-
pieczenia OC inż. bud.(w TU Allianz S.A.).
Ubezpieczenie obowiązkowe OC architekta (będą-
cego członkiem PIIB) – 30 umów.

2.11.4. Ubezpieczenie OC działalności 
gospodarczej (pracownie projektowe, 
firmy budowlane i instalacyjne) 
- 255 umów (w PZU SA)

2.11.5. Ubezpieczenie na życie
 – AXA Polska SA (wszystkie ubezpieczone Izby)

2.11.5.1. Dane ze szkodowości do-
tyczące dziewięciu izb okręgowych na 
dzień 12 stycznia 2009 r.

2.11.5.1.1. ilość zgłoszonych szkód 
– 42, w tym:
-  z tytułu śmierci ubezpieczonego (pokrycie kosz-

tów pogrzebu Ubezpieczonego) – 29;
-  z tytułu śmierci ubezpieczonego w NNW – 0;
-  z tytułu śmierci małżonka ubezpieczonego (po-

krycie kosztów pogrzebu współmałżonka Ubez-
pieczonego) – 10;

-  z tytułu śmierci ubezpieczonego w wypadku ko-
munikacyjnym – 1;

-  z tytułu całkowitego inwalidztwa spowodowa-
nego NW – 0;

- choroba śmiertelna ubezpieczonego – 0;
-  z tytułu całkowitego inwalidztwa spowodowa-

nego wypadkiem komunikacyjnym – 0;
-  z tytułu niezdolności Ubezpieczonego do pracy 

zarobkowej spowodowanej NNW – 1;
-  z tytułu śmierci Ubezpieczonego spowodowa-

nej zawałem serca lub udarem mózgu: - 1.

2.11.5.1.2. wartość zgłoszonych roszczeń 
- 142 200.00 zł

2.11.5.1.3. kwota wypłaconych odszkodowań 
- 128 000.00 zł
  14.200 zł – sprawy w toku.

2.12. Podnoszenie kwalifikacji zawodo-
wych członków samorządu

2.12.1. Wprowadzenie
 W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samo-
rządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów znajdują się zapisy 
określające zadania samorządów, między innymi 
następujący zapis:
„Art. 8. Do zadań samorządów zawodowych należy 
w szczególności: (…)
8) współdziałanie w doskonaleniu kwalifikacji za-
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wodowych architektów, inżynierów budownictwa 
lub urbanistów,”. 
 Ustawodawca, uznając znaczenie ustawicznego 
podnoszenia kwalifikacji, w szczególności w zawo-
dach określanych mianem zawodów zaufania pu-
blicznego, na samorząd zawodowy nałożył obo-
wiązek wspomagania inżynierów budownictwa 
w ich staraniach o podnoszenie swoich kwalifikacji 
i uzupełnianie wiedzy fachowej. Polska Izba Inży-
nierów Budownictwa wypracowała szereg form 
działania, które umożliwiają realizację wspomnia-
nego wyżej obowiązku ustawowego. I choć ciągle 
są prowadzone poszukiwania nowych form to naj-
popularniejszymi w minionym roku były:
-  popularyzacja czytelnictwa branżowej prasy na-

ukowo-technicznej,
-  ułatwienie dostępu do polskich norm,
-   szkolenie członków organów PIIB, takich jak np. 

sąd i komisja rewizyjna,
-  organizacja szkoleń branżowych,
-  dofinansowanie i udział członków w konferen-

cjach naukowo-technicznych,
-  zakup kalendarzy z wkładką o tematyce budow-

lanej,
-  organizowanie wycieczek technicznych,
-  wspieranie kursów doskonalenia języka angiel-

skiego.
 Jak widać obszarów i form działania wypracowa-
no wiele. W niniejszym sprawozdaniu skoncentrowa-
no się na udziale członków okręgowych izb w szkole-
niach i konferencjach naukowo-technicznych oraz na 
ramach organizacyjnych, jakie powinny obowiązywać 
w okręgowych izbach, aby pod hasłem „szkolenia” 
we wszystkich izbach rozumiano to samo i stosowa-
no jednolite zasady dofinansowywania szkoleń.

2.12.2. Szkolenia od strony organiza-
cyjnej
 Szkolenia dla członków Izby są organizowane na 
szczeblu okręgowych izb. Realizacja tego zadania jest 
w poszczególnych izbach rozwiązywana indywidual-
nie, stosownie do potrzeb i możliwości każdej z izb. 
Uznano jednak, że w celu poprawnej oceny zakresu 
szkoleń, we wszystkich okręgowych izbach należy 
stosować możliwie jednolite podejście do form i za-
sad szkolenia. Z tego względu zostały zorganizowa-

ne szkolenia dla członków zespołów zajmujących się 
szkoleniami w poszczególnych izbach.
 W dniach 29-31 maja 2008 r., w Jedlni-Letnisko  
k/Radomia, odbyło się I szkolenie zorganizowa-
ne przez Mazowiecką Okręgową Izbę Inżynie-
rów, a osobą odpowiedzialną za organizację była  
mgr inż. Hanna Tabor.
 W dniach 13-15 listopada 2008 r., w Ustroniu, od-
było się II szkolenie, którego organizatorem była Śląska 
Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, a osobą od-
powiedzialną za organizację był mgr inż. Janusz Kozula 
- Zastępca Przewodniczącego Rady Śląskiej OIIB. 
 W wyniku wysłuchanych wykładów, wymiany do-
świadczeń oraz gorącej dyskusji, zespoły ds. szkoleń 
wypracowały następujące wnioski i postulaty:
  Czytelnictwo prasy naukowo-technicznej jest 

istotną formą podnoszenia kwalifikacji członków 
PIIB, realizowaną stosownie do możliwości finan-
sowych okręgowych izb. 

  Są możliwe trzy sposoby wspierania prenumeraty 
czasopism naukowo-technicznych:
-   prenumerata nieodpłatna zamawiana w ramach 

składki członkowskiej;
-   prenumerata z częściową dopłatą wnoszoną 

przez członków Izby;
-   rezygnacja z dopłaty wnoszonej przez Izbę w ra-

mach składki członkowskiej.
  Wskazana jest aktualizacja zakresu prenumera-

ty stosownie do wyników ankietyzacji zamówień 
prowadzonej okresowo wśród członków Izby.

  Należy promować Izbę, przekazując archiwalne 
egzemplarze czasopism naukowo-technicznych 
do bibliotek lub czytelni w szkołach średnich 
i wyższych.

   Ustalono następujące formy szkoleń (przyjęto, że 
podstawową jednostką szkolenia jest godzina lek-
cyjna h = 45 min):
-   konferencja wielodniowa – co najmniej 14 h 

szkolenia w formie prelekcji;
-   konferencja jednodniowa - co najmniej 7 h szko-

lenia w formie prelekcji;
-   warsztaty (szkolenie warsztatowe) - co najmniej 

7 h szkolenia w formie prelekcji i ćwiczeń prak-
tycznych;

-   seminarium - co najmniej 5 h szkolenia w formie 
prelekcji;
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-   wykład - co najmniej 3 h szkolenia w formie pre-
lekcji.

  Wskazane jest opracowanie zasad dofinansowy-
wania imprez szkoleniowych, stosownie do form 
szkolenia. Należy opracować zasady określające 
warunki udziału w konferencjach. Zasady dofi-
nansowywania szkoleń powinny zawierać zastrze-
żenie, że dofinansowanie jest udzielane do wy-
czerpania funduszy preliminowanych na ten cel 
w budżecie okręgowej izby. 

  We wszystkich okręgach druki dotyczące szkoleń 
powinny mieć, w miarę możliwości, jednolitą for-
mę. Opracowano wzorzec projektu:
-   zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu (rys. 

2.12.1);
-   ankiety uczestnika szkolenia (rys. 2.12.2).

 Jako zalecany format druku przyjęto format A4.
 
2.12.3. Szkolenia i konferencje naukowo-
techniczne - statystyka
 Najpowszechniejszą formą wspierania samo-
kształcenia członków Izby jest współorganizowanie 
przez okręgowe izby: szkoleń, wykładów i różnego 

 

Rys. 2.12.1 Awers i rewers wzorca projektu zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu

 

Rys. 2.12.2 Wzorzec projektu ankiety uczestnika 
szkolenia
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rodzaju krótkich seminariów oraz wspieranie finanso-
we konferencji naukowo-technicznych. Coraz częściej 
szkolenia mają charakter wykładu łączonego z poka-
zem lub wycieczką techniczną. 
 Ocena tych form podnoszenia kwalifikacji zawo-
dowych członków Izby nie jest łatwa, ponieważ poję-
cie szkolenie - „jedna sztuka” może dotyczyć wykładu 
trwającego cztery godziny lub seminarium składają-
cego się z cyklu wykładów, każdy po półtorej godzi-
ny. W naszym obrachunku obowiązuje zasada jedno 
szkolenie, np. jeden wykład - to obliczeniowa „jedna 
sztuka” lub ujęcie dokładniejsze „jedna osobogodzi-
na” – to godzina lekcyjna wysłuchana przez jednego 
członka Izby. 
 Oszacowanie liczby szkoleń w jednej okręgowej 
izbie jest jednak nieporównywalne z takim oszaco-
waniem wykonanym dla innej izby. Należy bowiem 
pamiętać, że okręgowe izby mają różną liczbę człon-
ków, co więcej liczby te są zmienne w czasie – przy-
bywają nowi członkowie, niektórzy zawieszają swoje 
członkostwo i po jakimś czasie wracają „na listy”, inni 
odchodzą na zawsze. Przy opracowaniu danych do-
tyczących szkoleń przyjęto zasadę, że do obliczania 
wartości uśrednionych lub procentowych stosujemy 

liczbę członków izby na dzień 30 grudnia analizowa-
nego roku. 
 W celu porównania zakresu szkoleń zaprezen-
towane wykresy opracowano na podstawie danych 
z roku 2007 i 2008. 
 Dotyczą one bezwzględnej liczby członków PIIB 
- w podziale na okręgowe izby, którzy uczestniczyli 
w szkoleniach (rys. 2.12.3) i w konferencjach nauko-
wo-technicznych (rys. 2.12.4). 
 Na rys. 2.12.5 i rys. 2.12.6 zaprezentowano odpo-
wiednio procentowy udział członków w szkoleniach 
lub w konferencjach w proporcji wynikającej z liczeb-
ności danej izby. 
 Na rys. 2.12.7 przedstawiono wyniki oceny uśred-
nionego udziału członków Izby w szkoleniach, wy-
rażone wymiarem czasu poświęconego na szkolenia 
przez statystycznego członka Izby. 
 Jak wynika z zaprezentowanych danych, udział 
członków w szkoleniach oraz w konferencjach w po-
szczególnych okręgowych izbach przedstawia się 
bardzo różnie. Ocena statystyczna dowodzi jednak, 
że w roku 2008 ponad 35% członków PIIB uczest-
niczyło w jakiejś formie szkoleń, a statystyczne zaan-
gażowanie w podnoszenie swoich kwalifikacji – to 

Rys. 2.12.3  Porównanie udziału członków okręgowych izb w szkoleniach w 2007 i 2008 r.
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średnio około 2 godziny szkoleniowe przypadające 
na 1 osobę. 
 W porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosła za-
równo sumaryczna liczba osób, które uczestniczyły 
w szkoleniu (z 28 594 osób w 2007 r. do 33 075 osób 
w 2008 r.), jak i liczba określająca procentowy udział 
członków Izby w szkoleniach (z 27,1% do 32,6% 
przeszkolonych członków PIIB). 
 Wzrosła także liczba osób, które uczestniczyły 
w konferencjach (z 2 069 osób w 2007 r. do 2 598 
osób w 2008 r.). I chociaż statystycznie w konferen-
cjach uczestniczyło zaledwie 2,4% członków PIIB, to 
w 2008 r. nastąpiło zwiększenie udziału o 20% w sto-

sunku do roku poprzedniego.
 Należy mieć nadzieję, że ta tendencja będzie się 
utrzymywać, choć z wielu izb płyną sygnały, że zain-
teresowanie szkoleniami ze strony członków Izby jest 
mniejsze niż odnotowywano to w latach ubiegłych. 
 Wydaje się jednak, że nowe wyzwania stawiane 
przed inżynierami budownictwa, w tym przygoto-
wania do EURO 2012 oraz do oceny energetycznej 
budynków, zmobilizują zarówno członków, jak i okrę-
gowe izby do podejmowania trudu podnoszenia kwa-
lifikacji zawodowych na różnego rodzaju szkoleniach 
organizowanych przy naszym, izbowym współudziale.

Rys. 2.12.4  Porównanie udziału członków okręgowych izb w konferencjach w 2007 i 2008 r.
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Rys. 2.12.5  Porównanie procentowego udziału członków okręgowych izb w szkoleniach w 2007 i 2008 r.
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Rys. 2.12.6  Porównanie procentowego udziału członków okręgowych izb w konferencjach w 2007 i 2008 r.
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Rys. 2.12.7 Liczba godzin szkoleniowych przypadająca na członka izby w 2008 r.
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2.13. Sprawozdanie finansowe i realiza-
cja budżetu

2.13.1. Informacje ogólne
1.  Sprawozdanie finansowe wraz z załączonym 

bilansem (zał. nr 1), rachunkiem zysków i strat 
(zał. nr 2) oraz informacją dodatkową (zał. nr 3) 
obejmuje okres od 1.01.2008 do 31.12.2008. 

2.  Sprawozdanie zostało sporządzone przez wła-
sną księgowość PIIB. 

3.  Badanie sprawozdania finansowego PIIB za 

2008 r. zlecono firmie audytorskiej „Euro-in 
i Partnerzy” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 
ul. Targowa 22. 

  Opinia niezależnego biegłego przedstawiona 
jest w załączniku nr 4.

2.13.2. Informacje o bilansie i rachunku 
zysków i strat
Bilans po stronie aktywów i pasywów zamyka się 
kwotą 15 845 174,98 zł

1.Aktywa obejmują:

− aktywa trwałe 3 708 962,89 zł

w tym: wartości niematerialne i prawne 14 961,76 zł

środki trwałe 368 317,93 zł

należności długoterminowe 225 053,76 zł

inwestycje długoterminowe 3 100 629,44 zł

− aktywa obrotowe 12 136 212,09 zł

w tym: zapasy 19 880,00 zł

należności krótkoterminowe 837 701,13 zł

inwestycje krótkoterminowe 11 236 723,51 zł

rozlicz. międzyokresowe 41 907,45 zł

2. Pasywa obejmują:

− fundusz statutowy 5 923 984,08 zł

− wynik finansowy 2008 r. (dodatni) 1 496 882,06 zł

− zobowiązania 8 424 308,84 zł

w tym: krótkoterminowe 5 835 268,84 zł

                      w tym: środki z tytułu OC do przekazania ubezpieczycielowi 5 128 916,21 zł

               składki członkowskie dotyczące 2009 r. 2 589 040,00 zł

3. Rachunek zysków i strat:

− przychody wyniosły 10 947 808,68 zł

w tym: składki członkowskie 6 551 895,00 zł

rzeczoznawcy i cudzoziemcy 86 600,00 zł

zwroty kosztów wysyłki wrzutek od OIIB 446 360,45 zł

zwrot kosztów wydania „IB” od OIIB 1 063 296,90 zł

zwroty kosztów kolportażu „IB”, wysyłki wrzutek od Wydawnictwa PIIB i innych 1 545 537,25 zł

zwrot kosztów druku opłat 19 519,50 zł

zwrot kosztów konferencji i noclegów 10 098,04 zł

przychody z tytułu obsługi ubezpieczenia Allianz 361 857,98 zł

wynajem pomieszczeń, zwrot kosztów energii i telefonów 109 626,71 zł

inne przychody 46 212,53 zł

pozostałe przychody operacyjne 34 432,21 zł

przychody finansowe 672 372,11 zł

− koszty wyniosły 9 443 498,62 zł

w tym: działalności statutowej 3 367 055,60 zł

działalności pozostałej 3 168 569,31 zł

ogólne 2 904 477,36 zł

pozostałe koszty 3 396,35 zł
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4. W roku 2008 osiągnięto  wynik  finansowy  do-
datni w  wysokości 1 496 882,06 zł, który propo-
nuje się przeznaczyć na zwiększenie funduszu sta-
tutowego PIIB.

2.13.3. Informacje o realizacji budżetu 
za 2008 r.
1.  VI Krajowy Zjazd uchwalił budżet w wysokości  

6 860 000 zł.   

2.  Krajowa Rada PIIB w dniu 17.12.2008 r. uchwa-
łą 19/R/08 dokonała korekty budżetu na rok 
2008: 

  Zwiększono poz. 2.1. „czynsze i utrzymanie biu-
ra, wynajęcie sal” o kwotę 40.000 zł, do kwoty 
500.000 zł;

  Zwiększono poz. 2.2. „wyposażenie biura, ser-
wis urządzeń” o kwotę 170.000 zł, do kwoty 
370.000 zł;

  Zmniejszono poz. 2.5. „płace, ryczałty i ekwiwalen-
ty” o kwotę 100.000 zł, do kwoty 2 130 000 zł;

  Zwiększono poz. 2.7. „koszty zakupu Inżynie-
ra Budownictwa ponoszone przez KR” o kwotę 
70.000 zł, do kwoty 790.000 zł;

  Zmniejszono poz. 2.8. „koszty kolportażu i ma-

sowej korespondencji” o kwotę 170.000 zł, do 
kwoty 680.000 zł;

  Zwiększono poz. 2.9. „koszty zjazdu spra-
wozdawczego” o kwotę 30.000 zł, do kwoty 
250.000 zł;

  Zwiększono poz. 2.11. „koszty obsługi praw-
nej i ekspertyz” o kwotę 100.000 zł, do kwoty 
520.000 zł;

  Zmniejszono poz. 2.13. „koszty współpra-

cy z zagranicą” o kwotę 60.000 zł, do kwoty 
60.000 zł;

  Likwiduje się poz. 2.15. „rezerwa”.
Ogólna kwota preliminowanych wydatków  
6 860 000 zł nie uległa zmianie.
3.  Realizację budżetu przedstawiono w tabeli po-

niżej.
4.  Wpływy z tytułu składek członkowskich były 

wyższe niż preliminowano w budżecie uchwa-
lonym na VI Zjeździe PIIB o 551 895,00 zł 
i wyniosły 6 551 895,00 zł, przy planowanych  
6 000 000,00 zł.

  Odsetki otrzymane wyniosły 632 627,66 zł i były 
wyższe od zaplanowanych o 232 627,66 zł. 

  Wpływy z opłat (rzeczoznawcy i cudzoziem-

Wydatki – koszty:

2.1.   Czynsze i utrzymanie biura, wynajęcie sal 460 000 zł

2.2.   Wyposażenie biura, serwis urządzeń                   200 000 zł

2.3.   Usługi pocztowe, telekomunikac., bankowe i inne                       300 000 zł

2.4.   Materiały biurowe, prasa, książki, druk materiałów                            280 000 zł

2.5.   Płace, ryczałty, ekwiwalenty                                      2 230 000 zł

2.6.   Delegacje i koszty transportu                                         420 000 zł

2.7.   Koszty zakupu „Inżyniera Budownictwa” ponoszone przez KR          720 000 zł

2.8.   Koszty kolportażu i masowej korespondencji 850 000 zł

2.9.   Koszt zjazdu sprawozdawczego                              220 000 zł

2.10. Koszty szkoleń i konferencji                                          380 000 zł

2.11. Koszty obsługi prawnej i ekspertyz                            420 000 zł 

2.12. Koszty promocji, materiały prasowe 120 000 zł

2.13. Koszty współpracy z zagranicą 120 000 zł

2.14. Nagrody fundowane przez PIIB 60 000 zł

2.15. Rezerwa 80 000 zł

Razem 6 860 000 zł
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cy) były niższe od zaplanowanych i wyniosły 
86 600,00 zł, przy planowanych 100 000,00 zł.

  Wydatki ogółem były nieco niższe niż planowa-
no i wyniosły 6 401 377,03 zł, tj. 93,31%, przy 
planowanych 6 860 000,00 zł. W żadnej pozy-
cji budżetu po stronie wydatków nie nastąpiło 
jego przekroczenie.

2.13.4. Wnioski
1.  Sprawozdanie finansowe za 2008 r., wraz z in-

formacją o realizacji budżetu, należy przed-
stawić do akceptacji VIII Krajowemu Zjazdowi  
PIIB.

2.  Nadwyżkę stanowiącą dodatni wynik za 2008 r. 
proponuje się przeznaczyć na zwiększenie fun-
duszu statutowego.

L.p. Wpływy Plan             
zł

Wykonanie  
zł %

1 Składki członkowskie 6 000 000,00 6 551 895,00 109,20%

2 Odsetki otrzymane 400 000,00 632 627,66 158,16%

3 Opłaty za rzeczoznawców i cudzoziemców 100 000,00 86 600,00 86,60%

4 Opłata za obsługę ubezpieczenia Allianz 360 000,00 361 847,98 100,52%

Razem 6 860 000,00 7 632 980,64 111,27%

L.p. Wydatki - koszty Plan  
 zł

Wykonanie 
zł %

1 Czynsze i utrzymanie biura 500 000,00 469 503,53 93,90%

2 Wyposażenie biura, serwis urządzeń 370 000,00 335 745,20 90,74%

3 Usługi pocztowe, telekom., bankowe, inne 300 000,00 299 871,17 99,96%

4 Materiały biurowe, prasa, książki, itp. 280 000,00 240 514,36 85,90%

5 Płace, ryczałty, ekwiwalenty 2 130 000,00 2 123 490,23 99,69%

6 Delegacje i koszty transportu 420 000,00 406 894,40 96,88%

7 Koszty zakupu „IB” ponoszone przez KR 790 000,00 785 564,19 99,44%

8 Koszty kolportażu i masowej korespondencji 680 000,00 475 684,98 69,95%

9 Koszt zjazdu sprawozdawczego 250 000,00 247 737,47 99,09%

10 Koszty szkoleń i konferencji 380 000,00 354 562,85 93,31%

11 Koszty obsługi prawnej i ekspertyz 520 000,00 482 514,22 92,79%

12 Koszty promocji, materiały prasowe 120 000,00 101 003,32 84,17%

13 Koszty współpracy z zagranicą 60 000,00 50 449,52 84,08%

14 Nagrody fundowane przez PIIB 60 000,00 27 841,59 46,40%

Razem 6 860 000,00 6 401 377,03 93,31%
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Polska Izba In ynierów Budownictwa 
00-048 Warszawa ul.Mazowiecka 6/8 
NIP: 525-22-54-990 Bilans 

 
 
ROK: 2008 

AKTYWA                      w z otych 

+/- Poz. Nazwa pozycji Stan na dzie  
2008-12-31 

Stan na dzie  
2007-12-31

- A Aktywa trwa e 3.708.962,89 760.588,52
 - I Warto ci niematerialne i prawne 14.961,76 12.225,07

1 Koszty zako czonych prac rozwojowych 0,00 0,00
2 Warto  firmy 0,00 0,00
3 Inne warto ci niematerialne i prawne 14.961,76 12.225,07
4 Zaliczki na warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00

 - II Rzeczowe aktywa trwa e 368.317,93 254.030,15
- 1 rodki trwale 368.317,93 254.030,15

a) grunty (w tym prawo u ytkowania wieczystego gruntu) 0,00 0,00
b) budynki, lokale i obiekty in ynierii l dowej i wodnej 0,00 0,00
c) urz dzenia techniczne i maszyny 123.001,00 126.274,38
d) rodki transportu 0,00 0,00
e) inne rodki trwa e 245.316,93 127.755,77

2 rodki trwale w budowie 0,00 0,00
3 Zaliczki na rodki trwale w budowie 0,00 0,00

 - III  Nale no ci d ugoterminowe 225.053,76 0,00
1 Od jednostek powi zanych 0,00 0,00
2 Od pozosta ych jednostek 225.053,76 0,00

 - IV  Inwestycje d ugoterminowe 3.100.629,44 494.333,30
1 Nieruchomo ci 0,00 0,00
2 Warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00

- 3 D ugoterminowe aktywa finansowe 3.100.629,44 494.333,30
- a) w jednostkach powi zanych 86.000,00 86.000,00

-(1) udzia y lub akcje 86.000,00 86.000,00
-(2) inne papiery warto ciowe 0,00 0,00
-(3) udzielone po yczki 0,00 0,00
-(4) inne d ugoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

- b) w pozosta ych jednostkach 3.014.629,44 408.333,30
-(1) udzia y lub akcje 0,00 0,00
-(2) inne papiery warto ciowe 3.014.629,44 0,00
-(3) udzielone po yczki 0,00 408.333,30
-(4) inne d ugoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

4 Inne inwestycje d ugoterminowe 0,00 0,00
 - V D ugoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe 0,00 0,00

1 Aktywa z tytu u odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00
2 Inne rozliczenia mi dzyokresowe 0,00 0,00

- B Aktywa obrotowe 12.136.212,09 12.548.435,04
 - I Zapasy 19.880,00 27.960,00

1 Materia y 19.880,00 27.960,00
2 Pó produkty i produkty w toku 0,00 0,00
3 Produkty gotowe 0,00 0,00
4 Towary 0,00 0,00
5 Zaliczki na dostawy 0,00 0,00

 - II Nale no ci krótkoterminowe 837.701,13 745.117,92
- 1 Nale no ci od jednostek powi zanych 207.683,04 281.278,08

- a) z tytu u dostaw i us ug, o okresie sp aty: 207.683,04 281.278,08
-(1) do 12 miesi cy 207.683,04 281.278,08
-(2) powy ej 12 miesi cy 0,00 0,00

b) inne 0,00 0,00
- 2 Nale no ci od pozosta ych jednostek 630.018,09 463.839,84

- a) z tytu u dostaw i us ug, o okresie sp aty: 3.502,93 20.037,98
-(1) do 12 miesi cy 3.502,93 20.037,98
-(2) powy ej 12 miesi cy 0,00 0,00

b) z tytu u podatków, dotacji, ce , ubezpiecze  spo ecznych i zdrowotnych 342,78 786,85
c) inne 626.172,38 443.015,01
d) dochodzone na drodze s dowej 0,00 0,00

 - III  Inwestycje krótkoterminowe 11.236.723,51 11.761.352,20
- 1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 11.236.723,51 11.761.352,20

- a) W jednostkach powi zanych 0,00 0,00
-(1) udzia y lub akcje 0,00 0,00
-(2) inne papiery warto ciowe 0,00 0,00
-(3) udzielone po yczki 0,00 0,00
-(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

- b) w pozosta ych jednostkach 5.119.794,99 272.743,80
-(1) udzia y lub akcje 0,00 0,00
-(2) inne papiery warto ciowe 4.952.293,83 0,00
-(3) udzielone po yczki 167.501,16 272.743,80

      -(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
 
 
 
 
 
 
DRUK: 2009-03-09 SAGE Symfonia Finanse i Księgowość premium 2009 
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Polska Izba In ynierów Budownictwa 
00-048 Warszawa ul.Mazowiecka 6/8 
NIP: 525-22-54-990 Bilans 

ROK: 2008 

AKTYWA                    w z otych 
 

+/- Poz. Nazwa pozycji Stan na dzie  
2008-12-31 

Stan na dzie  
2007-12-31

 - c)               rodki pieni ne i inne aktywa pieni ne 6.116.928,52 11.488.608,40
 -(1) rodki pieni ne w kasie i na rachunkach 1.104.394,27 348.608,40

-(2) inne rodki pieni ne 5.012.534,25 11.140.000,00
-(3) inne aktywa pieni ne 0,00 0,00

2                 Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00
  IV           Krótkoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe 41.907,45 14.004,92

Suma 15.845.174,98 13.309.023,56
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DRUK: 2009-03-09 SAGE Symfonia Finanse i Księgowość premium 2009 
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Polska Izba In ynierów Budownictwa 
00-048 Warszawa ul.Mazowiecka 6/8 
NIP: 525-22-54-990 Bilans 

ROK: 2008 

PASYWA                  w z otych 
 

+/- Poz. Nazwa pozycji Stan na dzie  
2008-12-31 

Stan na dzie  
2007-12-31

- A Kapita  (fundusz) w asny 7.420.866,14 5.923.984,08
  I Kapita  (fundusz) podstawowy 5.923.984,08 5.207.582,32

 II Nale ne wp aty na kapita  podstawowy (wielko  ujemna) 0,00 0,00
 III Udzia y (akcje) w asne (wielko  ujemna) 0,00 0,00
 IV Kapita  (fundusz) zapasowy 0,00 0,00
 V Kapita  (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
 VI Pozosta e kapita y (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00
 VII Zysk (strata) z lat ubieg ych 0,00 0,00
 VIII Zysk (strata) netto 1.496.882,06 716.401,76
 IX Odpisy z zysku netto w ci gu roku obrotowego (wielko  ujemna) 0,00 0,00

- B Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania 8.424.308,84 7.385.039,48
 - I Rezerwy na zobowi zania 0,00 0,00

1 Rezerwa z tytu u odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00
- 2 Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00

 -(1) d ugoterminowa 0,00 0,00
-(2) krótkoterminowa 0,00 0,00

- 3 Pozosta e rezerwy 0,00 0,00
 -(1) d ugoterminowe 0,00 0,00

-(2) krótkoterminowe 0,00 0,00

 - II Zobowi zania d ugoterminowe 0,00 0,00
1 Wobec jednostek powi zanych 0,00 0,00

- 2 Wobec pozosta ych jednostek 0,00 0,00
 a) kredyty i po yczki 0,00 0,00

b) z tytu u emisji d u nych papierów warto ciowych 0,00 0,00
c) inne zobowi zania finansowe 0,00 0,00
d) inne 0,00 0,00

 - III Zobowi zania krótkoterminowe 5.835.268,84 4.849.139,48
- 1 Wobec jednostek powi zanych 0,00 0,00

- a) z tytu u dostaw i us ug, o okresie wymagalno ci: 0,00 0,00
 -(1) do 12 miesi cy 0,00 0,00

-(2) powy ej 12 miesi cy 0,00 0,00
b) inne 0,00 0,00

- 2 Wobec pozosta ych jednostek 5.831.809,09 4.847.530,28
a) kredyty i po yczki 0,00 0,00
b) z tytu u emisji d u nych papierów warto ciowych 0,00 0,00
c) inne zobowi zania finansowe 0,00 0,00

- d) z tytu u dostaw i us ug, o okresie wymagalno ci: 68.407,31 61.249,65
 -(1) do 12 miesi cy 68.407,31 61.249,65

-(2) powy ej 12 miesi cy 0,00 0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00
f) zobowi zania wekslowe 0,00 0,00
g) z tytu u podatków, ce , ubezpiecze  i innych wiadcze 152.003,06 150.948,65
h) z tytu u wynagrodze  89,00 525,81
i) inne 5.611.309,72 4.634.806,17

3 Fundusze specjalne 3.459,75 1.609,20

 - IV Rozliczenia mi dzyokresowe 2.589.040,00 2.535.900,00
1 Ujemna warto  firmy 0,00 0,00

- 2 Inne rozliczenia mi dzyokresowe 2.589.040,00 2.535.900,00
-(1) d ugoterminowe 0,00 0,00

 -(2) krótkoterminowe 2.589.040,00 2.535.900,00

Suma 15.845.174,98 13.309.023,56
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Warszawa, dnia 09 marca 2009 r. 
 
 
 
DRUK: 2009-03-09 SAGE Symfonia Finanse i Księgowość premium 2009 
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Polska Izba In ynierów Budownictwa 
00-048 Warszawa ul.Mazowiecka 6/8 
NIP: 525-22-54-990 Jednostronny rachunek zysków i strat 

 
 
ROK: 2008 
w z otych

 

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) 

+/- Poz. Nazwa pozycji Rok 2008 Rok 2007 

- A Przychody netto ze sprzeda y i zrównane z nimi, w tym: 10.241.004,36 9.511.695,32
*  - od jednostek powi zanych 0,00 0,00
  I Przychody netto ze sprzeda y produktów 10.237.204,36 9.510.375,32
  II Zmiana stanu produktów (zwi kszenie - warto  dodatnia, zmniejszenie 0,00 0,00
  III Koszt wytworzenia produktów na w asne potrzeby jednostki 0,00 0,00
  IV Przychody netto ze sprzeda y towarów i materia ów 3.800,00 1.320,00
- B Koszty dzia alno ci operacyjnej 9.440.102,27 9.210.316,09
  I Amortyzacja 82.806,12 108.189,42
  II Zu ycie materia ów i energii 149.691,71 223.064,56
  III Us ugi obce 5.945.778,35 5.869.721,69
 - IV Podatki i op aty, w tym: 21.632,40 32.720,48
*  -(1) podatek akcyzowy 0,00 0,00
  V Wynagrodzenia 1.829.905,78 1.604.046,92
  VI Ubezpieczenia spo eczne i inne wiadczenia 284.311,71 274.436,76
  VII Pozosta e koszty rodzajowe 1.122.176,20 1.096.816,26
  VIII Warto  sprzedanych towarów i materia ów 3.800,00 1.320,00
 C Zysk (strata) ze sprzeda y (A-B) 800.902,09 301.379,23
- D Pozosta e przychody operacyjne 34.432,21 19.110,54
  I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwa ych 0,00 0,00
  II Dotacje 0,00 0,00
  III Inne przychody operacyjne 34.432,21 19.110,54
- E Pozosta e koszty operacyjne 3.153,35 38.673,18
  I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwa ych 0,00 0,00
  II Aktualizacja warto ci aktywów niefinansowych 0,00 0,00
  III Inne koszty operacyjne 3.153,35 38.673,18
 F Zysk (strata) z dzia alno ci operacyjnej (C+D-E) 832.180,95 281.816,59
- G Przychody finansowe 672.372,11 442.939,55
 - I Dywidendy i udzia y w zyskach, w tym: 0,00 2.715,82
*  -(1) od jednostek powi zanych 0,00 2 715,82
 - II Odsetki, w tym: 672.176,04 440.223,73
* -(1) od jednostek powi zanych 0,00 0,00
  III Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00
  IV Aktualizacja warto ci inwestycji 0,00 0,00
  V Inne 196,07 0,00
- H Koszty finansowe 243,00 231,38
 - I Odsetki, w tym: 243,00 227,80
* -(1) dla jednostek powi zanych 0,00 0,00
  II Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00
  III Aktualizacja warto ci inwestycji 0,00 0,00
  IV Inne 0,00 3,58
 I Zysk (strata) z dzia alno ci gospodarczej (F+G-H) 1.504.310,06 724.524,76
- J Wynik zdarze  nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) 0,00 0,00
  I Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00
  II Straty nadzwyczajne 0,00 0,00
 K Zysk (strata) brutto (I±J) 1.504.310,06 724.524,76
 L Podatek dochodowy 7.428,00 8.123,00
 M Pozosta e obowi zkowe zmniejszenia zysku (zwi kszenia straty) 0,00 0,00
 N Zysk (strata) netto (K-L-M) 1.496.882,06 716.401,76
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warszawa, dnia 09 marca 2009 r.  
 
DRUK: 2009-03-09 SAGE Symfonia Finanse i Księgowość premium 2009 
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Informacja dodatkowa 
 

I. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów 

1. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego 2008 aktywa i pasywa, wyra one     
w pe nych z otych, wyceniono nast puj cymi metodami wyceny wynikaj cymi            
z przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci: 

 
1) rodki trwa e oraz wyposa enie  wed ug ceny nabycia skorygowanej 

o dokonane odpisy amortyzacyjne liczone 
metod  liniow  wg obowi zuj cych 
stawek oraz odpisy aktualizacyjne 

2) warto ci niematerialne i prawne  wed ug ceny nabycia skorygowanej 
o dokonane odpisy amortyzacyjne liczone 
metod  liniow  wg obowi zuj cych 
stawek oraz odpisy aktualizacyjne 

3) udzia y w innych jednostkach, 
udzia y w jednostkach podporz dko-
wanych oraz inne inwestycje 
zaliczone do aktywów trwa ych 
oprócz nieruchomo ci oraz warto ci 
niematerialnych i prawnych 
zaliczonych do inwestycji  

wed ug ceny nabycia, pomniejszonej 
o odpisy z tytu u trwa ej utraty warto ci 
albo skorygowanej ceny nabycia – je eli 
dla danego sk adnika aktywów zosta  
okre lony termin wymagalno ci 

4) inwestycje krótkoterminowe wed ug ceny nabycia albo skorygowanej 
ceny nabycia – je eli dla danego sk adnika 
aktywów zosta  okre lony termin 
wymagalno ci 

5) nale no ci i udzielone po yczki w kwocie wymaganej zap aty, z zachowa-
niem ostro no ci 

6) rodki pieni ne    wed ug warto ci nominalnej 
7) zobowi zania     w kwocie wymaganej zap aty 

 

II. Uzupe niaj ce dane o aktywach i pasywach bilansu 

1. Warto ci niematerialne i prawne stanowi  programy komputerowe o warto ci 
14 961,76 z . Na ich warto  netto sk adaj  si : 

 
Tre Warto  brutto Umorzenie Warto  netto

amortyzowane liniowo 175 231,59 z      160 269,83 z      14 961,76 z        

amortyzowane w 100% 58 227,34 z        58 227,34 z        -  z                   

Razem 233 458,93 z      218 497,17 z      14 961,76 z         

2. Rzeczowe aktywa trwa e – wykazane w bilansie rzeczowe aktywa w kwocie 
368 317,93 z  stanowi  posiadane przez PIIB KR rodki trwa e, w sk ad których 
wchodz  urz dzenia klimatyzacyjne, zespo y komputerowe, urz dzenia biurowe oraz 
wyposa enie o cenie jednostkowej poni ej 3,5 ty . z  umorzone w 100%.  

Załącznik nr 3



64
VIII Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 2009

 2

Tre Warto  brutto Umorzenie Warto  netto

urz dzenia i zespo y komputerowe 474 427,38 z      351 426,38 z      123 001,00 z      

inne rodki trwa e 40 846,69 z        23 301,92 z        17 544,77 z        

amortyzowane w 100% 189 256,85 z      189 256,85 z      -  z                   

ulepszenia w obcych rodkach trwa ych 246 591,95 z      18 819,79 z        227 772,16 z      

Razem 951 122,87 z      582 804,94 z      368 317,93 z       

3. PIIB nie posiada gruntów u ytkowanych wieczy cie, ani nie amortyzuje rodków 
trwa ych u ywanych na podstawie umów najmu, dzier awy i innych umów. PIIB nie 
posiada prawa w asno ci budynków i budowli 

4. Nale no ci d ugoterminowe o warto ci 225 053,76 z  stanowi : 

1) po yczka udzielona Lubuskiej Okr gowej Izbie In ynierów Budownictwa w 
wysoko ci 200 000,00 z ; 

2) kaucja w wysoko ci 25 053,76 z , wp acona jako zabezpieczenie roszcze  Unii 
Zwi zków Zawodowych, wynikaj cych z umowy najmu pomieszcze  
przeznaczonych na siedzib  PIIB i podlega zwrotowi po ca kowitym rozliczeniu 
si  przez PIIB z zawartej umowy najmu. 

5. Inwestycje d ugoterminowe o warto ci 3 100 629,44 z  stanowi : 

1) udzia y w „Wydawnictwie PIIB” Sp. z o.o., w wysoko ci 86 000,00 z ,  co 
 stanowi 57,3 % udzia ów; 
2) trzyletnie obligacje skarbowe w terminie wykupu 02.11.2011, o warto ci zakupu  

3 000 009,80 z . Odsetki naliczone na dzie  bilansowy wynosz  14 619,64 z . 

6. Aktywa obrotowe o warto ci 12 136 212,09 z  stanowi : 

1) zapasy 19 880,00 z  
2) nale no ci krótkoterminowe 837 701,13 z  
3) inwestycje krótkoterminowe 11 236 723,51 z  
4) krótkoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe 41 907,45 z  

6.1. Zapasy: 19 880 ,00 z  
W pa dzierniku 2005 PIIB zakupi a ksi k  „Uprawnienia budowlane” 
808 sztuk na w asne potrzeby oraz w celu dalszej odsprzeda y.  

6.2. Nale no ci krótkoterminowe  837 701,13 z  

Lp Tre Warto
1 nale no ci od Wydawnictwa PIIB Sp. z o.o. 207 683,04 z                
2 nale no ci od pozosta ych jednostek 630 018,09 z                

Okr gowe IIB 525 819,99 z                 
w tym ódzka OIIB 286 538,00 z                 

zaliczki na us ugi do wykonania w 2009 r ( Novotel, "Krynica 2009") 98 000,00 z                   
inne jednostki 6 198,10 z                     

Razem poz 1,2 837 701,13 z                 
 
6.3. Inwestycje krótkoterminowe stanowi  11 236 723,51 z  na które sk adaj  si : 

1) bony skarbowe termin wykupu do 3 miesi cy 4 940 734,50 z  
2) naliczone na dzie  31.12.2008 r. odsetki 11 559,33 z  
3) po yczka udzielona ódzkiej OIIB 166 666,00 z  
4) naliczone na dzie  31.12.2008 r. odsetki od po yczki 835,16 z  
5) rodki pieni ne w wysoko ci  6 116 928,52 z  
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Lp Tre Warto
1 rodki pieni ne w kasie 4 077,87 z                         
2 rodki pieni ne w banku 1 100 316,40 z                  

w tym:                                                           BGK 66 683,96 z                       
Millennium 1 033 632,44 z                  

3 Lokaty bankowe 5 012 534,25 z                  
                                                                              Millennium 5 000 000,00 z                  

naliczone na 31.12.2008 r. odsetki 12 534,25 z                       
Razem 1,2,3 6 116 928,52 z                   

 
6.4. Krótkoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe wynosz  41 907,45 z . Dotycz  

prenumeraty czasopism na 2009 r., zakupionych w bie cym roku w wysoko ci 
12 638,36 z , szkolenia i konferencje 21 780,00 z , ubezpieczenia (ubezpieczenie 
mienia, dzia alno ci statutowej, itp.) w wysoko ci 688,70 z  oraz aktualizacji 
oprogramowania, w kwocie 6 800,39 z . 

 
7. PIIB nie musia a tworzy  rezerw ani dokonywa  odpisów aktualizuj cych nale no ci. 

8. Kapita  w asny  7 420 866,14 z  stanowi : 
1) fundusz statutowy w wysoko ci  5 923 984,08 z  
2) zysk netto z bie cego roku w kwocie  1 496 882,06 z  

PIIB nie posiada funduszy zapasowych i rezerwowych. 

9. Zobowi zania krótkoterminowe wynosz  5 835 268,84 z , na które sk adaj  si : 
 

Lp Tre Warto
1 z tytu u dostaw i us ug o wymagalno ci do 12m-cy 68 407,31 z                       

Kancelaria Radcy Prawnego - K. Zaj c 21 703,80 z                       
Kancelaria Radcy Prawnego - J.Szewczyk 9 760,00 z                         

Entim - W. Sta czuk 9 000,00 z                         
pozosta e bie ce rozrachunki z dostawcami 27 943,51 z                       

2 zobowi zania z tytu u podatków i ZUS 152 003,06 z                     
w tym:                                       podatek dochodowy od osób fizycznych(PIT-4) 31 820,47 z                       

wiadczenia pracownicze ZUS 70 072,00 z                       
podatek dochodowy od osób prawnych (CIT-8) 986,00 z                            

VAT 49 124,59 z                       
3 z tytu u wynagrodze 89,00 z                             
4 inne zobowi zania 5 611 309,72 z                  

w tym:                                                                                   z Okr gowymi IIB 65 434,81 z                       
mylne wp aty 416 958,70 z                     

kwoty ubezpieczenia OC cz onków Izby do przekazania ubezpieczycielowi Allianz S.A. 5 128 916,21 z                  
5 fundusze specjalne:                                                          Zak adowy Fundusz wiadcze  Socjalnych 3 459,75 z                         

Razem 1,2,3,4,5 5 835 268,84 z                   
10. Rozliczenia mi dzyokresowe w kwocie 2 589 040,00 z  obejmuj : 

sk adki cz onkowskie dotycz ce roku 2009 2 589 040,00 z  

11. PIIB nie posiada zobowi za  warunkowych. Nie udzieli a gwarancji ani por cze . 

 
12. Nie wyst pi y znacz ce zdarzenia po dniu bilansowym.  

III. Informacje o przychodach, kosztach i wyniku finansowym 

 

1. Polska Izba In ynierów Budownictwa Krajowa Rada w roku 2008 osi gn a 
przychody w kwocie 10 947 808,68 z  
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Struktura przychodów: 
 

 
2. Koszty Polskiej Izby In ynierów Budownictwa Krajowej Rady w roku 2008 wynios y 

9 443 498,62 z , na które z o y y si : 
1) koszty dzia alno ci PIIB KR 9 440 102,27 z  

   w tym:   
dzia alno ci statutowej 3 367 055,60 z  
pozosta ej dzia alno ci 3 164 769,31 z  
ogólnego zarz du 2 904 477,36 z  
warto  sprzedanych ksi ek 3 800,00 z  

2) pozosta e koszty operacyjne 3 153,35 z  
3) koszty finansowe 243,00 z  

 
Razem 9 443 498,62 z  

 Struktura kosztów dzia alno ci PIIB KR w uk adzie rodzajowym:  
 

Lp Wyszczególnienie Kwota %
1. amortyzacja 82 806,12 z          0,88
2. zu ycie materia ów (materia y biurowe, drobne wyposa enie, ksi ki) 149 691,71 z        1,59
3. us ugi obce 5 945 778,35 z     62,98
4. podatki i op aty 21 632,40 z          0,23
5. wynagrodzenia 1 829 905,78 z     19,38
6. wiadczenia pracownicze (sk adki ZUS, szkolenia, BHP) 284 311,71 z        3,01
7. pozosta e koszty (podró e s u bowe, szkolenia i konferencje) 1 122 176,20 z     11,89
8. warto  sprzedanych towarów i materia ów 3 800,00 z             0,04

Razem koszty rodzajowe 9 440 102,27 z       100,00  
 

 
3. Sposób ujmowania w ksi gach rachunkowych wp at dokonywanych przez cz onków 

PIIB. 
1) Cz onkowie PIIB wp acaj  sk adki OC oraz sk adki cz onkowskie na konto 

rachunku pomocniczego 62 1160 2202 0000 0000 3891 1044 w Banku 
Millennium. Na koniec dnia kwot  zbiorcz  bank automatycznie przekazuje 
wp aty cz onków na konto 

Lp Wyszczególnienie Kwota %
I. Przychody dzia alno ci statutowej 6 638 495,00 z       60,64

1. sk adki cz onkowskie z roku 2007 2 535 900,00 z          
2. sk adki cz onkowskie zap acone w 2008 4 015 995,00 z          
3. z tytu u post powania kwalifikacyjnego na rzeczoznawc 33 600,00 z               
4. post powanie kwalifikacyjne osób zagranicznych z UE 53 000,00 z               

II. Przychody z pozosta ej dzia alno ci 3 602 509,36 z       32,91
1. obs uga ubezpieczycieli 361 857,98 z             
2. zwrot kosztów kolporta u "In yniera Budownictwa" i wysy ki insertów 1 991 897,70 z          
3. zwrot kosztów wydania "In yniera Budownictwa" do OIIB 1 063 296,90 z          
4. sprzeda  ksi ki "Uprawnienia Budowlane…" 3 800,00 z                 
5. zwrot kosztów szkole , konferencji, noclegów 10 098,04 z               
6. zwrot kosztów duku op at 19 519,50 z               
7. wynajem pomieszcze 109 626,71 z             
8. inne przychody 42 412,53 z               

III. Pozosta a przychody operacyjne 34 432,21 z            0,31

1.
pozosta e przychody operacyjne ( korekta VAT naliczonego za 2007, zwrot 
kosztów s dowych) 34 432,21 z               

IV. Przychody finansowe 672 372,11 z          6,14
1. odsetki z lokat bankowych i bie cego rachunku 622 648,25 z             
2. otrzymane odsetki od po yczki 9 979,41 z                 
3. naliczone odsetki od lokat i d uznych papierów warto ciowych 38 713,22 z               
4. naliczone odsetki od po yczki 835,16 z                    
5. ró nice kursowe 196,07 z                    

Razem I, II, III, IV 10 947 808,68 z    100,00
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2) Ka dego dnia ksi gowany jest wyci g bankowy z rachunku g ównego o numerze        
09 1160 2202 0000 0000 3723 4771 na koncie ksi gi g ównej, na podstawie 
wydruku z programu VideoTEL Banking. Wp aty cz onków PIIB posiadaj  opis: 
tytu em TFR FM 0038911044, natomiast w nazwie rachunku drugiej strony maj  
opis: brak danych. 

3) Kwoty dotycz ce wp at cz onków ujmowane s  na kontach dt 132-2 – rachunek 
bankowy Millennium i ct 241 – rozrachunki z tytu u wp at cz onkowskich, w 
jednej zbiorczej kwocie, wp aconej przez cz onków w jednym dniu. 

4) Do konta ksi gi 241 prowadzona jest analityka w programie komputerowym Bud-
Info i analityka ta ujmuje wp aty wed ug cz onków PIIB. Bud-Info pozwala na 
odczyt i wydruk zapisów w ka dym momencie. 

5) Na ostatni dzie  miesi ca nast puje przeksi gowanie kwot z konta 241 na 
odpowiednie konta ksi gi: 212 – Rozliczenie wp at dotycz cych ubezpieczenia 
OC cz onków, 702-1 - Sk adki cz onkowskie oraz 211 - Kwoty do wyja nienia-
mylne wp aty. Podstaw  zapisów w ksi dze g ównej jest dokument Polecenie 
Ksi gowania, sporz dzony na podstawie analizy zapisów zaimportowanych do 
Excela z programu Bud-Info, zawieraj cego dane w powy szym zakresie. 

4. Ekwiwalenty wyp acone cz onkom w adz Izby zgodnie z Zasadami Gospodarki 
Finansowej wynios y 345 000,64 z . 

5. Rycza ty wyp acone za udzia  w posiedzeniu komisji lub za prac  indywidualn  na 
rzecz izb, zgodnie z Zasadami Gospodarki Finansowej, wynios y 202 280,00 z . 

6. Wynagrodzenie firmy audytorskiej za wiadczone us ugi w zakresie badania rocznego 
sprawozdania finansowego wynosi 9 000,00 z , powi kszone o podatek VAT. 

7. rednie roczne zatrudnienie w przeliczeniu na osoby wynosi o 27, natomiast               
w przeliczeniu na etaty wynosi o 25,17 osoby. 

8. Wynik finansowy na dzie  31.12.2008 jako nadwy ka przychodów nad kosztami, po 
odliczeniu podatku dochodowego w wysoko ci 7 428,00 z , wyniós : 1 496 882,06 z . 

9. Proponowany podzia  zysku: 

przeznaczenie ca o ci zysku na cele statutowe PIIB KR – zwi kszenie funduszu 
statutowego. 

  
 

 
Warszawa, dnia 09 marca 2009 r. 
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1. Wstęp 
 Niniejsze sprawozdanie z działalności Krajowej 
Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Bu-
downictwa jest kierowane do VIII Krajowego Zjazdu 
Sprawozdawczego PIIB odbywającego się w dniach 
19–20 czerwca 2009 r. 
Podstawą prawną sprawozdania jest § 4 ust.  
1 pkt 6 Regulaminu Krajowej Komisji Kwalifikacyj-
nej PIIB. Opracowanie obejmuje okres od 1.1.2008 
do 31.12.2008 r. 

2. Skład osobowy KKK 
 Krajowa Komisja Kwalifikacyjna została wybra-
na na V Krajowym Zjeździe Sprawozdawczo-Wy-
borczym PIIB, odbywającym się w dniach 22–23 
czerwca 2006 roku.  
W 2008 r. Komisja pracowała w następującym składzie:
  Kazimierz Szulborski – przewodniczący (Izba 

Mazowiecka), 
  Piotr Koczwara – wiceprzewodniczący (Izba Lu-

buska), 
  Marian Płachecki – wiceprzewodniczący (Izba 

Małopolska), 
  Janusz Krasnowski – sekretarz (Izba Śląska), 
  Wojciech Płaza – członek prezydium (Izba Świę-

tokrzyska), 
  Grażyna Staroń – członek prezydium (Izba Ku-

jawsko-Pomorska), 
  Bronisław Wosiek – członek prezydium (Izba 

Dolnośląska), 
  Jan Boryczka (Izba Łódzka), 
  Elżbieta Daszkiewicz (Izba Opolska), 
  Andrzej Gałkiewicz (Izba Zachodniopomorska), 
  Leszek Ganowicz (Izba Mazowiecka), 
  Karol Jurkowski (Izba Podlaska), 
  Mieczysław Król (Izba Lubelska), 
  Szczepan Mikurenda (Izba Wielkopolska), 
  Lech Mrowicki (Izba Pomorska), 
  Zdzisław Soszkowski (Izba Łódzka), 
  Edward Woźniak (Izba Lubelska).

3. Zespoły merytoryczne powo-
łane w KKK

 Zgodnie z  zakresem działania Komisji, adekwat-
nie do kompetencji merytorycznych, powołano na-

stępujące osoby i Zespoły Specjalistyczne:
1)  Bronisław Wosiek – opracowanie wykazu 

obowiązujących aktów prawnych i norm na 
potrzeby wiosennej i jesiennej sesji egzamina-
cyjnej.

2)  Zespół ds. weryfikacji pytań egzaminacyj-
nych pod kierownictwem Piotra Koczwary (sesja 
XI) i Janusza Krasnowskiego (sesja XII), grupują-
cy pozostałych członków KKK reprezentujących 
odpowiednie branże. 

3)  Zespoły Orzekające i Kwalifikacyjne ds. roz-
patrywania odwołań oraz wyjaśniania tre-
ści uprawnień budowlanych:

  w zakresie budownictwa ogólnego i archi-
tektonicznego pod kierunkiem Mieczysława 
Króla, 

  w zakresie instalacji elektrycznych oraz te-
lekomunikacji pod kierunkiem Karola Jurkow-
skiego, 

  w zakresie sieci, instalacji sanitarnych pod 
kierunkiem Lecha Mrowickiego,

  w zakresie budownictwa drogowego, mosto-
wego i kolejowego pod kierunkiem Wojciecha 
Płazy oraz Jana Boryczki.

4)  Zespół ds. uznawania kwalifikacji zawodo-
wych cudzoziemców pod kierunkiem Grażyny 
Staroń.

5)  Zespoły ds. rzeczoznawstwa budowlanego 
pod kierunkiem Mariana Płacheckiego.

W celu rozwiązywania bieżących zadań pracowały 
następujące Zespoły:
1.  Zespół ds. wypracowania stanowiska KKK i prze-

wodniczących OKK w sprawie standardów pro-
gramów nauczania w składzie: Mieczysław Król 
– przewodniczący, Stanisław Kamiński, Arka-
diusz Kosiński, Wojciech Płaza, Wacław Sawicki, 
Joanna Smarż – powołany dnia 19.06.2008 r.;

2.  Zespół ds. opracowania propozycji realiza-
cji wniosków zgłoszonych na VII Zjeździe PIIB 
w składzie: Piotr Koczwara – przewodniczący, 
Grażyna Staroń i Andrzej Gałkiewicz  – powoła-
ny dnia 02.09.2008 r.;

3.  Zespół ds. opracowania sprawozdania KKK na 
VIII Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB w dniach 
19–20 czerwca 2009 r. w składzie: Janusz Kra-
snowski – przewodniczący, Grażyna Staroń, 
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Elżbieta Daszkiewicz i pracownicy sekcji obsługi 
KKK – powołany dnia 18.12.2008 r.

 Zespoły te pracują w innych terminach niż po-
siedzenia KKK. Wzajemna współpraca i konsultacje 
odbywają się często przez internet oraz telefon.
Przewodniczący KKK, prof. Kazimierz Szulborski, 
w 2008 roku powołał 141 zespołów specjalistycz-
nych w 3-osobowym składzie:
  do rozpatrzenia wniosków o tytuł rzeczoznawcy 

budowlanego (48);
  do rozpatrzenia wniosków i wydania decyzji 

o uznaniu kwalifikacji zawodowych obcokra-
jowców (17);

  do rozpatrzenia zażaleń na postanowienia OKK 
w sprawie wyjaśnienia wątpliwości co do treści 
decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych wy-
danych w trybie art. 113 § 2 Kpa oraz odwołań 
od decyzji OKK w sprawie nadawania upraw-
nień budowlanych (76).

W celu usprawnienia pracy Komisji wprowadzono 
zasadę, aby zespoły pracowały w formie dyżurów 
w siedzibie Komisji. Dyżury ewidencjonowane są 
w książce dyżurów. W okresie sprawozdawczym 
dyżury pełniło łącznie 12 członków Komisji, rozpa-
trując wiele spraw bieżących.  

4. Posiedzenia Krajowej Komisji 
Kwalifikacyjnej 

4.1. Posiedzenia Prezydium KKK
 Zgodnie z przyjętym harmonogramem w  roku 
2008 posiedzenia prezydium  KKK odbyły się 6 razy, 
przy 93% frekwencji, tj. w dniach: 15 stycznia, 
12 lutego, 7 marca, 24 kwietnia, 2 września oraz 
23 października. Z każdego posiedzenia sporządza-
no protokół, przyjmowany na kolejnym posiedze-
niu Prezydium KKK.
Ogółem rozpatrzono 76 tematów. Stałymi temata-
mi posiedzeń były:
  wysłuchanie informacji przewodniczącego KKK 

z udziału w posiedzeniach plenarnych i prezy-
dium Krajowej Rady, 

  przyjmowanie protokołu z poprzedniego posie-
dzenia plenarnego KKK,

  sprawy wniesione oraz wolne wnioski.
Merytorycznymi tematami posiedzeń były następu-

jące zagadnienia:
  podejmowanie uchwał oraz przyjmowanie sta-

nowisk KKK – problematykę wyszczególniono 
w punkcie 4.4.(16), 

  przygotowanie sesji egzaminacyjnych na upraw-
nienia budowlane (2), opracowanie raportu 
o wynikach sesji egzaminacyjnych (2),

  opracowanie projektów zmian do regulaminów 
postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadza-
nia egzaminów i nadawania uprawnień budow-
lanych (3),

  omówienie projektu ślubowania dla osób uzy-
skujących uprawnienia budowlane (1),

  analiza orzeczeń sądowych dotyczących rozstrzy-
gnięć podejmowanych przez OKK i KKK (1),

  omówienie aktualnych problemów prawnych 
dotyczących działalności KKK (1),

  nadawanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego: 
informacje o aktualnych problemach nadawa-
nia tytułu – znaczące osiągnięcia zawodowe, 
praktyka zawodowa, zakres rzeczoznawstwa 
budowlanego (2),

  opracowanie wytycznych KKK PIIB dla prze-
wodniczących OKK w sprawie kwalifikowania 
wniosków o nadanie tytułu rzeczoznawcy bu-
dowlanego na szczeblu okręgowych komisji 
kwalifikacyjnych (1),

  analiza programów nauczania na poszczegól-
nych kierunkach kształcenia, standardy naucza-
nia w 9 specjalnościach objętych uprawnieniami 
budowlanymi nadawanymi przez Polską Izbę In-
żynierów Budowlanych (5),

  spotkanie z dziekanami wydziałów Budownic-
twa wyższych uczelni publicznych w sprawie 
dostosowania programów kształcenia studen-
tów do wymogów uprawnień budowlanych – 
dnia 21 listopada 2008 r. (1),

  postępowania w sprawie uznawania kwalifikacji 
zawodowych w budownictwie obcokrajowców 
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (2),

  omówienie raportu Komisji Rewizyjnej PIIB 
z działalności KKK za 2007 r. (1),

  prace nad realizacją wniosków zgłoszonych na 
VI i VII Krajowym Zjeździe PIIB, skierowanych do 
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej (2),

  przyjęcie sprawozdania z działalności KKK 
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w 2007 r. na VII Krajowy Zjazd  Sprawozdawczy 
PIIB (1),

  problematyka doskonalenia zawodowego 
członków KKK poprzez udział w konferencji 
WPPK-2008 i WPPK-2009 oraz „Awarie Budow-
lane” w Międzyzdrojach, maj 2009 (3),

  przygotowanie materiałów do publikacji w „In-
żynierze Budownictwa” (2).

4.2. Posiedzenia plenarne KKK
 Zgodnie z przyjętym harmonogramem w roku 
2008 odbyło się 7 protokołowanych posie-
dzeń plenarnych Komisji, przy 88,2% frekwencji, 
tj. w dniach: 29 stycznia, 7 marca, 17 kwietnia,  
19 czerwca, 16 września, 4 listopada i 18 grud-
nia. Trzy z nich (7 marca, 17 kwietnia, 4 listopada) 
Komisja odbyła wspólnie z przewodniczącymi OKK. 
Z każdego posiedzenia sporządzano protokół, 
przyjmowany na kolejnym posiedzeniu plenarnym 
KKK. Ogółem rozpatrzono 94 tematy. 
Stałymi tematami posiedzeń były:
  wysłuchanie informacji przewodniczącego Ko-

misji z udziału w posiedzeniach plenarnych 
i prezydium Krajowej Rady, 

  przyjmowanie protokołu z poprzedniego posie-
dzenia plenarnego KKK,

  sprawy wniesione oraz wolne wnioski.
Merytorycznymi tematami posiedzeń były następu-
jące  zagadnienia:
  podejmowanie uchwał oraz przyjmowanie sta-

nowisk KKK – problematykę wyszczególniono 
w punkcie 4.4 (16), 

  opracowanie szczegółowego harmonogramu 
przeprowadzenia XI oraz XII sesji egzamina-
cyjnej, omówienie problemów jakości pytań ze 
znajomości procesu budowlanego i umiejętno-
ści praktycznego zastosowania wiedzy technicz-
nej, zatwierdzenie zbioru obowiązujących prze-
pisów wg stanu prawnego na dzień 31.01.2008 
r. oraz 31.07.2008 r. i aktualizacji bazy CZPE 
przed każdą sesją egzaminacyjną, opracowanie 
raportów o wynikach sesji, przyjęcie sprawoz-
dań członków KKK z wizytacji przebiegu sesji 
w OKK, przyjęcie założeń przeprowadzania eg-
zaminów na uprawnienia budowlane w roku 
2009 – sesja XIII i XIV (3),

  analiza orzeczeń sądowych dotyczących rozstrzy-
gnięć podejmowanych przez OKK i KKK (1),

  omówienie aktualnych problemów prawnych 
w działalności KKK (1),

  analiza programów kształcenia, opracowanie 
standardów nauczania na kierunkach odpowia-
dających 9 specjalnościom uprawnień budowla-
nych nadawanych przez PIIB (minima programo-
we) (5),

  informacje ze Zjazdu Dziekanów wydziałów 
Budownictwa wyższych uczelni publicznych, 
współorganizowanego przez KKK w siedzibie 
PIIB  dn. 21.XI.2008 r. , poświęconego proble-
matyce standardów kształcenia na wyższych 
uczelniach technicznych na kierunkach od-
powiadających specjalnościom nadawanych 
uprawnień budowlanych (1),

  uznawanie kwalifikacji zawodowych w budow-
nictwie obcokrajowców na terenie  Rzeczypo-
spolitej Polskiej (2),

  prezentacja i przyjęcie sprawozdania z działal-
ności KKK w 2007 r. na VII Krajowy Zjazd Spra-
wozdawczy PIIB, prace nad realizacją wniosków 
zgłoszonych na VI oraz VII Zjeździe PIIB, skiero-
wanych do KKK, przygotowania do VII Krajowe-
go Zjazdu PIIB – udział członków KKK (2),

  wysłuchanie informacji o aktualnych problemach 
nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego – 
praktyka i znaczący dorobek zawodowy, zakres 
rzeczoznawstwa budowlanego (6), opracowa-
nie wytycznych KKK dla przewodniczących OKK 
w sprawie kwalifikowania wniosków o nadanie 
tytułu rzeczoznawcy budowlanego na szczeblu 
komisji okręgowych (1),

  interpretacja przepisów budowlanych (2),
  omówienie przygotowania członków KKK 

do udziału w konferencjach WPPK-2008 
i WPPK-2009 oraz „Awarie Budowlane” (3),

  omówienie przygotowania materiałów do pu-
blikacji w „Inżynierze Budownictwa” (2).

4.3. Warsztaty szkoleniowe KKK
 W 2008 roku nie odbyło się planowane szko-
lenie członków Krajowej i Okręgowych Komisji 
wraz z pracownikami. Szkolenie takie, w for-
mie warsztatów, planowane jest w Jadwisinie, 
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w dniach 29–31 stycznia 2009 r. Wiodącym te-
matem tego szkolenia będzie analiza wyroków 
WSA i NSA w zakresie interpretacji uprawnień 
budowlanych.

4.4. Uchwały Krajowej Komisji Kwalifi-
kacyjnej
W okresie sprawozdawczym KKK podjęła dzie-
więć uchwał, siedem stanowisk oraz jedną wytyczną:
  nr 1/08 KKK PIIB z dn. 23.01.2008 r. w sprawie 

szczegółowego programu egzaminu na upraw-
nienia budowlane – część I.

  nr 2/08 KKK PIIB z dn. 07.03.2008 r. w sprawie 
szczegółowego programu egzaminu na upraw-
nienia budowlane – część II. 

  nr 3/08 KKK PIIB z dn. 07.03.2008 r. w sprawie 
sprawozdania Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej. 

  nr 4/08 KKK PIIB z dn. 07.03.2008 r. w sprawie 
ustalenia wymagań programowych dla uczelni 
kształcących na kierunku budownictwo (specjal-
ność konstrukcyjno – budowlana). 

  nr 5/08 KKK PIIB z dn. 07.03.2008 r. w sprawie 
ustalenia wymagań programowych dla uczelni 
kształcących na kierunku budownictwo (specjal-
ność drogowa). 

  nr 6/08 KKK PIIB z dn. 16.09.2008 r. w sprawie 
szczegółowego programu egzaminu na upraw-
nienia budowlane. 

  nr 7/08 KKK PIIB z dn.16.09.2008 r. w sprawie 
uchylenia uchwały Nr 4/08. 

  nr 8/08 KKK PIIB z dn.16.09.2008 r. w sprawie 
uchylenia uchwały Nr 5/08. 

  nr 9/08 KKK PIIB z dn. 18.12.2008 r. zmieniającą 
uchwałę w sprawie regulaminu przeprowadza-
nia egzaminów i nadawania uprawnień budow-
lanych. 

  Stanowisko Prezydium KKK PIIB z dn.15 stycz-
nia 2008 r. w sprawie wyjaśnienia pojęć: oce-
na, orzeczenie techniczne lub opinia techniczna 
i ekspertyza techniczna oraz określenia kręgu 
osób uprawnionych do ich sporządzania.

  Stanowisko KKK PIIB z dn. 29.01.2008 r. w spra-
wie wyjaśnienia pojęć opinia techniczna i eks-
pertyza techniczna oraz określenia kręgu osób 
uprawnionych do ich sporządzania.

  Stanowisko KKK PIIB z dn. 29.01.2008 r. w spra-

wie wyjaśnienia pojęć „o powszechnie znanych 
rozwiązaniach konstrukcyjnych i schematach 
technicznych w specjalności konstrukcyjno–in-
żynieryjnej w zakresie dróg i mostów” użytych 
w rozporządzeniu MGTiOŚ z dnia 20 lutego 
1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 
z późn. zm.).

  Stanowisko KKK PIIB z dn. 29.01.2008 r. w spra-
wie regulaminu postępowania stosowane-
go przy uznawaniu kwalifikacji zawodowych 
w  budownictwie w Polsce osób z państw Euro-
pejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfe-
deracji Szwajcarskiej.

  Stanowisko KKK PIIB z dn. 17.04.2008 r. w spra-
wie propozycji tekstu ślubowania, jakie mają 
złożyć osoby uzyskujące uprawnienia budow-
lane do wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie.

  Stanowisko KKK PIIB z dn. 23.04.2008 r. w spra-
wie weryfikacji i uzupełnienia bazy pytań na se-
sję wiosenną.

  Stanowisko KKK PIIB z dn. 19.06.2008 r. w spra-
wie weryfikacji i uzupełnienia bazy pytań na se-
sję zimową.

  Wytyczne KKK PIIB z dn. 10.03.2008 r. dla 
przewodniczących OKK w sprawie kwalifi-
kowania wniosków o nadanie tytułu rzeczo-
znawcy budowlanego na szczeblu komisji 
okręgowych. 

4.5. Wydawnictwo
 Biorąc pod uwagę zmienność przepisów w za-
kresie nadawanych uprawnień budowlanych, czę-
ściowej dezaktualizacji uległo I i II wydanie książki 
„Uprawnienia budowlane w latach 1928–2006” 
autorstwa Zbigniewa Dzierżewicza i Rudolfa Mo-
krosza, wydanej nakładem PIIB w 2004 r. Z inicja-
tywy Prezesa Krajowej Rady – prof. Zbigniewa Gra-
bowskiego, autorzy: Zbigniew Dzierżewicz i Joanna 
Smarż opracowali kolejne wydanie książki wg stanu 
prawnego na dzień 31.12.2008 r. Opracowanie to, 
po konsultacji z GINB, zostanie przygotowane do 
druku.
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4.6. Publikacje w miesięczniku „Buil-
der”
 W ramach współpracy  z organami centralnymi, 
Przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 
PIIB –  prof. Kazimierz Szulborski, na łamach mie-
sięcznika „Builder”, skierował do Głównego Inspek-
tora Nadzoru Budowlanego – mgr Roberta Dziwiń-
skiego, 3 pytania dotyczące warunków zaliczania 
praktyki zawodowej, rozszerzania uprawnień bu-
dowlanych oraz uprawnień do sporządzania cha-
rakterystyki energetycznej budynku. Odpowiedzi 
GINB opublikował „Builder” w numerze 11 z listo-
pada 2008 r. Poruszona problematyka spotkała się 
z szerokim zainteresowaniem w środowisku.

4.7. Publikacje w miesięczniku „Inżynier 
Budownictwa”
 W ciągu roku 2008 r. w miesięczniku „Inżynier 
Budownictwa” ukazało się 14 artykułów praso-
wych, wywiadów, odpowiedzi na listy techników 
i inżynierów budowlanych oraz sprawozdanie 
z działalności Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej na 
VII Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB. Publikacje 
były poświęcone pracy KKK w tym: 
  IB nr 2/08: wywiad z prof. Kazimierzem Szulbor-

skim „Jak działa i co planuje KKK”; prof. Kazi-
mierz Szulborski, dr Joanna Smarż „O praktykach 
zawodowych i wymaganym wykształceniu”;  
dr Joanna Smarż „Bez sporządzania projektów”,

  IB nr 3/08: prof. Kazimierz Szulborski, dr Joanna 
Smarż „Działalność Krajowej Komisji Kwalifika-
cyjnej”,

  IB nr 4/08: prof. Kazimierz Szulborski, dr Joanna 
Smarż „Praktyka zawodowa w organach admi-
nistracji rządowej albo jednostek samorządu te-
rytorialnego”, 

  IB nr 5/08: dr Joanna Smarż „Samodzielne funk-
cje techniczne a ubezpieczenia OC”; dr Joanna 
Smarż „Upoważnienie do sporządzania eks-
pertyz budowlanych”; mgr inż. Piotr Koczwara 
„Uprawnienia do kierowania robotami budow-
lanymi”,

  IB nr 6/08: „Sprawozdanie z działalności Krajo-
wej Komisji Kwalifikacyjnej w roku 2007 ”,

  IB nr 9/08: dr Joanna Smarż „Kto może sporzą-
dzać świadectwo energetyczne”,

  IB nr 10/08: prof. Kazimierz Szulborski „Opinio-
wanie minimalnych wymagań programowych 
w zakresie kształcenia zawodowego inżynierów 
budownictwa”,

  IB nr 11/08: dr Joanna Smarż „Upoważnienie do 
sporządzania świadectw charakterystyki energe-
tycznej”; mgr inż. Jan Boryczka „Uprawnienia 
w specjalności kolejowej”.

  IB nr 12/08: dr Joanna Smarż „Wszczęcie po-
stępowania o nadanie uprawnień budowlanych 
a zakres uprawnień”. 

5. Sprawozdanie z przeprowa-
dzonych sesji egzaminacyj-nych 
na uprawnienia budowlane

5.1 Przygotowanie pytań egzaminacyj-
nych
 Doświadczenia KKK zdobyte w latach ubiegłych 
pozwalają skutecznie optymalizować procedury 
egzaminacyjne. W dalszym ciągu realizowana jest 
zasada przeprowadzania egzaminów testowych 
równocześnie we wszystkich okręgach. Zestawy 
pytań testowych, generowane z bazy pytań, wery-
fikowane są przed każdą sesją egzaminacyjną przez 
zespół specjalistów złożony z członków KKK, którzy 
imiennie odpowiadają za ich jakość. Po każdej sesji 
egzaminacyjnej dokonuje się analizy efektów egza-
minu pisemnego, co pozwala eliminować ewentu-
alne błędy oraz optymalizować bazę CZPE.
 Największym problemem jest ciągła noweliza-
cja prawa w obszarze branży budowlanej (od 1994 
roku w Prawie budowlanym wprowadzono około 
50 nowelizacji). Zbiór przepisów, których znajomość 
jest niezbędna do prawidłowego przeprowadzenia 
egzaminu na uprawnienia budowlane, wymaga ak-
tualizacji na potrzeby każdej kolejnej sesji egzami-
nacyjnej. Zmiany te zawsze wymuszają modyfikacje 
Centralnego Zestawu Pytań Egzaminacyjnych. 
 Równocześnie, nadal znacząca jest liczba zda-
jących osób, które w myśl przepisów przejściowych 
zachowały swe prawa do uzyskiwania uprawnień 
budowlanych na dotychczasowych zasadach. Po-
woduje to konieczność utrzymywania archiwal-
nych zbiorów przepisów oraz starych zasobów 
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pytań, z których przygotowuje się odpowiednie ze-
stawy testów. Stan taki prowadzi do nadmiernego 
skomplikowania procedur egzaminacyjnych oraz 
trybu nadawania uprawnień. Dla przykładu, na 
potrzeby XII jesiennej sesji egzaminacyjnej koniecz-
ne było przygotowanie zestawów testowych dla  
5 przedziałów czasowych tj. a) przed 11.07.2003 r.,  
b) pomiędzy 11.07 2003 r. a 3.07.2005 r.,  
c) pomiędzy 3.07.2005 r. a 31.05.2006 r., d) po 
31.05.2006 r., e) po 29.01.2008 r. 
 W celu zapoznania kandydatów, przygotowu-
jących się do egzaminu, z  charakterem i zakresem 
pytań, KKK zamieszcza na stronie internetowej PIIB 
zaktualizowane wykazy obowiązujących aktów praw-
nych, zaopatrzone w odnośniki do poszczególnych 
specjalności oraz  przykładowe pytania testowe. 

5.2. Sprawozdanie z sesji wiosennej 
i jesiennej 2008 roku.
 W 2008 roku odbyły się 2 sesje egzaminacyjne: XI 
sesja (od 16 maja) oraz XII sesja (od 28 listopada). 
 Egzaminy, podobnie jak w minionych latach, 
przeprowadzane były dla 9 specjalności z uwzględ-
nieniem rodzaju i zakresu uprawnień.
 Łącznie KKK przygotowała 170 rodzajów ze-
stawów testowych na potrzeby XI wiosennej sesji 
egzaminacyjnej oraz 154 rodzaje zestawów testo-
wych na XII sesję jesienną. Testy zawierały 30–90 
pytań, generowanych losowo z bazy CZPE przez 

wyspecjalizowany program komputerowy. 
 W 2008 roku do okręgowych komisji kwalifika-
cyjnych zgłosiły się łącznie 4.564 osoby z wnioska-
mi o nadanie uprawnień budowlanych. Do egzami-
nów testowych we wszystkich izbach okręgowych 
przystąpiło 4.328 osób oraz 233 osoby do popraw-
kowego egzaminu ustnego. 
 Szczegółowe rezultaty sesji egzaminacyjnych 
w skali kraju, z podziałem na  specjalności, szcze-
gółowo przedstawiono  w tabeli 5-1. 
 Średnia zdawalność, liczona łącznie dla dwóch 
sesji egzaminacyjnych,  po uwzględnieniu egzami-
nu poprawkowego, ukształtowała się w skali kraju 
na poziomie 84,5 %.  Na uwagę zasługuje fakt, że 
osoby zdające jedynie poprawkowy egzamin ustny 
zazwyczaj uzyskiwały ocenę pozytywną.
 W roku 2008, w rezultacie przeprowadzonych 
egzaminów, branża budowlana w Polsce pozyska-
ła 3.867 osób uprawnionych do pełnienia samo-
dzielnych funkcji technicznych. Poczynając od roku 
2003 samorząd zawodowy inżynierów budownic-
twa wydał łącznie 19.390 decyzji o nadaniu upraw-
nień budowlanych.  
 Można przyjąć z pewnym przybliżeniem, że 
od roku 2003, w wyniku przeprowadzanych eg-
zaminów na uprawnienia budowlane, Polska Izba 
Inżynierów Budownictwa powiększyła swoje sze-
regi o około 18.500 nowych członków (liczba ta 
jest mniejsza od liczby wydanych decyzji, ponieważ 

Tabela 5-1. Zestawienie wyników egzaminów w roku 2008 wg specjalności.

SPECJALNOŚć Liczba osób 
zdających TEST

Liczba osób 
zdających egz. 

USTNY

Liczba 
pozytywnych 

wyników – 
sesja I

Liczba 
pozytywnych 

wyników – 
sesja II

Liczba 
pozytywnych 

wyników – 
sesja I+II

Udział 
procentowy (%)

architektoniczna 21 24 10 11 21 0,54

konstr.-budowlana 2035 1919 833 937 1770 45,77

drogowa 596 548 235 286 521 13,47

mostowa 203 196 96 91 187 4,84

elektryczna 471 469 217 220 437 11,30

sanitarna 901 910 416 430 846 21,88

wyburzeniowa 1 2 1 0 1 0,03

telekomunikacyjna 60 49 31 15 46 1,19

kolejowa 40 38 18 20 38 0,98

RAZEM 4328 4155 1857 2010 3867 100,0
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część osób rozszerzała posiadane uprawnienia, bę-
dąc już członkami PIIB).
 Rozkład pozytywnych wyników dwóch sesji eg-
zaminacyjnych przeprowadzonych w poszczegól-
nych izbach okręgowych dla 9 specjalności budow-

lanych prezentują Rys. 5-1 oraz Rys. 5-2.
Szczegółowe wyniki sesji egzaminacyjnych, prze-
prowadzonych w poszczególnych OKK, zaprezen-
towano w kolejnych tabelach: 5-2, 5-3 i 5-4. 
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Rys. 5-1.  Liczba osób, które w roku 2008 pomyślnie zdały egzaminy w poszczególnych okręgach.

Rys. 5-2.  Liczba osób, które pomyślnie zdały egzaminy w poszczególnych specjalnościach w roku 2008.  
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6. Nadawanie tytułu rzeczo-
znawcy budowlanego
 Nadawanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego 
należy do kompetencji Krajowej Komisji Kwalifi-
kacyjnej, która w trybie art. 15 ust. 1 Prawa bu-
dowlanego, po wstępnym zaopiniowaniu wniosku 
przez okręgową komisję kwalifikacyjną, wydaje de-
cyzję o nadaniu lub odmowie nadania tytułu rze-
czoznawcy budowlanego osobom posiadającym 
uprawnienia budowlane. 
 W wyniku nowelizacji Prawa budowlanego do-
konanej przepisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 
o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz o zmia-
nie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 
1364), która weszła w życie 26 września 2005 r., 
ustawodawca wprowadził możliwość uzyskania ty-
tułu rzeczoznawcy budowlanego przez osoby nie-
posiadające uprawnień budowlanych, ale posiada-
jące szczególną wiedzę i doświadczenie w zakresie 
nieobjętym uprawnieniami budowlanymi (art. 15 
ust. 3 Prawa budowlanego). 
 Procedura nadawania tytułu rzeczoznawcy bu-
dowlanego odbywa się zgodnie z Regulaminem po-
stępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania 
tytułu rzeczoznawcy budowlanego, stanowiącym 
załącznik do uchwały Krajowej Rady PIIB nr 5/R/06.
 Wnioski złożone w OKK wstępnie rozpatrywane 
są przez Specjalistyczny Zespół Kwalifikacyjny, po-
wołany przez przewodniczącego OKK. Po przepro-
wadzeniu rozmowy z kandydatem na rzeczoznaw-
cę Specjalistyczny Zespół Kwalifikacyjny sporządza 
protokół i określa proponowany zakres rzeczo-
znawstwa. 
 Na szczeblu KKK jej przewodniczący powołuje 
skład orzekający, którego zadaniem jest rozpatrze-
nie wniosku i wydanie decyzji o nadaniu lub odmo-
wie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego. 
 Przestrzegana jest zasada, aby w składzie orze-
kającym nie było osób wywodzących się z tej samej 
izby okręgowej, której członkiem jest kandydat na 
rzeczoznawcę, a także zasada, aby w zespołach 
rozpatrujących wniosek o nadanie tytułu rzeczo-
znawcy budowlanego, zarówno na szczeblu OKK 
jak i KKK, przynajmniej jedna osoba posiadała spe-
cjalność zgodną ze specjalnością kandydata na rze-
czoznawcę.

 Zadaniem najtrudniejszym przy rozpatrywa-
niu wniosków kandydatów na rzeczoznawcę bu-
dowlanego jest kwalifikacja wymaganego ustawą 
posiadania przez nich udokumentowanego zna-
czącego dorobku praktycznego (twórczych osią-
gnięć zawodowych), okresu uznanej, co najmniej 
dziesięcioletniej praktyki zawodowej (zaliczonej do 
projektowania lub wykonawstwa) oraz określenie 
zakresu specjalności rzeczoznawstwa kandydata 
na podstawie jego uprawnień budowlanych, prakty-
ki zawodowej i znaczącego dorobku praktycznego.
 Omówieniu tych zadań poświęcono wspólne 
posiedzenie KKK PIIB i przewodniczących OKK OIIB. 
Efektem wymiany opinii i dyskusji były „Wytyczne 
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej dla przewodniczą-
cych okręgowych komisji kwalifikacyjnych w spra-
wie kwalifikowania wniosków o nadanie tytułu rze-
czoznawcy budowlanego na szczeblu OKK – z datą 
10 marca 2008 r.”, zawierające praktyczne ro-
bocze wskazówki z zaleceniem ich stosowa-
nia w codziennej praktyce orzeczniczej. 
 Praktycznie na każdym posiedzeniu KKK były 
analizowane sprawy nadawania tytułu rzeczoznaw-
cy budowlanego. Odnotowywano systematyczną 
poprawę przygotowywanych przez kandydatów 
dokumentów oraz postęp w ujednoliceniu (cho-
ciaż w skali całego kraju w sposób zróżnicowany) 
trybu nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlane-
go. Krajowa Komisja, pomimo widocznej poprawy, 
uznała swoje wytyczne z 10 marca 2008 r. za przy-
datne i nadal obowiązujące.
 Na podstawie rozpatrywanych wniosków 
o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego 
członkowie składów orzekających KKK wielokrotnie 
zgłaszali potrzebę zawężenia – uszczegółowienia 
(dookreślenia) zapisów dotyczących określenia za-
kresu rzeczoznawstwa budowlanego w protoko-
łach postępowania kwalifikacyjnego specjalistycz-
nych zespołów kwalifikacyjnych OKK. 
 W tej sprawie przewodniczący KKK w dniu  
19 grudnia 2008 r. skierował do przewodniczących 
OKK pismo, w którym na przytoczonych przykładach 
wskazał, w jaki sposób – kierując się posiadanymi 
przez kandydata uprawnieniami budowlanymi, 
jego praktyką zawodową i znaczącym dorobkiem 
praktycznym – powinno się zawężać zapisy zakresu 
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specjalności rzeczoznawstwa budowlanego.
 W celu zapewnienia wysokiej jakości pracy rze-
czoznawców budowlanych KKK zamierza w 2009 
r. rygorystycznie przestrzegać swoich wytycznych 
z marca i grudnia 2008 r.  Wypracowane w 2008 r. 
zasady postępowania zwiększają udział i odpowie-
dzialność OKK w całym postępowaniu kwalifikacyj-
nym nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlane-
go, a także – co jest bardzo istotne – ujednolicają 
te działania na szczeblu OKK w skali całego kraju. 
 W 2008 r. do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 
PIIB wpłynęło 69 wniosków o nadanie tytułu rze-
czoznawcy budowlanego, w tym: 57 złożonych po 
raz pierwszy, 2 „z przeniesienia” z 2007 r., 5 z roku 
2007 wniesionych o ponowne rozpatrzenie, 3 po-
nownie wniesione z 2008 r., 2 po wyrokach Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 
do ponownego rozpatrzenia. 
Podział nowych wniosków składanych w  poszcze-
gólnych izbach okręgowych przedstawiono graficz-
nie na Rys. 6-1. 
  Warto zwrócić uwagę, że 5 izb okręgowych 

(lubuska, lubelska, opolska, podkarpacka oraz za-
chodniopomorska) nie odnotowało żadnego kan-
dydata na rzeczoznawcę budowlanego. 
 KKK w 2008 r. rozpatrzyła łącznie 60 spraw, 
w tym: w 48 przypadkach wydała decyzje, w 2 przy-
padkach wnioski zamknięto bez rozpatrzenia,  
w 1 przypadku wydano postanowienie KKK odda-
lając wniosek, ponieważ dotyczył osoby nie posia-
dającej uprawnień budowlanych, w 2 przypadkach 
zwrócono się do wnioskodawcy o uzupełnienie do-
kumentacji, w 6 przypadkach dokumentację wnio-
skodawcy przekazano do OKK celem jej uzupełnienia 
i ponownego zaopiniowania wniosku, w 1 przypad-
ku sprawa wpłynęła bezpośrednio do KKK i dlatego 
przekazano ją do rozpatrzenia właściwej OKK. 
 Krajowa Komisja Kwalifikacyjna w 2008 r. wydała 
48 decyzji – w tym 41 decyzji pozytywnych rozstrzy-
gających o nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowla-
nego i 7 decyzji negatywnych o odmowie nadania 
tytułu. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego wpisał  
41 rzeczoznawców na listę Centralnego Rejestru 
Rzeczoznawców Budowlanych.
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Rys. 6-1.  Wnioski o tytuł rzeczoznawcy budowlanego wniesione w roku 2008.
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 Na Rys. 6-2. przedstawiono graficznie pozytyw-
ne rozstrzygnięcia w poszczególnych izbach okrę-
gowych.
 Tytuły rzeczoznawcy budowlanego otrzymali in-
żynierowie reprezentujący 11 izb okręgowych.
 W roku 2008 r. nadano tytuły rzeczoznawcy 
budowlanego w następujących specjalnościach: 
konstrukcyjno-budowlanej i konstrukcyjno-inżynie-
ryjnej 26 (DOS–1, KUP–1, MAP–4, MAZ–5, PDL–1, 
POM–2, SLK–5, SWK–2, WAM–1, WKP–3, ZAP–1), 
drogowej 1 (WKP), mostowej  2 (SLK–1, MAZ–1), 
sanitarnej 8 (KUP–1, POM–4, SLK–1, WKP–1, 

MAZ–1) i elektrycznej 4 (DOS– 2, WKP– 2). 
 Proporcjonalny udział poszczególnych specjal-
ności ilustruje Rys. 6-3.
  Krajowa Komisja Kwalifikacyjna w 2008 r. nie 
nadała tytułu rzeczoznawcy budowlanego w spe-
cjalności architektonicznej, kolejowej, wyburzenio-
wej i telekomunikacyjnej.
 W toku załatwiania jest 9 spraw, w tym: 1  po 
wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Warszawie, 8 wniosków, których dokumentacja 
wpłynęła do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej po  
10 grudnia 2008 r.

Rys. 6-2. Tytuły rzeczoznawcy budowlanego nadane w poszczególnych izbach okręgowych w roku 2008. 

Rys. 6-3. Tytuły rzeczoznawcy budowlanego nadane w 2008 r. w poszczególnych specjalnościach.

2 2

0 0

2

4

15

0 0
1

10

7

3

5

6

0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

DOS KUP LBS LUB ŁOD MAP MAZ OPL PDK PDL POM SLK SWK WAM WKP ZAP
IZBY OKRĘGOWE

1

26

82

4

IE K-b D IS M



86
VIII Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 2009

 Podsumowując, należy podkreślić, iż wnioski 
załatwiane są na bieżąco, terminowo i bez zbęd-
nej zwłoki.  Wskazać również należy na dobrą 
współpracę Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej i De-
partamentu Infrastruktury i Rejestrów GUNB, który 
prowadzi centralny rejestr rzeczoznawców budow-
lanych. Wszystkie decyzje KKK są na bieżąco wpi-
sywane do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców 
Budowlanych.

7. Uznawanie kwalifikacji zawo-
dowych cudzoziemców

 Uznawanie kwalifikacji zawodowych cudzo-
ziemców – osób z państw członkowskich Unii Eu-
ropejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw 
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wol-
nym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej, należy do kompetencji Krajowej Rady PIIB. 
Jednakże, zgodnie z § 7 ust. 4 Regulaminu postę-
powania w sprawie uznawania kwalifikacji do wyko-
nywania samodzielnych funkcji technicznych w bu-
downictwie wobec obywateli państw członkowskich 

Unii Europejskiej, KKK współuczestniczy w procedu-
rze uznaniowej, dokonując weryfikacji dokumentów 
przedłożonych przez wnioskodawców.
 Od momentu przekazania naszej Izbie obowiąz-
ku uznawania kwalifikacji zawodowych cudzoziem-
ców, do końca 2008 r. wpłynęło 189 wniosków. 
 W roku 2008 do Krajowej Rady PIIB wpłynęły  
42 wnioski o uznanie kwalifikacji zawodowych od-
powiadających samodzielnym funkcjom technicz-
nym w budownictwie w Polsce.  
 Negatywnie rozstrzygnięto 22 wnioski, nato-
miast pozytywnie rozstrzygnięto tylko 3. Trzy wnio-
ski pozostawiono bez rozpoznania ze względu na 
pozostawienie bez odpowiedzi prośby o uzupełnie-
nie dokumentów. W toku pozostało 30 wniosków.
 Od 2005 r. do 2008 r. zwrócono się do Krajowej 
Rady PIIB ze 189 wnioskami. Negatywnie rozpatrzo-
no 91 z nich. Pozytywną decyzją zakończono 57 po-
stępowań o uznanie kwalifikacji. Umorzono 4 wnio-
ski, a 7 wniosków pozostawiono bez rozpoznania.
 Największe zainteresowanie naszym rynkiem 
pracy było w roku 2006 r. Wtedy też złożono naj-
więcej, bo 70 wniosków o uznanie kwalifikacji za-
wodowych odpowiadających samodzielnym funk-
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cjom technicznym w budownictwie w Polsce.
 W roku 2007 liczba złożonych wniosków zmalała. 
O uznanie kwalifikacji wystąpiono tylko z 22 wnio-
skami. Następnie w 2008 r. ponownie wzrosło zain-
teresowanie polskim rynkiem pracy, a co za tym idzie 
uznawaniem kwalifikacji zawodowych w budownic-
twie. W minionym roku łącznie złożono 42 wnioski. 
 Wnioskodawcy, którzy dotychczas ubiegali się 
o uznanie kwalifikacji zawodowych, reprezentu-
ją aż 14 państw, co wynika z tabeli nr 7-1. Tabela 
ta pokazuje również podział ilościowy wniosków 

złożonych z poszczególnych państw. W latach 
2004–2005 największa ilość wniosków pochodziła 
z Niemiec. W roku 2006 najwięcej wniosków złożyli 
obywatele Republiki Czeskiej. Natomiast w minio-
nym roku najwięcej wniosków wpłynęło od obywa-
teli Republiki Słowackiej. 
 Większość z tych wniosków rozstrzygnięto 
negatywnie, głównie z uwagi na brak posiada-
nia przez wnioskodawców wyższego wykształce-
nia lub właściwego kierunkowego wykształcenia, 
a także ze względu na nieprawidłowe i niedosta-
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Rys. 7-2. Liczba wniosków o uznanie kwalifikacji zawodowych złożonych w latach 2004-2008 r.

Tabela 7-1. Podział ilościowy wniosków złożonych z poszczególnych państw

Lp Państwo
Liczba złożonych wniosków w latach

Razem
2004 2005 2006 2007 2008

1 Niemcy 13 19 9 4 10 55

2 Dania 1 0 0 0 0 1

3 Austria 1 0 1 0 0 2

4 Czechy 0 7 49 15 2 73

5 Słowacja 0 0 0 1 21 22

6 Grecja 0 6 0 0 0 6

7 Rumunia 1 0 0 0 0 1

8 Chorwacja 1 0 0 0 0 1

9 Szwajcaria 0 0 0 1 0 1

10 Polska 0 5 1 1 3 10

11 Hiszpania 0 0 8 0 2 10

12 Szwecja 0 0 1 0 0 1

13 Wlk. Bryt. 0 1 1 0 0 2

14 Włochy 0 0 0 0 4 4

Ogółem 17 38 70 22 42 189
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teczne udokumentowanie praktyki zawodowej. 
Wnioskodawcy bardzo rzadko składają kompletne 
dokumenty. Są wówczas wzywani do ich uzupeł-
nienia, co znacznie wydłuża czas rozstrzygnięcia 
wniosku. 
 Podział wniosków, które Krajowa Rada PIIB roz-
patrzyła pozytywnie od 2004 do 2008 roku, z po-
działem na specjalności pokazuje tabela nr 7-2.
 Pozytywnie rozpatrzono do tej pory 57 wnio-
sków. Jak wynika z przedstawionej tabeli, na prze-
strzeni lat zmienia się zapotrzebowanie na kon-
kretną specjalność. Zmiany te spowodowane są 
głównie uwarunkowaniami na rynku pracy. Firmy 
z poszczególnych państw wygrywają przetargi 
w Polsce i występują do KR PIIB o uznanie kwalifi-
kacji zawodowych swoich pracowników.

 Krajowa Komisja Kwalifikacyjna interesuje się 
także procedurami i wymaganiami stawianymi 
naszym inżynierom w państwach członkowskich 
Unii Europejskiej. Polscy inżynierowie również mu-
szą znać język kraju, w którym chcą podjąć pracę 
w swoim zawodzie.
 Należy się spodziewać, iż w najbliższym czasie, 
pomimo kryzysu gospodarczego, ponownie zanotu-
jemy wzrost zainteresowania uznaniem kwalifikacji 
zawodowych, zważywszy na fakt przyznania Polsce 
organizacji wielkiej imprezy sportowej, jaką niewątpli-
wie będą Mistrzostwa Europy w 2012 roku oraz in-
westycji finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. 

Tabela nr 7-2. Wnioski rozpatrzone pozytywnie

lp. Specjalność

Liczba wniosków w roku

2004 2005 2006 2007 2008

1 kontr.-budowlana 3 14 7 1 2

2 mostowa 1 2 1 1 1

3 drogowa 1 0 8 0 0

4 kolejowa 0 7 2 0 0

5 instalacyjna 1 2 3 0 0

6 telekomunikacyjna 0 0 0 0 0

RAZEM 6 25 21 2 3

OGÓŁEM 57

konstr.-budowlana
mostowa
drogowa
kolejowa
instalacyjna

Rys. 7-3. Liczba osób, których kwalifikacje uznano w latach 2004–2008 w poszczególnych specjalnościach
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8. Odwołania
8.1. Odwołania od decyzji wydawanych 
przez OKK.
 Krajowa Komisja Kwalifikacyjna, jako organ  
II instancji w sprawach nadawania uprawnień, roz-
patruje odwołania osób ubiegających się o upraw-
nienia budowlane od decyzji organów I instancji, 
czyli okręgowych komisji kwalifikacyjnych.
 W 2008 roku do KKK wpłynęło łącznie  
108 spraw odwoławczych, w tym 7 rozpatrywa-
no ponownie. Głównym powodem składanych 
odwołań były decyzje OKK odmawiające prawa 
przystąpienia do egzaminu (68 odwołań w try-
bie kwalifikacyjnym), bądź decyzje odmawiające 

nadania uprawnień z powodu niezdania egzaminu  
(22 odwołania w trybie egzaminacyjnym) lub decy-
zje kwestionowane z powodu przyznanego zakresu 
uprawnień (7 odwołań w sprawie zmiany treści de-
cyzji o uprawnieniach). Ponadto wniesiono 11 od-
wołań, które nie dotyczyły bezpośrednio procedur 
nadawania uprawnień budowlanych – wnoszono 
o stwierdzenie nieważności decyzji KKK odmawiają-
cej przyznania tytułu rzeczoznawcy budowlanego, 
zmianę treści decyzji o uprawnieniach uzyskanych 
wcześniej z powodu zmiany danych osobowych lub 
postulowanego rozszerzenia zakresu uprawnień.
 Na Rys. 8.1-1. zaprezentowano udział poszcze-
gólnych kategorii odwołań wniesionych do KKK 

Rys. 8.1-1. Odwołania wniesione do KKK w roku 2008.

68

22

11 7

TRYB  KWALIFIKACYJNY TRYB  EGZAMINACYJNY TREŚĆ  DECYZJI INNE

Rys. 8.1-2. Odwołania wniesione w roku 2008 w trybie nadawania uprawnień w poszczególnych izbach 
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w roku 2008.
 Krajowa Komisja Kwalifikacyjna sprawuje nad-
zór nad przebiegiem egzaminów i wydawaniem 
decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w skali 
kraju. Szczególnie bacznie obserwuje zatem odwo-
łania, które dotyczą trybu nadawania uprawnień. 
Łatwo zaobserwować (Rys.8.1-1) znaczący udział 
odwołań dotyczących etapu kwalifikacji wniosków 
o uprawnienia budowlane. Najczęstszym powodem 
ich odrzucenia przez OKK są niestety problemy z za-
liczeniem praktyki zawodowej, która w większości 
spraw wniesionych nadzorowana była przez osoby 
nie posiadające odpowiednich, wymaganych przez 
ustawodawcę uprawnień budowlanych. Sytuację 
w poszczególnych okręgach ilościowo przedstawio-
no na Rys. 8.1-2.
 Krajowa Komisja Kwalifikacyjna rozpatrzy-
ła w roku 2008 łącznie 108 spraw. W tej grupie 
znalazły się 33 sprawy z przeniesienia z roku 2007 
oraz 75 spraw bieżących. 33 odwołania wniesione 
w roku 2008 są w trakcie rozpatrywania. Wydane 
decyzje odnosiły się do następujących obszarów 
działalności KKK: 

 –  97 odwołań dotyczyło trybu nadawania 
uprawnień budowlanych,

–  11 odwołań dotyczyło innej problematyki - 
stwierdzenia nieważności decyzji o odmowie 
nadania tytułu rzeczoznawcy (2 sprawy) lub 
zmiany treści decyzji o uprawnieniach budow-
lanych wcześniej wydanych np. zmiany na-

zwiska lub posiadanego wykształcenia bądź 
zmiany zakresu uprawnień (9 spraw).

 Na Rys. 8.1-3 przedstawiono proporcje (wyra-
żone w %) rozpatrywanych przez Krajową Komisję 
Kwalifikacyjną spraw – odwołań  od decyzji OKK 
w trybie nadawania uprawnień budowlanych – 
łącznie dla 97 przypadków.
 W trybie kwalifikacyjnym, czyli na etapie dopusz-
czenia do egzaminu, Krajowa Komisja Kwalifika-
cyjna rozstrzygnęła 71 odwołań. Utrzymano decy-
zję organu I instancji w 56 przypadkach i uchylono  
w 15 sprawach, przy czym w 4 przypadkach arbitral-
nie dopuszczono odwołujące się osoby do egzaminu. 
Tryb egzaminacyjny kwestionowano w 20 sprawach 
– utrzymano decyzję okręgowych komisji  14-krotnie, 
w 6 sprawach wątpliwości rozstrzygnięto na korzyść 
osób wnoszących odwołanie. Krajowa Komisja Kwali-
fikacyjna rozpatrzyła również 6 spraw, w których po-
jawiły się żądania zmiany treści decyzji przyznanych 
uprawnień budowlanych. W tym zakresie wszystkie 
decyzje OKK uchylono, a w 4 sprawach rozstrzygnię-
to arbitralnie zakres wydanych prze organ I instancji 
decyzji o uprawnieniach budowlanych. 
 Szczegółową analizę podjętych rozstrzygnięć zi-
lustrowano na Rys. 8.1-4.
 Analiza powyższych danych prowadzi do wnio-
sku, iż główną przeszkodą w uzyskaniu uprawnień 
budowlanych jest odbycie i zaliczenie praktyki za-
wodowej zgodnie z wymogami obowiązujących 
regulacji prawnych. 

6%
21%

73%

treść decyzji tryb egzaminacyjny tryb kwalifikacyjny

Rys. 8.1-3. Specyfika odwołań w trybie nadawania uprawnień budowlanych rozpatrzonych w roku 2008.
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 W celu zilustrowania skali kwestionowanych decy-
zji OKK, przez osoby aplikujące do uprawnień budow-
lanych, należy powyższe dane skonfrontować z licz-
bą wszystkich rozpatrywanych wniosków o nadanie 
uprawnień budowlanych w poszczególnych izbach. 
 Jak łatwo obliczyć, w skali kraju, średnio tylko ok. 
2,1 % rozpatrywanych spraw jest kwestionowanych 
przez osoby aplikujące w okręgowych komisjach 
kwalifikacyjnych do uprawnień budowlanych. 

 Te pozytywne rezultaty świadczą jednoznacznie 
o wysokiej jakości pracy tych komisji.
 Wyniki porównawcze zaprezentowano na  
Rys. 8.1-5.

8.2. Postanowienia wydawane na pod-
stawie art. 113 § 2 Kpa.
 Zgodnie z art. 113 § 2 Kpa organ, który wydał 
decyzję, wyjaśnia w drodze postanowienia na żą-
danie organu egzekucyjnego lub strony wątpliwo-
ści co do treści decyzji. Wyjaśnienie wątpliwości 
co do treści decyzji konieczne jest wówczas, gdy 
decyzja jest niejednoznaczna lub dotknięta zawi-
łością utrudniającą ustalenie sensu rozstrzygnięcia 
sprawy.
 Polska Izba Inżynierów Budownictwa, będąc 
następcą prawnym organów administracji pań-
stwowej w przedmiocie nadawania uprawnień bu-
dowlanych, została upoważniona do wydawania 
postanowień w odniesieniu do uprawnień wyda-
nych przez swoje organy, jak i organy uprawnione 
poprzednio. 
 Prawomocne postanowienia wydane w po-
wyższym trybie stanowią integralną część decyzji 
o nadaniu uprawnień lub stwierdzenia przygotowa-
nia zawodowego do pełnienia samodzielnych funk-
cji technicznych w budownictwie i są wiążące dla 
wszystkich organów orzekających w sprawach indy-
widualnych. Organem uprawnionym do dokonywa-
nia wyjaśnień w I  instancji jest właściwa miejscowo 
komisja kwalifikacyjna okręgowej izby inżynierów 
budownictwa. Natomiast zażalenia na przedmioto-

Rys. 8.1-4. Rozkład decyzji wydanych przez KKK w trybie nadawania uprawnień budowlanych w roku 2008.

Rys. 8.1-5. Udział wniesionych odwołań w skali 
wszystkich rozpatrywanych wniosków o nadanie 
uprawnień budowlanych.
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we postanowienia rozpatruje Krajowa Komisja Kwa-
lifikacyjna PIIB, jako organ II instancji.
 Należy również podkreślić, że KKK, sprawując 
nadzór nad działalnością okręgowych komisji kwa-
lifikacyjnych oraz dbając o ujednolicanie stanowisk 
w sprawach wyjaśniania wątpliwości odnośnie 
treści decyzji, kontroluje wszystkie postanowienia 
wydawane w trybie art. 113 § 2 Kpa przez organy 
I instancji. 
 Punktem odniesienia w postępowaniu 
prowadzonym na podstawie art. 113 § 2 
Kpa jest wyłącznie treść decyzji, co do której 
strona zgłasza wątpliwości i treść wniosku 
strony. Wyjaśnienie wątpliwości co do treści 
decyzji nie polega na interpretacji gramatycz-
nej, logicznej czy celowościowej, lecz jedynie 
na objaśnieniu, jak organ wydający decyzję 
rozumiał jej sens. Dokonując wyjaśnienia tre-
ści decyzji, organ nie może wyjść poza treść 
dokonanego rozstrzygnięcia, gdyż przez wy-
jaśnienie treści decyzji organ nie może do-
prowadzić do nowego rozstrzygnięcia spra-
wy, ani też go uzupełniać. Wypowiadanie 
się w ramach postanowienia wyjaśniającego 
decyzję w kwestiach, które nie były tą decy-
zją rozstrzygane, prowadzi do zmiany przed-
miotowej tożsamości sprawy i de facto treści 
decyzji przez nowe określenie jej zakresu, co 
jest niedopuszczalne. 
 Natomiast członkowie Izby żądają zazwy-
czaj wyjaśnienia decyzji w kwestiach, które 
nie były tą decyzją rozstrzygane. Wnioski ta-
kie wykraczają zatem poza treść decyzji, na 
podstawie której wnioskodawcy wykonują 
samodzielne funkcje techniczne, a tym sa-
mym nie mogą być rozpatrzone w trybie art. 
113 § 2 Kpa.
 Wyznaczone przepisem art. 113 § 2 Kpa pole 
działania organu jest ograniczone bowiem wyłącz-
nie do wyjaśnienia stronie zgłaszanych wątpliwości 
co do użytych w decyzji wyrażeń, niejasnych sfor-
mułowań bądź zastosowanych skrótów utrudniają-
cych ustalenie sensu rozstrzygnięcia. 
 Natomiast wątpliwości interpretacyjne przepi-
sów prawa powinny być wyjaśniane w drodze wła-
ściwej wykładni, która nie może obejmować treści 

decyzji niebudzącej wątpliwości. W takich przypad-
kach organ może wyłącznie w formie zwykłej ko-
respondencji zinterpretować obecnie obowiązujące 
przepisy prawa i przedstawić swoje stanowisko co 
do zakresu uprawnień.
 W 2008 roku okręgowe komisje kwalifikacyjne, 
na podstawie art. 113 § 2 Kpa, wydały łącznie 383 
postanowienia, z czego na 65 postanowień człon-
kowie Izby złożyli zażalenie do Krajowej Komisji 
Kwalifikacyjnej. 
 Najwięcej spraw wpłynęło z Lubelskiej i Pomor-
skiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Na-
tomiast nie odnotowano  zażaleń na postanowie-
nia Lubuskiej, Śląskiej i Wielkopolskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa.
 Podkreślić jednak należy, iż biorąc pod uwagę 
ogólną liczbę postanowień wydanych w roku 2008  
przez OKK (383), liczba zażaleń nie jest znacząca, 
co świadczy o fakcie, iż w większości przypadków 
wnioskodawcy zgadzają się z rozstrzygnięciem ko-
misji okręgowych.
W sumie Krajowa Komisja Kwalifikacyjna w 2008 r. 
rozpatrzyła 72 zażalenia – w tym 13 spraw z 2007 r. 
 – oraz 1 wniosek o stwierdzenie nieważności po-
stanowienia wydanego przez OKK. Do rozpatrzenia 
w 2009 r. pozostało jeszcze 5 spraw z 2008 r.
 Szczegółową sytuację w poszczególnych okrę-
gach ilustruje Rys. 8.2.-1.
 Ilustrację podjętych przez KKK rozstrzygnięć za-
prezentowano na Rys. 8.2-2.
 Krajowa Komisja Kwalifikacyjna, jako organ  
II instancji, w ramach przyznanych jej uprawnień 
podejmowała następujące rozstrzygnięcia:
  w 34 przypadkach utrzymano w mocy rozstrzy-

gnięcia organu I instancji,
  w 14 przypadkach uchylono i przekazano do 

ponownego rozpatrzenia,
  w 10 przypadkach uchylono postanowienie or-

ganu I instancji i odmówiono wyjaśnień, ponie-
waż zgłoszone wątpliwości nie dotyczyły treści 
decyzji,

  w 5 przypadkach uchylono postanowienie OKK 
i wyjaśniono wątpliwości, 

  w 4 przypadkach stwierdzono uchybienie termi-
nu do wniesienia zażalenia,

  w 3 przypadkach uchylono postanowienie 
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i umorzono postępowanie,
  w 2 przypadkach pozostawiono sprawę bez 

rozpatrzenia,
  w 1 przypadku stwierdzono nieważność posta-

nowienia organu I instancji.
 Część spraw rozpatrywanych przez KKK znalazła 
swój finał w Wojewódzkim Sądzie Administracyj-
nym. Na 72 postanowienia wydane przez KKK w II 
instancji, do WSA złożono łącznie 24 skargi, z cze-
go 15 skarg dotyczyło spraw z 2008 r., natomiast  
9 skarg dotyczyło spraw z 2007 r. 
 W 2008 r. Sąd rozpatrzył 22 sprawy - w 14 przy-
padkach podzielono stanowisko KKK i Sąd oddalił 
skargi, natomiast w 8 sprawach Sąd uchylił posta-
nowienia KKK. Do rozpatrzenia  w 2009 r. pozosta-
ły 2 sprawy. 
 Z powyższego wynika, iż w większości spraw 

Sąd podzielił stanowisko zajęte przez Krajową Ko-
misję Kwalifikacyjną, uznając, iż rozstrzygnięcie 
przez nią podjęte jest prawidłowe. 

8.3. Skargi na decyzje KKK rozpatry-
wane przez sądy administracyjne
 Od decyzji i postanowień wydanych przez KKK 
przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego.
 W 2008 r. WSA rozpatrywał 53 skargi na roz-
strzygnięcia KKK, w tym 6 wniesionych w 2007 r. 
Wśród rozpatrywanych spraw: 
  I24 skargi dotyczyły postanowień wydanych 

w trybie art. 113 § 2 Kpa,
  I24 skargi dotyczyły decyzji o nadaniu, bądź od-

mowie nadania uprawnień budowlanych,
  I3 skargi dotyczyły odmowy nadania tytułu rze-

czoznawcy budowlanego,
  I2 skargi wniesiono na rozstrzygnięcie w sprawie 

uznania kwalifikacji zawodowych cudzoziemców.
W 2008 roku zakończyły się 43 sprawy rozpatrywa-
ne przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. 
W 29 sprawach Sąd utrzymał w mocy rozstrzygnię-
cia przyjęte przez KKK, oddalając złożone skargi. 
Natomiast w 14 przypadkach Sąd uchylił rozstrzy-
gnięcia KKK, kierując sprawy do ponownego rozpa-
trzenia. Pozostałe 10 spraw oczekuje na rozstrzy-
gnięcie przez WSA. 
W 2008 roku w 13 przypadkach skargi trafiły do 
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Rys. 8.2.-1.  Liczba zażaleń na postanowienia poszczególnych okręgowych izb inżynierów budownictwa roz-
patrzonych w roku 2008.

Rys. 8.2.-2. Rozstrzygnięcia podjęte przez KKK w wyni-
ku spraw rozpatrzonych w roku 2008.
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Naczelnego Sądu Administracyjnego, który roz-
strzygnął 10 spraw, a pozostałe 3 oczekują na roz-
strzygnięcie w 2009 roku.
 W 2008 r. Sąd, kwestionując rozstrzygnięcia 
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, określił jak KKK 
powinna stosować art. 113 § 2 Kpa. 
 Według Sądu „Organ administracji działający 
w trybie art. 113 § 2 kpa nie jest w żadnym wy-
padku powołany do interpretacji treści decyzji  
z zastosowaniem zasad wykładni prawa”, pole 
działania organu jest ograniczone wyłącznie do 
wyjaśnienia stronie zgłaszanych wątpliwości co do 
użytych w decyzji wyrażeń, niejasnych sformuło-
wań bądź zastosowanych skrótów, utrudniających 
ustalenie sensu rozstrzygnięcia. 
 Wątpliwości interpretacyjne przepisów prawa 
powinny być wyjaśniane w drodze właściwej wy-
kładni, która nie może obejmować treści decyzji nie 
budzącej wątpliwości. 
 W takich przypadkach organ może zinterpreto-
wać obecnie obowiązujące przepisy prawa i przed-
stawić swoje stanowisko co do zakresu uprawnień 
wyłącznie w formie zwykłej korespondencji. 
 Przy wyjaśnianiu treści decyzji musi być zatem 
uwzględniony stan faktyczny i prawny sprawy 
z dnia jej wydania, a wyjaśniane kwestie nie mogą 
należeć do problematyki objętej ewentualnymi 
roszczeniami strony, kreującymi osobną sprawę 
administracyjną (wyrok NSA z dnia 24 czerwca 
2008r. w  sygn. II GSK 195/08 ).

9. Analiza programów studiów 
wyższych na kierunkach kształ-
cenia upoważniających do ubie-
gania się o uprawnienia budow-
lane.

9.1. Uwagi wstępne
  Obowiązek opiniowania programów studiów 
przez PIIB wynika z ustawy o samorządach zawo-
dowych w budownictwie (Art. 8 pkt 7). Ponadto, 
nadawanie uprawnień budowlanych należy do 
głównych zadań Izby. W procesie tym dokonywana 
jest kwalifikacja wykształcenia opartego na odpo-
wiednim programie studiów. Stąd wynika potrze-
ba dokonywania oceny programów studiów osób 
ubiegających się o samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie.
 W roku 2008 prowadzone były zasadnicze 
prace nad propozycjami programów studiów we 
wszystkich specjalnościach, w których nadawane 
są uprawnienia budowlane. Prace te prowadzo-
ne były przez 9-cio osobowy zespół wykonawczy, 
w skład którego wchodzili członkowie KKK i OKK. 
Koordynatorem generalnym był prof. Kazimierz 
Szulborski, koordynatorem merytorycznym pro-
gramów – prof. Mieczysław Król.
 Aktualnie w szkolnictwie wyższym zachodzą 
zmiany w procedurach kształcenia. Efekty kształ-
cenia w rozumieniu procesu bolońskiego zawierają 

STAN RZECZOZNAWSTWO UZNAWANIE
KWALIFIKACJI POSTANOWIENIA DECYZJE ILOŚć

W TOKU 1 - 2 7 10

ODDALONE - - 14 15 29

UCHYLONE 2 2 8 2 14

ŁĄCZNIE  3 2 24 24 53

WSA 2008 r. NSA 2008 r. Łącznie

WYGRANE 29 6 35

PRZEGRANE 14 4 18

W TOKU 10 3 13

ŁĄCZNIE 53 13 66

Tabela nr 8.3-1. Zestawienie spraw sądowych WSA w 2008 r.

Tabela nr 8.3-2. Zestawienie spraw sądowych WSA i NSA w 2008 r.
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się w tym, co absolwent ma wiedzieć i rozumieć, ja-
kie ma mieć praktyczne umiejętności oraz jakie ma 
osobiste i zawodowe predyspozycje. Miernikiem 
poziomu kształcenia stają się punkty kredytowe 
ECTS (European Credit Transfer System).
 Współcześnie, poziom kształcenia ma się koń-
czyć określeniem następujących kwalifikacji absol-
wenta:

– jaką posiada wiedzę,
– jakie posiada lub nabył umiejętności,
– jakie nabył kompetencje osobiste i zawodowe.

Programy studiów kształtowane są samodzielnie 
przez wyższe uczelnie i ich jednostki naukowo-
dydaktyczne (wydziały) z zachowaniem wymagań 
określonych w standardach nauczania ustalonych 
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 Współcześnie, w wyniku realizacji Dyrektyw 
Unijnych i zasad Deklaracji Bolońskiej, wprowadzo-
no na uczelniach wyższych  system dwustopniowe-
go kształcenia: stopień I – inżynierski i stopień II 
– magisterski.
 Kształcenie kadr inżynierskich dla potrzeb bu-
downictwa prowadzone jest przez różnorodne 
uczelnie wyższe (publiczne i niepubliczne), tj. po-
litechniki, uniwersytety, wyższe szkoły zawodowe, 
wyższe szkoły wojskowe i akademie rolnicze.

9.2. Analiza programów studiów.
 KKK PIIB przeprowadziła szczegółową analizę 
standardów nauczania wybranych uczelni, które 
nadesłały swoje programy. Bardzo szczegółowo 
dokonano analizy programów studiów na kierun-
ku Budownictwo, mając na uwadze wymagania 
zawarte w Prawie budowlanym, warunkach tech-
nicznych w budownictwie i obowiązki wynikające 
z rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie. W wyniku dokona-
nej  analizy programów studiów można stwierdzić 
m.in., że:
  systematycznie prowadzona jest redukcja podsta-

wowych przedmiotów kierunkowych i zawodo-
wych (redukcja tzw. tygodniowej siatki godzin),

  w niewystarczającym stopniu uwzględnione jest 
fundamentowanie i wykopy głębokie, w tym 
współczesne technologie realizacji garaży pod-
ziemnych,

  mało uwzględniona jest problematyka elemen-
tów i konstrukcji zespolonych,

   nie ujęto zagadnień bezpieczeństwa pożarowe-
go oraz zagrożenia ludzi,

  niewystarczająco omawiane są problemy zwią-
zane z procesem wytwarzania elementów kon-
strukcji, kontroli jakości i zagadnień technolo-
gicznych,

   zbyt mało uwzględnia się problematykę oceny 
technicznej i kontroli technicznej utrzymywania 
obiektów i napraw konstrukcji budowlanych.

 Ponadto, w zawężonym zakresie omawiane są 
zagadnienia termorenowacji, budownictwa ener-
gooszczędnego, bezpieczeństwa i higieny pracy 
w budownictwie.
 W analizowanych programach uczelnianych 
wystąpiło aż 39 specjalności zawodowych.

9.3. Propozycje KKK dotyczące stan-
dardów nauczania na studiach inżynier-
skich i magisterskich.
 W wyniku przeprowadzonych analiz, KKK opraco-
wała propozycje standardów kształcenia na studiach 
inżynierskich i magisterskich, które spełniają wyma-
gania programowe kształcenia osób ubiegających się  
o uprawnienia budowlane do pełnienia samodziel-
nych funkcji technicznych w budownictwie. 
 Propozycje KKK prowadzą do spełnienia po-
stulatów zgodności programów studiów z wy-
maganiami stawianymi osobom aplikującym do 
uprawnień budowlanych. Szczegółowe propozycje 
programu kształcenia w specjalnościach  nadawa-
nych uprawnień zostały podane w Raporcie KKK 
z dnia 30.12.2008 r., który poddany zostanie za-
twierdzeniu przez Krajową Radę PIIB w roku 2009.

10. Odpowiedzi na zapytania 

 Samorząd zawodowy, realizując zadania okre-
ślone w ustawie, polegające między innymi na 
współdziałaniu z organami administracji rządowej, 
jest uprawniony do opiniowania aktów norma-
tywnych dotyczących budownictwa. Reprezentuje 
i ochrania interesy zawodowe swoich członków.
 Pytania kierowane do KKK w 2008 r. obejmowa-
ły następującą problematykę:
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 W sprawach świadectw energetycznych 
budynków członkowie samorządu zawodowego 
przedkładali opinie dotyczące celowości wprowa-
dzenia ustawowych uprawnień do sporządzania 
świadectw dla osób z tytułem przykładowo magi-
stra historii po zaliczeniu kursu trwającego łącznie 
50 godzin. KKK udzielała wyjaśnień treści zapisów 
Prawa budowlanego dotyczących upoważnienia do 
sporządzania świadectw energetycznych przez oso-
by z tytułem magistra inżyniera, posiadające sto-
sowne uprawnienia budowlane. Ustawodawca nie 
wymaga od tych osób przynależności do właściwej 
izby samorządu zawodowego. W odpowiedzi na 
pytania KKK przedkładała członkom PIIB informacje 
o działaniach podejmowanych na rzecz stworzenia 
możliwości sporządzania świadectw energetycz-
nych przez uprawnionych inżynierów po studiach 
zawodowych  (bez tytułu magistra).
 W sprawach uznawania kwalifikacji zawo-
dowych obcokrajowców oraz obywateli polskich, 
którzy uzyskali uprawnienia budowlane w pań-
stwach Unii Europejskiej, KKK udzielała informacji 
i wyjaśnień dotyczących regulaminu postępowania 
określonego przez Krajową Radę PIIB.
 Pytania kierowane do KKK dotyczyły opinii 
w sprawie zakresu uprawnień budowlanych 
wydanych przed rokiem 1994 w dostosowaniu (na-
wiązaniu) do treści aktualnych przepisów prawa. 
Dotyczyło to głównie osób ze średnim wykształce-
niem technicznym, które uzyskały uprawnienia bu-
dowlane na podstawie przepisów rozporządzenia 
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowi-
ska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodziel-
nych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. 
Nr 8 poz. 46 z późn. zm./ - przepisy jak wyżej obo-
wiązywały do 12.04.1994 r.
 Wiele pytań dotyczyło prawnie dopuszczal-
nych form zatrudnienia przy odbywaniu prakty-
ki zawodowej wymaganej do uzyskania uprawnień 
budowlanych. Przykładowo chodziło o sprawy za-
liczania okresu zatrudnienia w organach nadzoru 
budowlanego, dziennego czasu pracy na budowie, 
procedur i treści zapisów w książce praktyk.
 Zakres pytań, obok spraw systemowych, wyma-
gał również  szczegółowych odpowiedzi, na przy-
kład dotyczących uprawnień budowlanych wyma-

ganych przy projektowaniu instalacji uzdatniania 
wody w basenie kąpielowym i w fontannach ogro-
dowych.
 Ogółem, w odpowiedzi na pytania i wnioski, 
KKK w roku 2008 przedstawiła 506 informacji 
i opinii w formie pisemnej. 
 Ponadto pracownicy biura KKK udzielali infor-
macji i odpowiadali na pytania w zakresie spraw 
przedstawionych wyżej w formie telefonicznej, 
średnio dziennie ponad 10 informacji telefonicz-
nych.

11. Sprawozdanie z realizacji 
wniosków z VII Krajowego Zjaz-
du PIIB

 VII Krajowy Zjazd PIIB w czerwcu 2008 roku 
przyjął do realizacji szereg wniosków, z których 
część została przekazana do rozeznania i ewen-
tualnego wykonania przez Krajową Komisję Kwa-
lifikacyjną. Poniżej przedstawiono treść wniosków 
i proponowany sposób ich załatwienia.

12. Współpraca KKK z OKK

 Przyjęto zasadę, że dwa razy w roku, około 3 
tygodnie przed każdą sesją egzaminacyjną, orga-
nizowane jest spotkanie przewodniczących OKK 
połączone z posiedzeniem plenarnym Krajowej Ko-
misji Kwalifikacyjnej. W roku 2008 spotkania takie 
odbyły się w dniu 7 marca 2008 r. w Szczyrku (dając 
okazję uczestniczenia w XXIII Ogólnopolskiej Kon-
ferencji „Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji” - 
2008) oraz w dniu 4 listopada 2008 w Warszawie. 
W trakcie tych spotkań prowadzone było szkolenie, 
wymieniano doświadczenia uzyskane w terenie, jak 
również uwagi dotyczące usprawnienia i ujednoli-
cenia procesu nadawania uprawnień budowlanych 
oraz wstępnego kwalifikowania wniosków w spra-
wie nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego 
w poszczególnych izbach okręgowych. 
 W ramach nadzoru, w trakcie sesji egzamina-
cyjnych w 2008 roku członkowie Krajowej Komisji 
Kwalifikacyjnej kontynuowali wizytację przebiegu 
egzaminów w OKK. Zdobyte doświadczenia i uwa-
gi służą doskonaleniu procesu przeprowadzania 
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Nr 
wn. Treść wniosku Wnioskodawca Informacja o sposobie załatwienia

3

Zobowiązuje się Zjazd do podjęcia działań re-
gulaminowych i legislacyjnych w celu skrócenia 
okresu od zakończenia wymaganej praktyki do 
nabycia prawa do wykonywania samodzielnych 
funkcji.

Zjazd Okręgowy - Jarosław 
Kroplewski

KKK ustawicznie realizuje zgłoszony postulat - w trosce o ułatwie-
nie dostępu do awansu zawodowego organizowane są dwie sesje 
egzaminacyjne w roku. 

11

Zobowiązać Krajową Komisję Kwalifikacyjną 
PIIB do wyjaśnienia pojęć „typowe” oraz „o po-
wszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyj-
nych i schema-tach technicznych” występują-
cych we wszystkich specjalnościach uprawnień 
budowlanych nadawanych na podstawie  
przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki 
Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 
lutego 1975 r., w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 
46 ze zm.).

Zjazd okręgowy WAM

Wniosek odrzucić. Nie należy posługiwać się pojęciem „typowe”, 
ponieważ pojęcie to nie funkcjonuje w obecnym stanie prawnym. 
Przepisy regulują kwestię projektów do wielokrotnego zastosowania. 
Ponadto, w świetle orzecznictwa Izba nie ma prawa wyjaśniać pojęć 
użytych w nieobowiązujących przepisach. Zakres powyższych pojęć 
oceniają organy administracji architektoniczno-budowlanej na etapie 
wydawania pozwoleń na budowę oraz organy nadzoru budowlane-
go na etapie realizacji inwestycji. 

18

Wniosek o podjęcie działań mających na celu 
doprowadzenie do powstania jednoznacznych 
regulacji prawnych, umożliwiających zachowa-
nie w pełni praw nabytych przez osoby, które 
uzyskały decyzje o stwierdzeniu posiadania przy-
gotowania zawodowego do pełnienia samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
na podstawie § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra 
Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska 
z 20 lutego 1975 roku w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie.

Zjazd Okręgowy - Stanisław 
Karczmarczyk

Wniosek odrzucić. PIIB nie ma prawnych możliwości inicjowania 
zmian w zakresie nieobowiązujących aktów prawnych oraz decyzji 
wydanych na ich podstawie. 

19
Wniosek o podjęcie działań mających na celu 
zdefiniowanie pojęć: „opinia”,  „ekspertyza 
techniczna”.

Zjazd Okręgowy - Stanisław 
Karczmarczyk

Wniosek (jako postulat) może realizować tylko ustawodawca w ra-
mach zmiany ustawy Prawo budowlane. Wniosek jest zrealizowany 
w projekcie zmiany ustawy Prawo budowlane, gdzie ustawodawca 
uwzględnił propozycję Izby w zakresie wprowadzenia do art. 3 
ustawy pojęć „ekspertyza techniczna” oraz „ocena techniczna”.

20

Wniosek o podjęcie działań mających na celu 
doprowadzenie do powstania jednoznacznej 
interpretacji, obowiązu-jącej w skali kraju, 
dotyczącej zakresu uprawnień do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności archi-
tekto-nicznej określonych na podstawie § 16 
ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Transportu 
i Budownictwa z 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budow-
nictwie ( Dz. U. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) 

Zjazd Okręgowy - Stanisław 
Karczmarczyk

Wniosek do realizacji. KKK będzie dążyć do opracowania jedno-
znacznej wykładni na spotkaniach i szkoleniach z OKK.

24

Sprecyzować znaczenie zwrotu „o powszech-
nie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych” 
zawartego w  rozporzą-dzeniu w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w bu-
downictwie z 1975 r. (Dz.U. Nr 8, poz. 46 ). 
Brak sprecyzo-wanego znaczenia  tego zwrotu 
stanowi problem przy wydawaniu przez Izby 
wiążących interpretacji uprawnień budowlanych 
w specjalnościach: instalacyjno-inżynieryjnej 
w zakresie sieci sanitarnych i instalacji sanitar-
nych, sieci, i instalacji elektrycznych.

Zjazd Okręgowy
SWK

Wniosek odrzucić. Pojęcie „o powszechnie znanych rozwiąza-
niach konstrukcyjnych i schematach technicznych” jest wyjaśnione 
w pismach ministerstwa w latach 70-tych. Oba pojęcia zostały 
„omówione” w przygotowywanym wydawnictwie PIIB. Ponadto, 
w świetle orzecznictwa Izba nie ma prawa wyjaśniać pojęć użytych 
w nieobowiązujących przepisach. Zakres powyższych pojęć oceniają 
organy administracji architektoniczno-budowlanej na etapie wyda-
wania pozwoleń na budowę oraz organy nadzoru budowlanego na 
etapie realizacji inwestycji. 

25

W zestawach pytań egzaminacyjnych ustnych na 
uprawnienia budowlane zwiększyć procent (np. 
do 50 %) pytań zadawanych przez egzamina-
torów indywidualnie w oparciu o przedłożony 
projekt lub (i) książkę praktyki. W przeciwnym 
razie egzamin ustny będzie zwykłą formalnością 
ponieważ: 
-zdający ma do dyspozycji komplet „materia-
łów”; 
- pytania stają się coraz bardziej znane i powta-
rzają się w kolejnych sesjach; 
- pytania powtarzają się w zestawach ustnych.

Zjazd Okręgowy
SWK

Wniosek odrzucić. Dobór pytań na egzamin ustny w zestawie należy 
do kompetencji OKK. W CZPE jest ponad 3800 pytań ustnych, z któ-
rych OKK układa zestawy składające się 6 - 10 pytań.

26

Usunąć z bazy pytań egzaminacyjnych ustnych 
na uprawnienia budowlane te pytania, na 
które odpowiedź może być  „tak” lub  „nie”; 
alternatywą może być wprowadzenie  „warto-
ściowania” odpo-wiedzi z uwagi na stopień ich 
złożoności.

Zjazd Okręgowy
SWK

Wniosek realizowany jest na bieżąco przy każdej sesji egzaminacyjnej 
przez OKK, która odpowiada za dobór pytań. W CZPE jest ponad 
3800 pytań ustnych, z których OKK układa zestawy składające się 
6 - 10 pytań. Istnieje możliwość dowolnego wyboru pytań.
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Nr 
wn. Treść wniosku Wnioskodawca Informacja o sposobie załatwienia

29

Proponuje się, aby decyzje Krajowej Komisji 
Kwalifikacyjnej o  nadaniu tytułu rzeczoznawcy 
budowlanego wręczać uroczyście na szczeblu 
okręgu (na Okręgowych Zjazdach względnie na 
plenarnych posiedzeniach Okręgowej Rady lub 
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej). Wymagałoby 
to wprowa-dzenia drobnej zmiany w rozdzielni-
ku załącznika nr 8 do Regulaminu.

Zjazd Okręgowy
SWK

Wniosek odrzucić. Kwestie doręczania decyzji regulują przepisy Kpa. 
Proponuje się wymaganie złożenia ślubowania, jak dla osób uzysku-
jących uprawnienia budowlane. 

30

W postępowaniu kwalifikacyjnym o nadanie 
uprawnień budowlanych, anali-zując „książkę 
praktyki zawodowej” należy: 
a) wskazać (w protokole i w zawiadomie-niu 
o dopuszczeniu do egzaminu) dwa projekty, któ-
re osoba zdająca winna przedłożyć na egzaminie 
ustnym w zakresie projektowania,
b) zaznaczyć roboty budowlane, które kwali-
fikują się do wyjaśnienia na egzaminie ustnym 
w zakresie wykonawstwa. Wprowadzenie po-
wyż-szych zasad wpłynie korzystnie na poziom 
egzaminu oraz pozwoli wyjaśnić ewentualne 
zastrzeżenia jakie mogą zaistnieć w postępowa-
niu kwalifikacy-jnym. 

Zjazd Okręgowy
SWK

Wniosek powyższy jest realizowany przez OKK, które odpowiadają 
za przeprowadzenie egzaminu ustnego. W ramach przedmiotowego 
egzaminu, komisja ma prawo żądać przedstawienia projektów, przy 
sporządzaniu których osoba zdająca egzamin brała czynny udział 
w ramach praktyki zawodowej w zakresie projektowania.

36

Opracować procedury (katalogi robót) interpre-
tacji uprawnień budowlanych z lat poprzed-
nich wydanych w okresach obowiązywania 
zróżnicowanych przepi-sów prawa budow-
lanego, a w szczególności treści decyzji z lat 
1975-1997, w których występuje szereg pojęć 
nieokreślonych, np. „powszechnie znane roz-
wiązania konstrukcyjne i schematy techniczne”, 
nieznajdujących odpowiedni-ków w obecnie 
obowiązujących przepi-sach. 

Zjazd Okręgowy - Edward 
Wilczopolski

Wniosek dorzucić. Ostatnie wyroki WSA nie pozwalają na takie 
praktyki. Można natomiast upowszechniać wspólne stanowisko na 
spotkaniach i szkoleniach OKK i KKK. 

45

O zmianę przepisów prawa budowlanego od-
nośnie okresu zaliczania praktyki zawodowej, do 
uprawnień budowlanych, odbywanej w ramach 
zatrudnienia w państwowych organach nadzoru 
budowlanego. Osoby odbywające praktykę wy-
łącznie w państwowym nadzorze budowlanym, 
bez praktyki bezpośredniej na budowie często 
nie posiadają doświadczenia zawodowego do 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie. Wobec tego biorąc słuszność 
nadania upr. bud. oraz bezpieczeństwo inwe-
stycji budowlanych należy zaliczać praktykę 
do uprawnień budowlanych z zatrudnienia 
w państwowych organach nadzoru budowla-
nego, wyłącznie w połowie okresu odbywanych 
praktyk, podobnie jak zaliczanie okresu praktyki, 
odbywanej  w ramach zatrudnienia w zarządach 
dróg publicznych.

Zjazd Okręgowy -Piotr 
Szymczak

Wniosek merytorycznie uzasadniony, w kompetencji PIIB.

47
W egzaminach na uprawnienia uwzględnić pyta-
nia dotyczące kosztoryso wania. Na poprzednim 
zjeździe ten sam wniosek na ten temat.

Zjazd Okręgowy - Jarosław 
Cień

Wniosek odrzucić. W CZPE istnieją pytania z tej dziedziny.

57

Wnoszę o wniesienie w regulaminie KKK 
punktu mówiącego o obowiązku przedkładania 
OKK książki praktyk, co 6 m-cy, do wstępnej 
weryfikacji.

Zjazd Okręgowy - Józef 
Krzyżanowski

Wniosek odrzucić, ponieważ jest sprzeczny z rozporządzeniem, 
które dyscyplinuje sumienność wypełniania „Książki praktyki zawo-
dowej” wymagając dokonywania wpisów określających czynności 
wykonywane w każdym tygodniu praktyki i potwierdzonych co 
najmniej raz w miesiącu przez osobę nadzorującą praktykę. 

69

Wystąpić o rozszerzenie katalogu czynności, 
które można zaliczyć do praktyki zawodowej na 
budowie, wymaganej do uzyskania uprawnień 
budowlanych,  
(rozporządzenie Ministra Transportu i Budow-
nictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budow-
nictwie (Dz. U. Nr 83,poz.578 z późn. zm.) 
polegającym na możliwości odbycia praktyki 
zawodowej w strukturach PKP Polskie Linie 
Kolejowe S. A.

Zjazd Okręgowy - Stanisła-
wa Franusiak

Wniosek odrzucić. Zdaniem PIIB, praca w strukturach PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A. nie wiąże się z budową, czego wymaga ustawo-
dawca w art. 14 ust. 4 Pb.



SPRAWOZDANIE 
KRAJOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ

99

kolejnych sesji egzaminacyjnych.
 Krajowa Rada PIIB uchwałą nr 18/R/08  z dnia 
19.11.2008 r. wprowadziła rotę ślubowania. Z sa-
tysfakcją odnotowano fakt, że w wielu izbach okrę-
gowych wdrożono uroczystą formę wręczania de-
cyzji o nadaniu uprawnień budowlanych osobom, 
które pomyślnie zdały egzamin. 
 Zdaniem KKK, w okręgowych komisjach kwa-
lifikacyjnych pracuje kadra specjalistów dobrze 
przygotowanych do przeprowadzania egzami-
nów na uprawnienia budowlane, co bezpośrednio 
przejawia się w przebiegu kolejnych sesji egzami-
nacyjnych i pomyślnych wynikach osób zdających.

13. Obsługa biurowa i prawna 
KKK
 W roku 2008 nastąpiła  poprawa dotycząca sta-
bilizacji kadry urzędniczej tworzącej biuro KKK.
 Personel  biura  przygotował Krajowej  Komi-
sji Kwalifikacyjnej projekty  rozstrzygnięć do  roz-
patrzenia  zgodnie z jej  właściwością rzeczową. 
W roku 2008 było to blisko tysiąc spraw meryto-
rycznych (nadawanie tytułu rzeczoznawcy budow-
lanego, odwołania od decyzji nadających upraw-
nienia budowlane, przygotowywanie przez zespół 
weryfikujący projektów orzeczeń w sprawach uzna-
wania kwalifikacji osób będących obywatelami Unii 
Europejskiej, zażalenia na postanowienia interpre-
tujące treść decyzji nadających uprawnienia bu-
dowlane, postępowania nieważnościowe, postę-
powania skargowe przed Wojewódzkim Sądem 
Administracyjnym, postępowania kasacyjne przed 
Naczelnym Sądem Administracyjnym, odpowiedzi 
na zapytania, skargi i wnioski, wydawanie opinii, 
korespondencja z centralnymi organami naczelny-
mi, uczelniami, stowarzyszeniami).
 Jak co roku, biuro przygotowuje materiały do 
przeprowadzenia dwóch sesji egzaminacyjnych, 
czuwa nad aktualizacją bazy pytań, przygotowu-
je  testy pisemne dla poszczególnych specjalno-
ści. W roku 2008 niezbędne było przygotowanie 
324 rodzajów zestawów testowych – łącznie wy-
dano przewodniczącym OKK na potrzeby dwóch 
sesji egzaminacyjnych 1.115 testów egzamina-
cyjnych. 

 Obsługę prawną zapewniała Kancelaria Praw-
na mec. Krzysztofa Zająca,  sprawy odwołań  od 
decyzji nadających uprawnienia budowlane oraz 
bieżącą interpretację przepisów zapewniał Pan 
mgr Tomasz Dobrowolski  w ramach umowy-zle-
cenia.

14. Planowane i zrealizowane 
wydatki na rok 2008
 Krajowa Komisja Kwalifikacyjna, realizując dy-
namicznie zwiększające się zadania, kierowała się 
w sprawach finansowych zasadą minimalizowania 
kosztów. Wydatki związane z działaniami Komisji 
realizowane były w ramach budżetu Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa i są zawarte w sprawoz-
daniu finansowym Krajowej Rady za rok 2008.

15. Podsumowanie i wniosek 
końcowy
W oparciu o sporządzone szczegółowe sprawozda-
nie z działalności KKK w roku 2008, Krajowa Komi-
sja  Kwalifikacyjna proponuje następujące wnioski:
  W dalszym ciągu brak stabilności w polskim 

prawodawstwie powoduje każdorazowo ko-
nieczność nowelizacji zbioru przepisów stano-
wiących podstawę do opracowania pytań do 
egzaminów na uprawnienia budowlane oraz 
pełnego monitoringu Centralnego Zestawu Py-
tań Egzaminacyjnych,

  W 2008 roku wprowadzono do Centralne-
go Zestawu Pytań Egzaminacyjnych kolejnych  
46 pytań testowych oraz 157 pytań ustnych, 
uzupełniając pytania zdezaktualizowane z po-
wodu zmian przepisów,

  Aktualnie baza CZPE zawiera 2.342 pytania te-
stowe oraz 3.764 pytania ustne,

   W roku 2008 uprawnienia budowlane uzyskało 
3867 osób, 

  Tytuł rzeczoznawcy budowlanego w roku 2008 
uzyskało 41 osób,

  Krajowa Komisja Kwalifikacyjna, w wyniku 
szczegółowych analiz programów kształcenia 
na wyższych uczelniach technicznych, opraco-
wała raport obejmujący standardy nauczania 
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przedmiotów zawodowych w specjalnościach 
nadawanych uprawnień budowlanych,

  Krajowa Komisja Kwalifikacyjna postuluje pod-
trzymanie wzajemnej współpracy z Komisją 
Prawno-Regulaminową PIIB w zakresie pro-
blematyki samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie, 

  KKK przywiązuje dużą wagę do ustawicznego 
podnoszenia kwalifikacji przez członków OKK 

i KKK, z czym wiąże się celowość organizowa-
nia cyklicznych warsztatów szkoleniowych. Do-
świadczenia zdobyte dotychczas w tym zakresie 
winny być nadal kontynuowane,

  Krajowa Komisja Kwalifikacyjna składa wszyst-
kim okręgowym komisjom kwalifikacyjnym gra-
tulacje i podziękowania za sprawne przeprowa-
dzenie egzaminów na uprawnienia budowlane 
oraz współpracę.

Wniosek końcowy

 Krajowa Komisja Kwalifikacyjna, przedkładając VIII Krajowemu  Zjazdowi Sprawozdawczemu Pol-
skiej Izby Inżynierów Budownictwa sprawozdanie ze swojej działalności w 2008 roku, wnioskuje 
o jego przyjęcie.



SPRAWOZDANIE KRAJOWEGO 
SĄDU DYSCYPLINARNEGO  
ZA ROK 2008
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 Podczas VII Krajowego Zjazdu Sprawozdawcze-
go Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który od-
był się w dniach 21-22.06.2008 r., nie został zmie-
niony skład Krajowego Sądu Dyscyplinarnego.

 W okresie sprawozdawczym KSD zbierał się:
  Prezydium KSD - 1 posiedzenie 

31.05.2008 r. w Serocku 
  KSD -  2 posiedzenia wyjazdowe  

31.05.2008 r. w Serocku i 15.11.2008 r. 
w Spale

  KSD z Przewodniczącymi OSD  
14.11.2008 r. w Spale

 W minionym roku Przewodniczący KSD powołał: 
  dwa składy orzekające (3 osobowe), które orze-

kały jako sąd I instancji, 
  dwadzieścia trzy składy orzekające (5 osobowe), 
  dwa składy orzekające (3 osobowe) na rozpra-

wę sądu I instancji (KSD/012/07).
 Ogółem odbyło się 25 posiedzeń składów orze-
kających KSD oraz 2 rozprawy w sądzie I instancji.

 Obsługę organizacyjno - administracyjną zgod-
nie ze statutem PIIB zapewniało biuro PIIB, które 
obsługują dla Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Pa-
nie Dorota Tofil i Anna Lewandowska.
 Członkowie KSD w roku 2008, poza uczestni-
czeniem w składach sędziowskich i orzekaniem, 
zajmowali się wieloma problemami związanymi 
z dążeniem do jednolitego sposobu orzecznictwa 
OSD oraz analizą postępowań z zakresu odpowie-
dzialności zawodowej i dyscyplinarnej KSD i OSD, 
biorąc udział w warsztatach organizowanych przez 
KSD i rodzime OSD. 
 W okresie sprawozdawczym odbyły się 2 szko-
lenia: 30-31 maja 2008 r. w Serocku i 14-15 listo-
pada 2008 r. w Spale, połączone z warsztatami 
dla członków KSD i KROZ oraz przewodniczących 
okręgowych sądów dyscyplinarnych i okręgowych 
rzeczników odpowiedzialności zawodowej, których 
przedmiotem były „Warsztaty na bazie dotych-
czasowych spraw wpływających do sądów 
dyscyplinarnych i rzeczników  odpowiedzial-
ności zawodowej”.
Przedmiotem warsztatów było pogłębianie zna-
jomości zagadnień prawnych oraz doskonalenie 
uczestników w zakresie rozpatrywania spraw na 
bazie rzeczywistych tematów, które wpływają do 
rzeczników i sądów dyscyplinarnych. 
Z poprzedniego okresu sprawozdawczego KSD do 
rozpatrzenia w 2008 r., weszło 11 spraw, w tym:
  10 spraw z 2007 r. (KSD/03/07, KSD/012/07, 

KSD/023/07, KSD/027/07, KSD/028/07, 
KSD/029/07, KSD/030/07, KSD/031/07, 
KSD/032/07, KSD/033/07),

  1 sprawa z 2005 r. (KSD/014/05).

 W 2008 roku do KSD wpłynęło 9 skarg i wnio-
sków, dotyczących następujących OIIB: 
  Podkarpacka -1,
  Lubuska – 6,
  Zachodniopomorska – 1,
  Kujawsko – Pomorska – 1.

Skład Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB w roku 2008

Przewodniczący:

Aleksander Nowak Dolnośląska OIIB

Wiceprzewodniczący:

Gilbert Okulicz–Kozaryn Podlaska OIIB

Sekretarz:

Roma Rybiańska Dolnośląska OIIB

Członkowie:

Mieczysław Domińczak Warmińsko-Mazurska OIIB

Jacek Kołodziej Kujawsko-Pomorska OIIB

Michał Łapiński Świętokrzyska OIIB

Tadeusz Łuka Wielkopolska OIIB

Barbara Malec Łódzka OIIB

Maria Mleczko-Król Opolska OIIB

Zenon Panicz Śląska OIIB

Dorota Przybyła Śląska OIIB

Tomasz Siwowski Podkarpacka OIIB

Józef Szostak Małopolska OIIB

Andrzej Tabor Mazowiecka OIIB

Barbara Twardosz-Michniewska Śląska OIIB

Jacek Zawadzki Zachodniopomorska OIIB

Ewa Zielińska Pomorska OIIB
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 KSD wydał 8 następujących (ostatecznych) roz-
strzygnięć dotyczących skarg i wniosków, które 
wpłynęły do KSD  w 2008 r.: 
  wyznaczenie OSD innej Okręgowej Izby do roz-

patrzenia sprawy – 6 spraw,
  wyłączenie Przewodniczącego OSD z prowa-

dzenia sprawy – 1 sprawa,
  pismo do Przewodniczącego OSD OIIB – 1 sprawa.
 Na rok 2009  przeszła 1 sprawa.

 W 2008 r. do KSD, jako sądu I instancji, nie 
wpłynęła żadna sprawa.  

 Do KSD, jako sądu II instancji, wpłynęło  
21 spraw, w tym z odpowiedzialności:
  zawodowej – 10,
  dyscyplinarnej – 11. 

 Sprawy te dotyczyły członków z następujących 
OIIB:
  Zachodniopomorskiej – 6 (w tym 2 sprawy doty-

czyły członków Lubuskiej OIIB), 

  Lubelskiej – 2,
  Łódzkiej – 2,
  Małopolskiej – 2,
  Mazowieckiej – 2,
  Pomorskiej – 2, 
  Dolnośląskiej – 1,  
  Kujawsko – Pomorskiej – 1,    
  Podkarpackiej – 1,
  Warmińsko – Mazurskiej – 1,
  Wielkopolskiej – 1. 

 W 2008 r. KSD wydał 20 następujących (osta-
tecznych) rozstrzygnięć spraw w postępowaniu 
odwoławczym (14 spraw z 2008 roku i 6 z 2007 
roku): 
  utrzymano w mocy zaskarżoną decyzję –  

7 spraw,
  uchylono i przekazano do ponownego rozpa-

trzenia – 2 sprawy,
  pozostawiono zażalenie bez rozpoznania –  

5 spraw,
  stwierdzono uchybienie terminu do wniesienia 

Ilość spraw z OSD, które wpłynęły do KSD w 2008 roku
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odwołania – 1 sprawa,
  uchylono i orzeczono karę upomnienia  –  

1 sprawa,
  uchylono i umorzono – 4 sprawy.
 Na rok 2009  przeszło 7 spraw z 2008 roku,  
4 sprawy z 2007 roku i 1 sprawa z 2005 roku.

Sposób rozpatrzenia spraw przedstawiają załączni-
ki nr 1 i 2

 Najczęstsze wykroczenia z odpowiedzialności 
zawodowej, podobnie jak w poprzednich okresach 
sprawozdawczych, to:
1.  niedbałe wykonywanie obowiązków z tytułu 

pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w bu-
downictwie, 

2.  wykonywanie zakresu robót budowlanych niezgod-
nie z wydanymi decyzjami pozwolenia na budowę 
oraz prowadzenie prac w zakresie wykraczającym 
poza posiadane uprawnienia budowlane,

3.  nieznajomość ustawy Prawo budowlane i obo-
wiązków nałożonych na uczestników procesu 
budowlanego przy wykonywaniu samodzielnych 
funkcji technicznych,

4.  brak rzetelności w opracowywaniu opinii eks-
perckich.

 Najczęstsze wykroczenia z odpowiedzialności 
dyscyplinarnej to naruszenie zasad etyki zawodo-
wej oraz  próby oszustwa i wyłudzenia wynagro-
dzenia za niewykonaną pracę. 

 Od orzeczeń KSD w roku sprawozdawczym 
wpłynęło 1 odwołanie (KSD/01/08) do WSA. Spra-

wę przekazano do WSA w dn. 19.08.2008 r. Pra-
womocnym wyrokiem WSA z dnia 12.09.2008 r. 
skarga obwinionego została odrzucona.
 W roku 2008 sądy administracyjne rozpatrzyły  
3 odwołania z lat poprzednich, we wszystkich spra-
wach WSA skargę oddalił.
Na dzień 31.12.2008 r. w WSA znajdowała się 
w toku 1 sprawa z 2007 roku. W NSA w toku były 
2 sprawy – jedna z 2005 roku i jedna z 2007 roku.
Krajowy Sąd Dyscyplinarny, jako organ nadzoru nad 
okręgowymi sądami dyscyplinarnymi, otrzymał od 
nich sprawozdania z ich działalności za rok 2008. 
Sprawozdania dotyczyły między innymi spraw 
z działalności organizacyjnej oraz regulaminowej 
okręgowych sądów dyscyplinarnych.
 Ilość spraw, które wpłynęły do okręgowych sądów 
dyscyplinarnych w roku 2008 wyniosła 166, z czego:
  w trybie odpowiedzialności zawodowej –  

127 spraw,
  w trybie odpowiedzialności dyscyplinarnej –  

39 spraw, 
  w tym zatarcie kary – 8 spraw.

 Z roku 2008 oraz z lat poprzednich na rok 2009 
przeszło 69 spraw. 
Szczegółowy ich zakres został opisany w sprawoz-
daniach OSD, z których dane statystyczne zestawio-
no w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozda-
nia.

 W wyniku postanowień okręgowe sądy dyscy-
plinarne:
  w  72* sprawach ukarały winnych,
  w  46* sprawach umorzyły postępowania,

 Sprawy z odpowiedzialności zawodowej i  dyscyplinarnej, które 
wpłynęły do wszystkich OSD w latach 2006 - 2008
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  w  15* sprawach uniewinniły obwinionych od 
zarzucanych im czynów,

  w  toku  pozostało 69* spraw,
  12   spraw zawieszonych*,
  w 8  sprawach - zatarcie kary*,
  12 spraw przekazanych do innego OSD,
  w 11 sprawach - zwrot do OROZ*,
  1 sprawę pozostawiono bez rozstrzygnięcia, 

gdyż został wycofany wniosek o ukaranie.
* z rozstrzygnięć ostatecznych 

Najwięcej  wszczętych postępowań w 2008 roku 
było:
  w Izbie Zachodniopomorskiej – 25, 
  w Izbie Małopolskiej – 25,
  w Izbie Podkarpackiej – 20,
  w Izbie Mazowieckiej – 14, 
  w Izbie Śląskiej – 12,

  w Izbie Lubelskiej – 12,
  w Izbie Pomorskiej – 11.

Najmniej wszczętych postępowań było:
  w Izbie Świętokrzyskiej – 1,
  w Izbie Podlaskiej – 1,
  w Izbie Opolskiej – 2.

 Najczęstsze wykroczenia rozpatrywane przez 
OSD z odpowiedzialności  zawodowej, jak w po-
przednich okresach sprawozdawczych, to:
  niedbałe wykonywanie obowiązków z tytułu 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie,

  wykonywanie zakresu robót budowlanych nie-
zgodnie z wydanymi decyzjami  pozwolenia na 
budowę,

  prowadzenie prac w zakresie wykraczającym 

Struktura spraw rozpatrywanych przez OSD 
w 2008 roku
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poza posiadane uprawnienia budowlane,
  nieznajomość obowiązków w świetle ustawy 

Prawo budowlane.

 Najczęstsze wykroczenia rozpatrywane przez 
OSD z odpowiedzialności dyscyplinarnej, jak w po-
przednich okresach sprawozdawczych,  to:
  naruszenie zasad etyki zawodowej,
  próby wyłudzenia wynagrodzenia oraz  oszu-

stwo.

 W dniu 28 listopada 2008 została przeprowa-
dzona przez Sekretarz KSD PIIB Romę Rybiańską 
kontrola dokumentów sądowych i korespondencji 
sekretariatu KSD PIIB. Stwierdzono poprawność 
prowadzenia sekretariatu KSD pod względem pro-
wadzenia dokumentacji sądowej, korespondencji 
oraz utrzymania, kompletowania i przechowywa-
nia dokumentów.

 W ramach nadzoru KSD nad OSD zostały prze-
prowadzone kontrole działania w trzech okręgo-
wych sądach dyscyplinarnych przez zespoły kontro-
lne członków KSD:
  OSD Podlaskiej OIIB w dn. 27.10.2008 r.,
  OSD Wielkopolskiej OIIB w dn. 27.10.2008 r.,
  OSD Śląskiej OIIB w dn. 05.12.2008 r.

 W kontrolowanych OSD nie stwierdzono niepra-
widłowości w ich działaniach. Kontrole pozytywnie 
oceniły prace OSD od strony formalno - praw-
nej i merytorycznej prowadzonych postępowań. 
Ogólny wniosek dotyczący kontrolowanych w tej 
kadencji OSD dotyczył polepszenia warunków za-
pewniających odpowiednie zabezpieczenie  prze-
chowywania akt, ze względu na ochronę zbiorów 
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.  

 W ramach kontynuacji z ubiegłego roku proce-
su legislacyjnego ustaw dotyczących bezpośrednio 
członków PIIB, pełniących funkcję biegłych sądo-
wych, w miesiącu styczniu 2008 roku zakończyła 
prace działająca w ramach programu Unii Europej-
skiej „Wsparcie polskiego systemu prawnego” (nr 
ref. PL/06/IB/JH/02/TL), dotyczącego biegłych sądo-
wych, grupa ekspertów z Ministerstwa Sprawiedli-

wości Austrii i Polski. W wielobranżowym zespole 
biegłych sądowych brał udział, reprezentując PIIB, 
członek KSD - mgr inż. Michał Łapiński. Na spotka-
niu w dniu 22.01.2008 roku zostały zaprezentowa-
ne w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie, 
z udziałem prezesów sądów okręgowych, wyniki 
prac grupy ekspertów, które zawarto  w opracowa-
niu pt. „Wsparcie polskiego systemu sprawiedliwo-
ści - biegły sądowy. Analiza porównawcza systemów 
prawnych austriackiego, brytyjskiego, francuskiego, 
hiszpańskiego i polskiego”. Opracowanie to zosta-
nie omówione na najbliższym spotkaniu warsztato-
wym  członków KSD i KROZ w roku 2009.

 Składam podziękowania za współpracę w mi-
nionym roku 2008 Prezesowi Krajowej Rady PIIB 
i jej członkom oraz przewodniczącym i członkom 
pozostałych organów PIIB. Dziękuję również za 
współpracę wszystkim członkom KSD, pracowni-
kom kancelarii prawnej oraz pracownikom biura 
PIIB, obsługującego Krajowy Sąd Dyscyplinarny 
PIIB. 
Proszę delegatów na VIII Krajowy Zjazd PIIB o przy-
jęcie przedłożonego przez KSD sprawozdania, za-
wartego w materiałach zjazdowych.
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L.p. odpowiedzialność Woj. Nadawca znak 
data 

L. dz.               
Data wpływu

Znak 
sprawy Data załatwienia Instancja STAN 

(UWAGI)

1. zawodowa ZAP
ZAP/OROZ/6/35/08      

2008-01-04
SD/288/08       

10-01-2008 
KSD/01/08

17.03.2008  
Decyzja nr 6/08 - uchyla zaskarżoną 
decyzję w całości i umarza postępowanie 
pierwszej instancji 
28.07.2008  
skarga obwinionego - przekazano do 
WSA w dniu 19.08.2008 r. 
12.09.2008 
prawomocny wyrok WSA - odrzuca 
skargę obwinionego

II instancja                     ZAKOŃCZONA

2. zawodowa MAZ
L.dz. SD/0005-3/08 

2008-01-16
SD/432/08,                
16-01-2008 

KSD/02/08

17.03.2008  
Postanowienie nr 3/08 - stwierdza 
uchybienie terminu do wniesienia 
odwołania 

II instancja                     ZAKOŃCZONA

3. dyscyplinarna PDK
PDK OIIB/SD/0065-

0009/07 
2008-01-19

SD/607/08          
22-01-2008

KSD/03/08
17.03.2008  
Postanowienie nr 4/08 - pozostawia 
zażalenie bez rozpoznania 

II instancja                     ZAKOŃCZONA

4. dyscyplinarna POM
L.dz. 19/OSD/POM/08 

2008-01-15
SD/601/08       

22-01-2008 
KSD/04/08

16.05.2008  
Postanowienie nr 6/08 - pozostawia 
zażalenie bez rozpoznania 

II instancja          ZAKOŃCZONA

5. zawodowa LUB
L.dz. SD-0064-

0001(5)/08 
2008-03-04

SD/2043/08    
11-03-2008 

KSD/05/08
16.05.2008  
Decyzja nr 7/08 - utrzymuje w mocy 
zaskarżoną decyzję

II instancja ZAKOŃCZONA

6. zawodowa DOŚ
L.dz. OSD/24/08 

2008-03-10
SD/2160/08,              
17-03-2008 

KSD/06/08
16.05.2008  
Decyzja nr 8/08 - utrzymuje w mocy 
zaskarżoną decyzję

II instancja ZAKOŃCZONA

7. zawodowa WAM
MOIIB.OSD.4/13/07-

08 
2008-05-30

SD/4359/08     
06-06-2008 

KSD/07/08

25.07.2008  
Postanowienie nr 13/08 - stwierdza 
niedopuszczalność odwołania 
26.08.2008 
ponowne odwołanie obwinionego 
07.10.2008  
Decyzja nr 9/08 - uchyla w całości 
zaskarżoną decyzję i uznaje za winnego 
popełnienia zarzucanych mu czynów i za 
to orzeka karę upomnienia

II instancja ZAKOŃCZONA

8. dyscyplinarna ZAP
ZAP/

OSD/211/1975/08 
2008-06-06

SD/4546/08 
16-06-2008 

KSD/08/08

02.07.2008  
Wezwanie do usunięcia braków 
odwołania  
25.07.2008  
Postanowienie nr 15/08 - uchyla 
zaskarżone orzeczenie w całości i przeka-
zuje do OSD do ponownego rozpatrzenia

II instancja ZAKOŃCZONA

9. dyscyplinarna ŁOD
OSD/72/3125/08 

2008-06-18
SD/4738/08         
23-06-2008

KSD/09/08
25.07.2008  
Postanowienie nr 14/08 - pozostawia 
zażalenie bez rozpoznania

II instancja ZAKOŃCZONA

10. dyscyplinarna MAP
MAP/OSD/039/08 

2008-04-21
SD/5525/08 
22-07-2008

KSD/10/08
07.10.2008  
Postanowienie nr 16/08 - pozostawia 
odwołanie bez rozpoznania

II instancja ZAKOŃCZONA

11. zawodowa ZAP
ZAP/

OSD/247/3426/08
2008-07-21

SD/5623/08
25-07-2008

KSD/11/08
07.10.2008 
Decyzja nr 10/08 - utrzymuje w mocy 
zaskarżoną decyzję

II instancja ZAKOŃCZONA

12. zawodowa MAP
MAP/OSD/120/08 

2008-08-12
SD/6153/08 
20-08-2008

KSD/12/08

10.09.2008  
Pismo do PINB-u w Bochni z prośbą o 
informacje. 
28.11.2008  
Decyzja nr 11/08 - uchyla zaskarżoną 
decyzję w całości i orzeka co do istoty 
sprawy w ten sposób, że uznaje za winną 
niedbałego spełniania obowiązków 
polegających na niedbałym prowadzeniu 
dziennika budowy i za popełnienie tego 
czynu wymierza karę upomnienia

II instancja w toku

13. dyscyplinarna MAZ
SD/0129-93/08   

2008-09-17
SD/6759/08 
17-09-2008

KSD/13/08

07-10-2008  
Wezwanie do usunięcia braków 
odwołania  
28.11.2008  
Postanowienie nr 18/08 - uchyla 
zaskarżone orzeczenie w całości i umarza 
postępowanie w tym zakresie przed 
organem I instancji

II instancja ZAKOŃCZONA

Załącznik nr 1
Krajowy Sąd Dyscyplinarny – postępowanie odwoławcze w 2008 roku
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L.p. odpowiedzialność Woj. Nadawca znak 
data 

L. dz.               
Data wpływu

Znak 
sprawy Data załatwienia Instancja STAN 

(UWAGI)

14. dyscyplinarna ŁOD
OSD/144/4757/08 

2008-09-18
SD/6849/08 
22-09-2008

KSD/14/08

28.11.2008  
Postanowienie nr 19/08 - pozostawia 
odwołanie bez rozpoznania 
02.01.2009r.  
Wysłano akta do Sądu Rejonowego dla 
Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

II instancja ZAKOŃCZONA

15. dyscyplinarna WKP
SD-0061-58/08 

2008-09-26
SD/7234/08 
06-10-2008

KSD/15/08
28.11.2008  
Postanowienie nr 20/08 - utrzymuje w 
mocy zaskarżone orzeczenie

II instancja ZAKOŃCZONA

16. zawodowa POM
251/OSD/POM/08  

2008-09-25
SD/7293/08  
08-10-2008

KSD/16/08
28.11.2008  
Decyzja nr 12/08 - uchyla zaskarżoną 
decyzję i umarza postępowanie I instancji

II instancja w toku

17. dyscyplinarna KUP
KUPOIIB/OSD-0065-

0002/08 
2008-10-10

SD/7456/08 
16-10-2008

KSD/17/08
05.11.2008  
Wezwanie do usunięcia braków 
odwołania

II instancja w toku

18. zawodowa ZAP
nr sprawy ZAP/

OSD/09/08 
2008-11-10

SD/8356/08 
25-11-2008

KSD/18/08

02.12.2008  
Pismo do OSD o akta sprawy 
15.12.2008  
Pismo z OSD przekazujące akta sprawy

II instancja w toku

19. zawodowa LUB
SD-0064-0006(11)/08 

2008-11-28
SD/8546/08 
02-12-2008

KSD/19/08  II instancja w toku

20. dyscyplinarna 
 

ZAP/ 
LBS

ZAP/
OSD/429/5087/08 

2008-12-10

SD/8935/08 
16-12-2008

KSD/20/08  II instancja w toku

21. dyscyplinarna 
 

ZAP/ 
LBS

ZAP/
OSD/427/5088/08 

2008-12-10

SD/8936/08 
16-12-2008

KSD/21/08
07.01.2009  
Wezwanie do usunięcia braków 
odwołania

II instancja w toku
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Załącznik nr 2

L.p. odpowiedzialność Woj. Data i znak 
nadawcy

L. dz.               
Data 

wpływu

Dotyczy 
skarga/wniosek

Znak 
sprawy

Data 
załatwienia

Skład 
orzekający

STAN 
(UWAGI)

1. dyscyplinarna PDK
18.01.2008 
PDKOIIB/SD/0065-
0001/08

SD/608/08   
22-01-2008

Spór o właściwość 
miejscową

SD-050-0007(1)/08 06.02.2008  
Pismo KSD 

Wiceprze-
wodniczący 

KSD  
ZAKOŃCZONA

2. dyscyplinarna LBS
28.03.2008 LBS/
OSD/0036/08

SD/2783/08 
10-04-2008

Wniosek o wyłą-
czenie OSD LBS 
i przekazanie do 
OSD innej Izby

KSD/SiW/01/08

16.05.2008  
Postanowienie nr 7/08 - 
KSD wyznacza OSD ZAP 
do rozpoznania wniosku 
OROZ

II instancja ZAKOŃCZONA

3. dyscyplinarna LBS
28.03.2008 LBS/
OSD/0038/08

SD/2805/08 
10-04-2008

Wniosek o wyłą-
czenie OSD LBS 
i przekazanie do 
OSD innej Izby

KSD/SiW/02/08

16.05.2008  
Postanowienie nr 8/08 - 
KSD wyznacza OSD ZAP 
do rozpoznania wniosku 
OROZ

II instancja ZAKOŃCZONA

4. dyscyplinarna LBS
28.03.2008 LBS/
OSD/0039/08

SD/2806/08 
10-04-2008

Wniosek o wyłą-
czenie OSD LBS 
i przekazanie do 
OSD innej Izby

KSD/SiW/03/08

16.05.2008  
Postanowienie nr 9/08 - 
KSD wyznacza OSD ZAP 
do rozpoznania wniosku 
OROZ

II instancja ZAKOŃCZONA

5. dyscyplinarna LBS
28.03.2008 LBS/
OSD/0040/08

SD/2807/08 
10-04-2008

Wniosek o wyłą-
czenie OSD LBS 
i przekazanie do 
OSD innej Izby

KSD/SiW/04/08

16.05.2008  
Postanowienie nr 10/08 
- KSD wyznacza OSD 
ZAP do rozpoznania 
wniosku OROZ

II instancja ZAKOŃCZONA

6. dyscyplinarna LBS
28.03.2008 LBS/
OSD/0047/08

SD/2808/08 
10-04-2008

Wniosek o wyłą-
czenie OSD LBS 
i przekazanie do 
OSD innej Izby

KSD/SiW/05/08

16.05.2008  
Postanowienie nr 11/08 
- KSD wyznacza OSD 
ZAP do rozpoznania 
wniosku OROZ

II instancja ZAKOŃCZONA

7. dyscyplinarna LBS
28.03.2008 LBS/
OSD/0042/08

SD/2809/08 
10-04-2008

Wniosek o wyłą-
czenie OSD LBS 
i przekazanie do 
OSD innej Izby

KSD/SiW/06/08

16.05.2008  
Postanowienie nr 12/08 
- KSD wyznacza OSD 
ZAP do rozpoznania 
wniosku OROZ

II instancja ZAKOŃCZONA

8. zawodowa ZAP
27.08.2008 
ZAP/
OSD/268/3738/08

SD/6433/08 
02-09-2008

Wniosek o prze-
kazanie sprawy do 
rozpatrzenia przez 

OSD innej izby

KSD/SiW/07/08

10.09.2008 
Pismo KSD  
  
05.11.2008  
Postanowienie nr 17/08 
- wyłącza Przewodniczą-
cego OSD ZAP OIIB

Wiceprze-
wodniczący 

KSD 
  

Postanowie-
nie Przewod-

niczącego 
KSD

ZAKOŃCZONA 

9.  KUP
01.10.2008r 
RO-0073-
0016(20)/08

SD/7292/08 
07.10.2008

Dwa wnioski: 
1. o wyłączenie 

OROZ 
2. o przekazanie 
sprawy do rozpa-
trzenia przez OSD 

innej izby

KSD/SiW/08/08

12.12.2008  
Postanowienie nr 21/08 
- KSD przekazuje sprawę 
do KROZ 
 
11.12.2008 
Pismo KSD

I instancja 
                                                       

  
 

Przewodni-
czący KSD

w toku

Krajowy Sąd Dyscyplinarny – skargi i wnioski w 2008 roku
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Sprawy organizacyjne
Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 
działał w 2008 r. w następującym składzie:
  Agnieszka Jońca – KROZ – Koordynator – 

Łódzka OIIB,
 Waldemar Szleper – KROZ – Śląska OIIB,
  Andrzej Bratkowski – KROZ – Mazowiecka 

OIIB,
 Andrzej Adamski – KROZ – Pomorska OIIB,
 Jadwiga Gałach – KROZ – Wielkopolska OIIB,
  Jarosław Kroplewski – KROZ – Pomorska 

OIIB. 

 W tym składzie Krajowy Rzecznik Odpowiedzial-
ności Zawodowej jako organ PIIB pracował, mając 
nadzór nad poszczególnymi okręgowymi rzeczni-
kami odpowiedzialności zawodowej:
  Agnieszka Jońca – KROZ – Mazowiecka OIIB, 

Świętokrzyska OIIB;
  Waldemar Szleper – KROZ – Podkarpacka 

OIIB, Opolska OIIB, Dolnośląska OIIB;
  Andrzej Bratkowski – KROZ – Lubelska OIIB, 

Małopolska OIIB, Pomorska OIIB; 
  Andrzej Adamski – KROZ – Zachodniopomor-

ska OIIB, Wielkopolska OIIB;
  Jadwiga Gałach – KROZ – Lubuska OIIB, Śląska 

OIIB, Łódzka OIIB;
  Jarosław Kroplewski – KROZ – Warmińsko-

Mazurska OIIB, Kujawsko-Pomorska OIIB, Pod-
laska OIIB.

Obsługę organizacyjno – administracyjną zapewniał 
sekretariat KROZ w ramach Biura Polskiej Izby Inży-
nierów Budownictwa w osobie Pani Doroty Tofil.

W 2008 r. odbyło się 5 spotkań organu Krajowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w nastę-
pujących terminach:
 03.01.2008 r. – Warszawa,
 30-31.05.2008 r. – Serock  z OROZ,
 01.10.2008 r. – Warszawa,
 14-15.11.2008  r. – Spała z OROZ,
 03.12.2008 r. – Warszawa z Zastępcą GINB. 

Na spotkaniach tych rozwiązywano problemy orga-

nizacyjne Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej, dokonywano przydziału spraw po-
szczególnym rzecznikom, rozliczano terminowość 
załatwienia postępowań oraz konsultowano aspek-
ty techniczne i prawne podejmowanych decyzji czy 
postanowień.
W związku ze spotkaniem w dniu 3 grudnia 2008 r. 
z Zastępcą GINB - Panem Ministrem Pawłem Ziem-
skim - KROZ zawnioskował o zorganizowanie 
wspólnego szkolenia w I etapie - Krajowego Rzecz-
nika i okręgowych rzeczników – koordynatorów,  
w  II etapie - okręgowych rzeczników - koordynato-
rów z powiatowymi inspektorami nadzoru budow-
lanego, w celu dopracowania współpracy między 
sobą. Szkolenie ma na celu ustalenie zasad koopera-
cji z PINB w sprawach z zakresu odpowiedzialności 
zawodowej, zgodnie z art. 97 Prawa budowlanego. 

Zespół w ramach spotkań prowadził też konsul-
tacje z przedstawicielami Kancelarii Prawnej mec. 
Jolanty Szewczyk, która obsługuje organ w ramach 
pomocy prawnej. 
Członkowie zespołu KROZ pełnili dyżury w siedzibie 
Izby. Ogólna ilość dyżurów wyniosła 55.
W ramach nadzoru nad działalnością okręgowych 
rzeczników odpowiedzialności zawodowej człon-
kowie zespołu KROZ wizytowali przydzielone okrę-
gi, względnie konsultowali poszczególne sprawy 
telefonicznie. 
Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 
uczestniczył w posiedzeniach Krajowej Rady PIIB 
i w posiedzeniach Prezydium Krajowej Rady PIIB. 

Szkolenia 
Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, 
wspólnie z Krajowym Sądem Dyscyplinarnym, zor-
ganizował w 2008 r. dwukrotnie dwudniowe szko-
lenia dla członków obydwu organów.
Pierwsze szkolenie odbyło się w dniach 30-31 maja 
2008 r. w Serocku dla członków władz krajowych 
oraz okręgowych rzeczników odpowiedzialności 
zawodowej i przewodniczących okręgowych są-
dów dyscyplinarnych.
Drugie szkolenie odbyło się w dniach 14-15 listo-
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pada 2008 r. w Spale, również dla członków władz 
krajowych oraz okręgowych rzeczników odpowie-
dzialności zawodowej i przewodniczących okręgo-
wych sądów dyscyplinarnych.
Szkolenia od strony merytorycznej prowadzili mec. 
Jolanta Szewczyk i mec. Krzysztof Zając w formie 
wykładów oraz warsztatów, zwracając uwagę na 
popełnione błędy w trakcie postępowań, szczegól-
nie złą kwalifikację rodzaju odpowiedzialności. 
W czasie warsztatów dużo czasu poświęcono techni-
ce przeprowadzenia postępowania dowodowego.
 Szkolenia przeprowadzono również w niektórych 
izbach okręgowych dla wszystkich członków okrę-
gowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej 
i okręgowego sądu dyscyplinarnego. 
Można przyjąć stwierdzenie, że w okręgach, w któ-
rych były przeprowadzone szkolenia, poziom i ja-
kość postępowań wyjaśniających, prowadzonych 
spraw przez rzeczników był wyższy niż w okręgach 
gdzie nie prowadzono takich szkoleń.
 

Działalność okręgowych rzeczni-
ków odpowiedzialności zawodo-
wej
 Do okręgowych rzeczników odpowiedzialności 
zawodowej w 2008 r. wpłynęło 454 spraw, w tym:

- 313 dotyczyło odpowiedzialności zawodowej, 
- 79 dotyczyło odpowiedzialności dyscyplinarnej, 
- 62 były poza kompetencją Izby.

  Najwięcej spraw wpłynęło do Izby Mazowieckiej  
– 64.

  Najmniej spraw wpłynęło do Izby Świętokrzy-
skiej – 2.  

 W 308 sprawach wszczęto postępowanie, w 35 
nie wszczęto postępowania.
116 spraw umorzono, 85 przekazano do okręgo-
wych sądów dyscyplinarnych, 36 do Krajowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. 
149 spraw było w toku na dzień 31.12.2008 r. (zał. 
nr 1)

Skargi, które wpłynęły do OROZ dotyczyły przede 
wszystkim:
A - w sprawach odpowiedzialności zawodowej:
  przekroczenia zakresu posiadanych uprawnień 

budowlanych;
  nierzetelnego wypełnienia obowiązków, głów-

nie przez kierowników budów oraz inspektorów 
nadzoru inwestorskiego, nieprawidłowego pro-
wadzenia dokumentacji budowy przez kierow-
nika budowy i inspektora budowy;

  uchylania się projektantów od obowiązku peł-
nienia nadzoru autorskiego;

  poświadczenia nieprawdy (oświadczenie kie-
rownika budowy o zgodności wykonania obiek-
tu budowlanego z projektem budowlanym 
i warunkami pozwolenia na budowę);

B - w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej:

Ilość spraw które wpłynęły do OROZ w okresie 
sprawozdawczym
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  nieetycznego postępowania rzeczoznawców 
przy opracowywaniu opinii i ekspertyz oraz wy-
stępującego tu zjawiska tendencyjności;

  fałszowania dokumentów stwierdzających 
nadanie uprawnień budowlanych oraz zaświad-
czeń przynależności do Izby.

 Należy podkreślić, że w okręgach rzecznicy 
odpowiedzialności zawodowej pełnili dyżury, co 
ułatwiało kontakt z członkami izb i niewątpliwie 
przyczyniło się do zmniejszenia ilości wszczętych 
postępowań. 
 W postępowaniach wyjaśniających, prowadzo-
nych przez okręgowych rzeczników, ilość umorzo-
nych spraw z tytułu odpowiedzialności zawodowej 
i dyscyplinarnej w stosunku do roku poprzedniego 
zmniejszyła się.

Główną przyczyną umorzenia spraw: 
z odpowiedzialności zawodowej jest:
  nie spełnianie przesłanek z art. 95 Prawa bu-

dowlanego;
  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 narusze-
niu przepisów przez członka Izby, w sytuacji kie-
dy sprawa była znana w inspektoracie nadzoru 
budowlanego, uniemożliwia przeprowadzenie 

postępowania. 

z odpowiedzialności dyscyplinarnej jest:
  brak podstaw do sporządzenia wniosku o wsz-

częcie postępowania przed sądem dyscyplinar-
nym I instancji;

  przedawnienie: 
-  art. 52 ust 1 ustawy o samorządach: 
-  pkt 1: upływ 3 m-cy od dnia powzięcia przez okrę-

gowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej 
lub Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Za-
wodowej wiadomości o popełnieniu przewinie-
nia,

-  pkt  2: upływ 3 lat od chwili popełnienia przewi-
nienia.

Działalność Krajowego Rzeczni-
ka Odpowiedzialności Zawodo-
wej
 Z poprzedniego okresu sprawozdawczego KROZ 
do rozpatrzenia w 2008 r. weszło 10 spraw:
  7 z 2007 dotyczących odpowiedzialności dyscy-

plinarnej;
  3 z 2007 dotyczące odpowiedzialności zawodo-

wej.

W roku 2008 r. do KROZ wpłynęło:
-  40 spraw, które zakwalifikowano jako skargi 

i wnioski, w tym z odpowiedzialności:
  zawodowej – 19,
  dyscyplinarnej – 20,

Ilość spraw umorzonych przez OROZ w latach  
2006 - 2008
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  w 1 sprawie nie wszczęto postępowania przez 
OROZ;

 
-  36 spraw, które zakwalifikowano jako postępo-

wanie wyjaśniające, w tym z odpowiedzialności:
  zawodowej – 14,
  dyscyplinarnej – 22.
 
 W ramach wymienionych spraw (postępowanie 
wyjaśniające oraz skargi i wnioski) wpłynęło:
  9 odwołań od decyzji OROZ;
  22 zażalenia na postanowienia OROZ;
  13 skarg na działalność organów Izby;
  28 wniosków;
  4 sprawy rozpatrywane przez KROZ w I instancji 

(dotyczyły one członków organów Krajowej Izby 
i izb okręgowych).

 W 2008 r. KROZ wydał następujące (ostateczne) 
rozstrzygnięcia spraw, które wpłynęły do KROZ w roku 
2008 i w latach poprzednich. Zakończono 64 sprawy 
z roku 2008 i 10 spraw z 2007 r. - razem 74.

W wyniku przeprowadzonych postępowań:
  w 10 sprawach umorzono postępowanie – 

główną przyczyną umorzeń było to, iż odwo-
łanie zostało wniesione przez osobę nie będącą 
stroną w rozumieniu art. 28 k.p.a. (w tym dwie 
z roku 2007);

  w 18 sprawach utrzymano w mocy wydaną de-
cyzję, względnie postanowienie – główną przy-
czyną było to, iż orzekanie w sprawach o czy-

ny określone w art. 91 pkt 2 ustawy – Prawo 
budowlane następuje w trybie prawno–karnym, 
a nie w postępowaniu dyscyplinarnym, prowa-
dzonym na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 
2000 r. o samorządach zawodowych architek-
tów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. 
Zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 
2000 r. o samorządach zawodowych architek-
tów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 
od odpowiedzialności dyscyplinarnej wyłączone 
są czyny podlegające odpowiedzialności za-
wodowej, określone w art. 95 ustawy - Prawo 
budowlane, oraz czyny podlegające odpowie-
dzialności porządkowej zgodnie z przepisami 
Kodeksu pracy (w tym trzy z roku 2007);

  w 4 sprawach uchylono i przekazano do po-
nownego rozpatrzenia przez OROZ – główną 
przyczyną był brak przesłanek, które mogłyby 
przesądzić o zasadności stawianych zarzutów 
(w tym jedna z roku 2007);

  w 1 sprawie stwierdzono uchybienie terminu do 
wniesienia odwołania;

  w 1 sprawie odmówiono wszczęcia postępo-
wania;

  1 sprawę połączoną ze sprawą ze skarg i wnio-
sków;

  w 1 sprawie (z roku 2007) stwierdzono nieważ-
ność postanowienia;

  7 spraw było w toku na dzień 31.12.2008 r. 

W wyniku skarg i wniosków rozstrzygnięto nastę-
pująco:

Ilość spraw (zakwalifikowanych jako postępowanie 
wyjaśniające), które wpłyneły do KROZ w latach                
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  w 5 sprawach przedłużono postępowanie wyja-
śniające w sprawach z odpowiedzialności dyscy-
plinarnej;

  w 5 sprawach przyjęto do wiadomości, iż ter-
min do przeprowadzenia postępowania wyja-
śniającego ulegnie przedawnieniu w sprawach 
z odpowiedzialności zawodowej;

  w 8 sprawach zawiadomiono o odmownym za-
łatwieniu skarg i wniosków (w tym jedna z roku 
2007);

  w 4 sprawach wyłączono OROZ i przekazano 
do rozpatrzenia przez innego OROZ – głów-
ną przyczyną było to iż, zachodziły okoliczno-
ści, które dawały podstawę do zastosowania 
w przedmiotowych sprawach instytucji wyłą-
czenia Okręgowego Rzecznika. Zdaniem Krajo-
wego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
zachowanie bezstronności wobec okoliczności 
i faktów, jakie miały miejsce w przedmiotowych 
sprawach, było niemożliwe;

  w 1 sprawie uchylono i przekazano do ponow-
nego rozpatrzenia przez OROZ;

  w 6 sprawach przekazano zgodnie z właści-
wością do innego organu (w tym jedna z roku 
2007);

  w 8 sprawach nie wydano postanowienia – 
sprawa zakończona pismem;

  w 1 sprawie (z roku 2007) pozostawiono wnio-
sek bez rozpoznania;

  5 spraw było w toku na dzień 31.12.2008 r.

Sposób rozpatrzenia spraw przedstawiają załącz-
niki nr 2 i nr 3.

Podsumowanie

  Do Krajowego Rzecznika wpłynęło (z zakresu 
postępowania wyjaśniającego) 27 spraw mniej 
niż w 2007 r., co stanowi ok. 40%. Oprócz tego 
wpłynęło 40 spraw zakwalifikowanych jako 
skargi i wnioski.

  Do okręgowych rzeczników wpłynęło o 59 
spraw mniej, co stanowi ok. 12%. 

  Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodo-
wej stoi na stanowisku, że w każdej izbie okrę-
gowej winny być obowiązkowo przeprowa-

dzone szkolenia dla członków zespołów OROZ 
i OSD, minimum raz w roku z udziałem radców 
prawnych.

  W każdym okręgu winny być prowadzone dy-
żury OROZ, co ułatwia kontakt z członkami izb 
i przyczynia się do zmniejszenia ilości wszczę-
tych postępowań.

  Ustalono wzajemną współpracę z GINB, w celu 
wypracowania stanowiska mającego na celu 
uniknięcie okresu przedawnienia spraw z tytu-
łu odpowiedzialności zawodowej, zwłaszcza 
spraw mających szeroki oddźwięk społeczny – 
wspólne szkolenia z PINB.

  Z uwagi na niewłaściwe prowadzenie postępo-
wań wyjaśniających w OROZ, należy ujednolicić 
orzecznictwo poprzez organizowanie szkoleń 
wraz z radcami prawnymi obsługującymi organ 
rzecznika.

 Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawo-
dowej PIIB składa podziękowania za współpracę 
w minionym roku 2008 Prezesowi Krajowej Rady 
PIIB i jej członkom, a także wszystkim Krajowym 
i Okręgowym Rzecznikom Odpowiedzialności Za-
wodowej, obsłudze prawnej oraz pracownikom 
biura PIIB obsługującym Krajowego Rzecznika Od-
powiedzialności Zawodowej.

Załączniki:
Zał. nr 1 
Zał. nr 2 
Zał. nr 3 
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Wyciąg ze sprawozdań okręgowych rzeczników odpowiedzialności 
zawodowej za okres od 1.01.2008 do 31.12.2008
1. Ilość spraw niezakończonych w poprzednich latach 148

1.1. Sprawy poza kompetencją OROZ 3

1.2. Sprawy dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej 17

 w tym:  

1.2.1. Ilość zawieszonych postępowań 1

1.2.2. Ilość umorzonych postępowań 1

1.2.3. Ilość spraw przekazanych do OSD 7

1.3. Sprawy dotyczące odpowiedzialności zawodowej 126

 w tym:  

1.3.1. Ilość zawieszonych postępowań 11

1.3.2. Ilość umorzonych postępowań 65

1.3.3. Ilość spraw przekazanych do OSD 45

2. Ilość spraw które wpłynęły do OROZ w okresie sprawozdawczym 454

2.1. Sprawy poza kompetencją OROZ 62

2.2. Sprawy dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej 79

 w tym:  

2.2.1. Ilość nie wszczętych postępowań 14

2.2.2. Ilość wszczętych postępowań 57

2.2.3. Ilość zawieszonych postępowań 1

2.2.4. Ilość umorzonych postępowań 24

2.2.5. Ilość spraw przekazanych do OSD 19

2.3. Sprawy dotyczące odpowiedzialności zawodowej 313

 w tym:  

2.3.1. Ilość nie wszczętych postępowań 21

2.3.2. Ilość wszczętych postępowań 251

2.3.3. Ilość zawieszonych postępowań 9

2.3.4. Ilość umorzonych postępowań 92

2.3.5. Ilość spraw przekazanych do OSD 66

3. Ilość spraw przekazanych do KROZ 36

4. Ilość odwołań/zażaleń 34

5. Ilość spraw niezałatwionych na dzień sprawozdania 149

 w tym:  

5.1. Sprawy dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej 20

5.2. Sprawy dotyczące odpowiedzialności zawodowej 129

Załącznik nr 1
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LP. Instancja Woj. Odpowiedzialność Data 
wpływu Dotyczy Akta 

sprawy
Data 

załatwienia Uwagi Stan 
sprawy

1 II instancja ZAP zawodowa 02-01-2008 odwołanie KROZ/01/08
03-03-2008              
Decyzja nr 3/08 - 
umorzenie postępowania 

 ZAKOŃCZONA

2 II instancja ŁOD dyscyplinarna 07-01-2008 zażalenie KROZ/02/08

21-03-2008 
Postanowienie nr 17/08 -                       
utrzymuje w mocy zaskarżone 
postanowienie 

 ZAKOŃCZONA

3 II instancja DOŚ zawodowa 08-01-2008 zażalenie KROZ/03/08

04-03-2008 
Postanowienie nr 14/08 -                      
utrzymuje w mocy zaskarżone 
postanowienie 

 ZAKOŃCZONA

4 II instancja DOŚ dyscyplinarna 08-01-2008 zażalenie KROZ/04/08

18-03-2008 
Postanowienie nr 16/08 -                             
utrzymuje w mocy zaskarżone 
postanowienie 

 ZAKOŃCZONA

5 II instancja ZAP zawodowa 17-01-2008 odwołanie KROZ/05/08
26-03-2008                       
Decyzja nr 4/08 -                         
umorzenie postępowania

 ZAKOŃCZONA

6 II instancja LUB zawodowa
22-01-2008              
07-01-2008

odwołanie KROZ/06/08

29-02-2008 
Postanowienie nr 9/08 -                             
stwierdza uchybienie terminu 
do wniesienia odwołania 

 ZAKOŃCZONA

7 II instancja DOŚ zawodowa 08-02-2008 odwołanie KROZ/07/08

20-05-2008                       
Decyzja nr 05/08 -                           
umorzenie  postępowania 
odwoławczego

 ZAKOŃCZONA

8 II instancja KUP zawodowa 18-02-2008 zażalenie KROZ/08/08

19-06-2008                        
Decyzja nr 06/08 -                        
umorzenie postępowania 
odwoławczego

 ZAKOŃCZONA

9 II instancja MAP dyscyplinarna
25-02-2008               
18-03-2008

zażalenie KROZ/09/08

08-04-2008 
Postanowienie nr 20/08 -                 
utrzymuje w mocy zaskarżone 
postanowienie

 ZAKOŃCZONA

10 II instancja POM dyscyplinarna 10-03-2008 odwołanie KROZ/010/08

02-06-2008 
Postanowienie nr 27/08 -                     
utrzymuje w mocy zaskarżone 
postanowienie 

 ZAKOŃCZONA

11 I instacja MAZ dyscyplinarna 18-03-2008 zażalenie KROZ/011/08

10-07-2008 
Postanowienie nr 33/08 -                   
umorzenie  postępowania 
wyjaśniającego

 ZAKOŃCZONA

12 II instancja POM dyscyplinarna 07-04-2008 zażalenie KROZ/012/08

09-05-2008 
Postanowienie nr 24/08 -                      
uchyla w całości i przekazuje do 
ponownego rozpatrzenia

 ZAKOŃCZONA

13 II instancja DOŚ dyscyplinarna 14-04-2008 zażalenie KROZ/013/08

05-08-2008 
Postanowienie nr 34/08 -                          
uchyla zaskarżone postanowie-
nie i przekazuje do ponownego 
rozpatrzenia

Po-
nowne 
zażale-

nie

w toku

14 II instancja LBS dyscyplinarna 15-04-2008 zażalenie KROZ/014/08

10-07-2008 
Postanowienie nr 30/08 -                            
utrzymuje w mocy zaskarżone 
postanowienie 

 ZAKOŃCZONA

15 II instancja OPL dyscyplinarna 05-05-2008 zażalenie KROZ/015/08

08-08-2008 
Postanowienie nr 31/08 -
utrzymuje w mocy zaskarżone 
postanowienie
02-09-2008 
Postanowienie nr 41/08 - 
sprostowanie Postanowienia 
nr 31/08

 ZAKOŃCZONA

16 II instancja LUB dyscyplinarna
16-05-2008                  
30-05-2008

zażalenie KROZ/016/08

29-07-2008 
Postanowienie nr 35/08 -
uchyla i przekazuje do 
ponownego rozpatrzenia                    
15-12-2008 
Postanowienie nr 55/08 -                
utrzymuje w mocy zaskarżone 
postanowienie

 ZAKOŃCZONA

Załącznik nr 2
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LP. Instancja Woj. Odpowiedzialność Data 
wpływu Dotyczy Akta 

sprawy
Data 

załatwienia Uwagi Stan 
sprawy

17 I instacja PDK dyscyplinarna 27-05-2008

wyjaśnienia 
w przed-
miocie 
działań 

niektórych 
członków 
PDK OIIB

KROZ/017/08

Notatka z dn. 21.06.2008r. - 
nie ma podstaw do wszczęcia 
postępowania dyscyplinarnego 
wobec obwinionego

 ZAKOŃCZONA

18 I instacja SLK zawodowa 28-05-2008

wniosek 
o zwery-
fikowanie 
opinii rze-
czoznawcy 
budowlane-
go i posta-
nowienia

KROZ/018/08
29-07-2008               
Decyzja nr 8/08 -                         
umorzenie  postępowanie

 ZAKOŃCZONA

19 II instancja MAP dyscyplinarna 17-06-2008 zażalenie KROZ/019/08

31-07-2008 
Postanowienie nr 36/08 - 
uchyla i przekazuje do ponow-
nego rozpatrzenia

 ZAKOŃCZONA

20 II instancja OPL dyscyplinarna 02-07-2008 zażalenie KROZ/020/08

16-09-2008 
Postanowienie nr 43/08 -                  
utrzymuje w mocy zaskarżone 
postanowienie

 ZAKOŃCZONA

21 II instancja POM dyscyplinarna 07-07-2008 odwołanie KROZ/021/08

06-08-2008 
Postanowienie nr 37/08 -                        
uchyla i przekazuje do ponow-
nego rozpatrzenia

 ZAKOŃCZONA

22 II instancja WAM zawodowa 18-07-2008 odwołanie
KRO-

Z/022/08

15-09-2008 
Decyzja nr 9/08- umorzenie 
postępowania odwoławczego

 ZAKOŃCZONA

23 II instancja SLK zawodowa 28-07-2008 zażalenie KROZ/023/08

01-10-2008 
Postanowienie nr 47/08 -               
utrzymuje w mocy zaskarżone 
postanowienie

 ZAKOŃCZONA

24 II instancja MAZ dyscyplinarna 29-07-2008 zażalenie KROZ/024/08

15-09-2008 
Postanowienie nr 42/08 -                  
utrzymuje w mocy zaskarżone  
postanowienie

 ZAKOŃCZONA

25 II instancja MAP dyscyplinarna 19-08-2008 zażalenie KROZ/025/08

13-10-2008 
Postanowienie nr 48/08 -             
utrzymuje w mocy zaskarżone 
postanowienie 

 ZAKOŃCZONA

26 II instancja OPL dyscyplinarna 25-08-2008 zażalenie KROZ/026/08

03-12-2008 
Postanowienie 
nr 53/08 i 54/08 - 
utrzymuje w mocy zaskarżone 
postanowienie

 ZAKOŃCZONA

27 II instancja DOŚ zawodowa 02-09-2008 zażalenie KROZ/027/08

26-08-2008 
Zawiadomienie o odmow-
nym załatwieniu skargi (KROZ/
SiW/24/08)

 ZAKOŃCZONA             

28 II instancja POM zawodowa 22-09-2008 odwołanie KROZ/028/08   w toku

29 II instancja PDK zawodowa 29-09-2008 odwołanie KROZ/029/08

07-11-2008
Decyzja nr 10/08 - 
umorzenie postępowania 
odwoławczego

 ZAKOŃCZONA

30 I instacja PDK dyscyplinarna 01-10-2008 wniosek KROZ/030/08   w toku

31 II instancja DOŚ zawodowa 22-10-2008 zażalenie KROZ/031/08

03-12-2008
Decyzja nr 11/08 -
umorzenie postępowania 
odwoławczego

 w toku

32 II instancja ZAP dyscyplinarna 05-11-2008 zażalenie KROZ/032/08

30-12-2008 
Postanowienie 
nr 57/08 i 58/08 -
utrzymuje w mocy zaskarżone 
postanowienia

 ZAKOŃCZONA

33 II instancja POM dyscyplinarna 12-11-2008 zażalenie KROZ/033/08

15-12-2008 
Postanowienie nr 56/08 -
utrzymuje w mocy zaskarżone 
postanowienie 

 ZAKOŃCZONA

34 II instancja OPL dyscyplinarna 02-12-2008 zażalenie KROZ/034/08   w toku

35 II instancja ZAP zawodowa 10-12-2008 skarga KROZ/035/08   w toku

36 II instancja LBS dyscyplinarna 22-12-2008 zażalenie KROZ/036/08   w toku
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LP. Sprawa nr Dotyczy Woj. Odpowiedzialność Data 
wpływu

Data 
załatwienia Uwagi Stan 

sprawy

1 KROZ/SiW/01/08 wniosek o przedłużenie 
terminu postępowania

ŁOD dyscyplinarna 07-01-2008

18-01-2008 
Postanowienie nr 4/08 -
przedłużenie postępowania 
wyjaśniającego

 ZAKOŃCZONA

2 KROZ/SiW/02/08 skarga na działalność 
OROZ

DOŚ zawodowa 07-01-2008
15-04-2008 
Zawiadomienie o odmow-
nym załatwieniu skargi

 ZAKOŃCZONA

3 KROZ/SiW/03/08
wniosek o wyłączenie 
OROZ DOŚ i przekaza-
nie do OROZ innej OIIB

DOŚ zawodowa 10-01-2008

04-03-2008 
Postanowienie nr 11/08 - 
wyłączenie OROZ MAP 
i przekazanie sprawy do 
OROZ OPL

 ZAKOŃCZONA

4 KROZ/SiW/04/08 
wniosek o wyłączenie 
OROZ MAP i przekaza-
nie do OROZ innej OIIB

MAP dyscyplinarna 31-01-2008

17-03-2008              
Pismo - 
odmowa uwzględnienia 
wniosku

 ZAKOŃCZONA

5 KROZ/SiW/05/08
wniosek o wyłączenie 
OROZ DOS i przekaza-
nie do innej OROZ 

DOŚ dyscyplinarna 08-02-2008

04-03-2008 
Postanowienie nr 8/08 -
wyłączenie OROZ DOŚ 
i przekazanie sprawy do 
OROZ OPL

 ZAKOŃCZONA

6 KROZ/SiW/06/08 skarga na działalność  
OROZ

ZAP zawodowa 17-09-2007
23-04-2008  
Pismo dot. braku statusu 
strony

 ZAKOŃCZONA

7 KROZ/SiW/07/08 wniosek o przedłużenie 
terminu postępowania

KUP dyscyplinarna 25-02-2008

11-03-2008 
Postanowienie nr 12/08 - 
przedłużenie postępowania 
wyjaśniającego

 ZAKOŃCZONA

8 KROZ/SiW/08/08 skarga na działalność 
OROZ

LUB zawodowa 25-02-2008
22-04-2008 
Zawiadomienie  o odmow-
nym załatwieniu skargi

 ZAKOŃCZONA

9 KROZ/SiW/09/08 wniosek o przedłużenie 
terminu postępowania

ŁOD dyscyplinarna 29-02-2008

11-03-2008 
Postanowienie nr 15/08 -                      
przedłużenie postępowania 
wyjaśniającego

 ZAKOŃCZONA

10 KROZ/SiW/10/08 skarga na działalność 
MAZ OIIB

MAZ zawodowa 17-03-2008
30-06-2008 
Zawiadomienie o odmow-
nym załatwieniu skargi 

 ZAKOŃCZONA

11 KROZ/SiW/11/08 wniosek o przedłużenie 
terminu postępowania

LUB zawodowa 31-03-2008

18-04-2008 
Postanowienie nr 22/08 -                                                       
przyjmuje do wiadomości, iż 
termin ulegnie przedaw-
nieniu

 ZAKOŃCZONA

12 KROZ/SiW/12/08 skarga na działanie  
OROZ 

KUP zawodowa 02-04-2008
26-08-2008 
Zawiadomienie o odmow-
nym załatwieniu skargi

 ZAKOŃCZONA

13 KROZ/SiW/13/08 skarga na bezczynność 
OROZ

POM dyscyplinarna 28-03-2008
09-04-2008                               
Pismo prośba o akta. 

Sprawa 
zakończona 

w OROZ POM 
decyzją z dn. 
04.08.2008 
- umorzenie 

postępowania. 
Wpłynęło 
odwołanie 
- ponownie 
zarejestro-
wano pod 
nr sygn. akt 

KROZ/028/08

ZAKOŃCZONA

14 KROZ/SiW/14/08 skarga na obwinionego POM dyscyplinarna 28-03-2008

16-04-2008                  
Pismo przekazane pismo 
zgodnie z właściwością do 
OROZ POM

 ZAKOŃCZONA

15 KROZ/SiW/15/08 skarga na obwinionego POM dyscyplinarna 28-03-2008

16-04-2008                     
Pismo przekazane pismo 
zgodnie z właściwością do 
OROZ POM

 ZAKOŃCZONA

16 KROZ/SiW/16/08
wniosek o wyłączenie 
OROZ PDL i przekazanie 
do innego OROZ 

PDL dyscyplinarna 07-04-2008

19-06-2008 
Postanowienie nr 26/08 -
odmowa wszczęcia postę-
powania

 ZAKOŃCZONA

Załącznik nr 3
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LP. Sprawa nr Dotyczy Woj. Odpowiedzialność Data 
wpływu

Data 
załatwienia Uwagi Stan 

sprawy

17 KROZ/SiW/17/08
wniosek o wyłączenie 
OROZ LBS i przekazanie 
do innego OROZ 

LBS dyscyplinarna 11-04-2008

27-06-2008 
Postanowienie nr 25/08 - 
oddala wniosek o wyłączenie 
OROZ, a wniosek o umorze-
nie postępowania przekazuje 
do KSD

 ZAKOŃCZONA

18 KROZ/SiW/18/08 wniosek o przedłużenie 
terminu postępowania

SLK dyscyplinarna 14-04-2008

21-04-2008 
Postanowienie nr 21/08 -  
przedłużenie postępowania 
wyjaśniającego do dnia 07 
czerwca 2008 r.

 ZAKOŃCZONA

19 KROZ/SiW/19/08 skarga na działalność 
inpektora nadzoru

DOŚ zawodowa 24-04-2008

12-05-2008 
Postanowienie nr 23/08 -
zwrócenie wniosku do OROZ 
DOŚ

24-09-08 
wpłynęła 
decyzja nr 
17/2008 
z dnia 

05.09.08 r.  
z OROZ DOŚ 
o umorzeniu 

postępowania                          
dot. akt 

KROZ/031/08

ZAKOŃCZONA

20 KROZ/SiW/20/08
skarga - zawiadomienie 
o naruszeniu dóbr 
osobistych

DOŚ dyscyplinarna 12-05-2008

05-08-2008 
Postanowienie nr 32/08 -
uchyla i przekazuje do po-
nownego rozpatrzenia

 ZAKOŃCZONA

21 KROZ/SiW/21/08
wnioski i wyjaśnienia do 
postępowania dyscypli-
narnego

ŁOD dyscyplinarna 21-05-2008
02-07-2008  
KROZ - do wiadomości

 ZAKOŃCZONA

22 KROZ/SiW/22/08 wniosek o przedłużenie 
terminu postępowania

LUB zawodowa 27-05-2008

02-06-2008 
Postanowienie nr 28/08 -
przyjmuje do wiadomości, iż 
termin do załatwnienia spra-
wy ulegnie przedłużeniu

 ZAKOŃCZONA

23 KROZ/SiW/23/08 wniosek o przedłużenie 
terminu postępowania

LUB zawodowa 02-06-2008

09-06-2008 
Postanowienie nr 29/08 -
przyjmuje do wiadomości, iż 
termin do załatwnienia spra-
wy ulegnie przedłużeniu

dot akt 
KROZ/063/07

ZAKOŃCZONA

24 KROZ/SiW/24/08 skarga na działalność 
OROZ

DOŚ zawodowa 10-07-2008

03-12-2008 
Zawiadomienie o odmow-
nym sposobie załatwienia 
skargi

 ZAKOŃCZONA

25 KROZ/SiW/25/08

wniosek o szczególne 
sprawowanie nazdoru 
nad działalnością OROZ 
WAM OIIB

WAM zawodowa 14-07-2008

16-07-2008  
Pismo do PINB-u w Nidzicy 
informujące o postanowieniu 
OROZ WAM OIIB

dot. akt 
KROZ/022/08

ZAKOŃCZONA

26 KROZ/SiW/26/08

wniosek o rozstrzygnię-
cie sporu o właściwość 
miejscową między 
OROZ SLK, a OROZ MAP

SLK zawodowa 17-07-2008

18-08-2008 
Postanowienie nr 38/08 -             
wskazuje OROZ Małopolskiej 
OIIB jako organ właściwy do 
prowadzenia postępowania 
wyjaśniającego

 ZAKOŃCZONA

27 KROZ/SiW/27/08 wniosek o przedłużenie 
terminu postępowania

LUB zawodowa 18-08-2008

20-08-2008 
Postanowienie nr 39/08 -
przyjmuje do wiadomości, iż 
termin do załatwienia sprawy 
ulegnie przedłużeniu

 ZAKOŃCZONA

28 KROZ/SiW/28/08

wniosek o rozstrzygnię-
cie sporu o właściwość 
miejscową między 
OROZ SLK, a OROZ MAP

MAP zawodowa 19-08-2008

28-11-2008 
Postanowienie nr 51/08 
-postanawia wskazać jako 
właściwego miejscowo OROZ 
MAP

 ZAKOŃCZONA

29 KROZ/SiW/29/08 wniosek o przedłużenie 
terminu postępowania

LUB zawodowa 08-09-2008

22-09-2008 
Postanowienie nr 44/08 -                             
przyjmuje do wiadomości, 
iż termin załatwienia sprawy 
ulegnie przedłużeniu

 ZAKOŃCZONA

30 KROZ/SiW/30/08

wniosek o wyłącze-
nie OROZ ZAP OIIB 
i przekazanie do innego 
organu

ZAP zawodowa 22-09-2008

01-10-2008 
Postanowienie nr 49/08 -
wyłącza OROZ Zachodnio-
pomorskiej OIIB i przekazuje 
sprawę do OROZ Lubuskiej 
OIIB

 ZAKOŃCZONA
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LP. Sprawa nr Dotyczy Woj. Odpowiedzialność Data 
wpływu

Data 
załatwienia Uwagi Stan 

sprawy

31 KROZ/SiW/31/08
wniosek o wszczęcie 
postępowania przed 
Sądem Dyscyplinarnym

ŁOD dyscyplinarna 19-09-2008   w toku

32 KROZ/SiW/32/08

wniosek o wypłacenie 
odszkodowania  w wys. 
5000 zł z powodu wy-
dania nierzetelnej opinii 
budowlanej

DOŚ dyscyplinarna 07-10-2008
18-11-2008                   
Pismo  ZAKOŃCZONA

33 KROZ/SiW/33/08

wniosek o przekaza-
nie sprawy do OROZ 
innej izby (nie wszczęto 
postępowania przez 
OROZ)

OPL  28-10-2008   w toku

34 KROZ/SiW/34/08

wniosek o rozważanie 
sprawy dot. wykony-
wania funkcji biegłego 
sądowego w zakresie 
rzeczoznawstwa 
budowlanego  przez 
osobę nie posiadającą  
stosownych uprawnień

WAM dyscyplinarna 07-11-2008
19-11-2008                          
Pismo  ZAKOŃCZONA

35 KROZ/SiW/35/08 wniosek o przedłużenie 
terminu postępowania

ZAP dyscyplinarna 12-11-2008

13-11-2008 
Postanowienie nr 50/08 - 
przedłużenie postępowania 
wyjaśniającego

 ZAKOŃCZONA

36 KROZ/SiW/36/08

skarga - zażalenie na 
nierzetelne wykony-
wanie obowiązków 
kierownika budowy

MAP dyscyplinarna 12-11-2008
21-11-2008                
Pismo  ZAKOŃCZONA

37 KROZ/SiW/37/08 wniosek o przedłużenie 
terminu postępowania

LUB zawodowa 28-11-2008
05-12-2008                    
Pismo  ZAKOŃCZONA

38 KROZ/SiW/38/08

wniosek dot. niekom-
petencji i nieznajomości 
prawa u osób powoła-
nych na OROZ KUP

KUP dyscyplinarna 11-12-2008   w toku

39 KROZ/SiW/39/08

wniosek o interwencje 
w sprawie odmowy 
przez OROZ wszczęcia 
postępowania wyjaśnia-
jacego wobec biegłego 
sądowego

ZAP zawodowa 15-12-2008   w toku

40 KROZ/SiW/40/08 wniosek o przedłużenie 
terminu postępowania

ŁOD dyscyplinarna 29-12-2008   w toku
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1. Skład osobowy KKR
 Krajowa Komisja Rewizyjna w okresie sprawoz-
dawczym działała w składzie:

Przewodnicząca Krystyna Korniak-Figa
Wiceprzewodniczący Wojciech Jędraszak
Sekretarz  Urszula Kallik
Członkowie:  Tadeusz Gałązka
    Grzegorz Kokociński
    Janusz Komorowski
    Andrzej Pieniążek
    Paweł Piotrowiak
    Barbara Skorys

2. Działalność KKR prowadziła w opar-
ciu o Regulamin przyjęty przez I Krajowy Zjazd Izby, 
a poprawiony i uzupełniony przez II, III, V i VII Kra-
jowy Zjazd PIIB (w 2003, 2004, 2006 i 2007 r.)

3. Obsługa administracyjna KKR 
prowadzona była zgodnie z Instrukcją kancelaryj-
ną. Korespondencja przychodząca i wychodząca 
rejestrowana była systemem elektronicznym przez 
„DokMistrz”.

4. Posiedzenia KKR

 W 2008 roku KKR odbyła łącznie 11 posiedzeń tj.:

KKR
17.01.2008 r.  obecni   6/9 osób     
28.02.2008 r.  obecni   8/9
27.03.2008 r.  obecni   5/9 
17.04.2008 r.  obecni   9/9
15.05.2008 r.  obecni   7/9
12.06.2008 r.  obecni   8/9
10.07.2008 r.  obecni   9/9
18.09.2008 r.  obecni   7/9
04.12.2008 r.  obecni   7/9 

KKR z udziałem Przewodniczących OKR 
17.04.2008 r.  w Warszawie
    obecni: KKR   9/9  osób 
     Przewodniczący OKR 

14/16 osób
17-18.10.2008 r. wyjazdowe w Toruniu

     17.10.08 r. obecni: KKR 
8/9 osób

     Przewodniczący OKR
    12/16 osób
18.10 08 r.   obecni: KKR 9/9 osób 
    Przewodniczący OKR
    13/16 osób
w zakresie:
  omówienia wyników i przyjęcia wniosków po-

kontrolnych zawartych w protokołach zespołów 
kontrolnych

  omówienia stanowisk organów do ustaleń 
i wniosków pokontrolnych

  przyjęcia sprawozdania KKR z działalności w 2007 r. 
  omówienia przebiegu VII Krajowego Zjazdu 

i przyjętych wniosków
  analizy dokumentów przekazanych z OKR 

(uchwał, protokołów, sprawozdań)
  analizy realizacji budżetu KIIB za 2008 r. 
  stanu realizacji wniosków i zaleceń KKR zawar-

tych w protokołach pokontrolnych i sprawozda-
niu na VII Krajowy Zjazd Izby

  działalności kontrolnych i wniosków z nich wy-
pływających

  bieżącej informacji o działaniach Prezydium, Kra-
jowej Rady i podejmowanych przez nie uchwał 
a także ważniejszych problemach Izby

  dyskusji nad wieloma sprawami dot. dokumen-
tów, działań, ponoszonych kosztów

  działalności Spółki Wydawniczej „IB”
  działalności Komisji Prawno – Regulaminowej
  oceny stanu realizacji wniosków VII Krajowego 

Zjazdu
  wyjaśnień do zgłoszonych przez przewodniczą-

cych OSD i ORzOZ koordynatorów za pośrednic-
twem Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej PIIB uwag do działań kontrolnych 
niektórych OKR.

  wyjaśnień do skargi złożonej do KKR przez Rzecz-
nika Odpowiedzialności Zawodowej MAZ OIIB 
pana Jana Bylickiego dotyczącej odmowy wsz-
częcia  przez OKR nadzwyczajnej kontroli dzia-
łalności MAZ OIIB w zakresie finansowo – rze-
czowym (dotyczącej strat powstałych w wyniku 
wydrukowania biuletynu nr 3 MOIIB i wstrzyma-
nia kolportażu.
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  wnioskowania o przyznanie honorowych odznak 
PIIB

a ponadto:
  w I kwartale 2008 r. przeprowadziła planowe 

kontrole w zakresie statutowej, finansowej i go-
spodarczej działalności  organów  i Biura Krajowej 
Izby w 2007 r

  poddała szczegółowej analizie ustalenia i wnioski 
wypływające z protokołów pokontrolnych

  przyjęła przygotowane sprawozdania na VII Kra-
jowy Zjazd i zawarte w nim zalecenia dla działań 
KIIB i wnioski kierowane do Zjazdu

  w okresie styczeń - maj 2009 r. KKR przeprowadzi-
ła planowe kontrole z działalności Krajowej Izby 
w roku 2008.

Przewodnicząca KKR  
  uczestniczyła w 9 na  10 posiedzeń  Prezydium 

KR
  we wszystkich 7-u posiedzeniach KR 
  wzięła udział 02.01.08 r. w spotkaniu nowo-

rocznym w Warszawie
  uczestniczyła w zorganizowanym 10.01.08 r. 

w siedzibie KIIB wyjazdowym posiedzeniu stałej 
Podkomisji  Sejmowej ds. Budownictwa 

  wzięła udział w posiedzeniu KUiW 29.01 
i 06.05.08 r.

  wzięła udział w Okręgowych Zjazdach spra-
wozdawczych 05.04.08 r. w Łodzi, 18.04.08 r. 
w Białymstoku

  uczestniczyła w charakterze świadka w rozpra-

wie w Z. Górze 09.09.08 r.
  wzięła udział w dniach 26-27.09.08 r. w Otwoc-

ku w zebraniu szkoleniowym skarbników PIIB 
  uczestniczyła w dniach 07-09.11.08 r. w szko-

leniu organizowanym przez OKR SLK OIIB 
w Szczawnicy

  udzieliła wywiadu (zamieszczonego w Nr 4/08 
czasopisma „IB”) w zakresie działań komisji re-
wizyjnych PIIB 

  zgłaszała uwagi do projektu zmian w Statucie 
i Regulaminach KKR i OKR

  zorganizowała szkolenia dla członków OKR 
i KKR 

  prowadziła bieżącą korespondencję pomiędzy 
organami KI, Biurem KI, OKR, OIIB i członkami 
KKR i OKR przygotowała terminarze posiedzeń, 
nadzorów, preliminarz kosztów działalności na 
2008 r., program merytoryczny i organizacyjny 
szkoleń

  brała udział w dyskusjach w sprawach omawia-
nych na posiedzeniach Prezydium, KR zgłaszała 
uwagi , wnosiła poprawki do przyjmowanych 
protokołów 

  wniosła o udział Przewodniczących OKR (nie bę-
dących delegatami) w Zjazdach Izby w charak-
terze obserwatorów

  sprawowała  nadzór nad Podlaską  OKR

5. Uchwały KKR podjęte 
w 2008 r.

Uchwała* Data podjęcia Treść uchwały

Nr 1/II/KKR/08 28.02.2008 r.
w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych wynikających z protokołu planowej kontroli w zakresie 

prawidłowości zarządzania majątkiem KIIB w 2007 r.

Nr 2/II//KKR/08 27.03.2008 r. 
w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych wynikających  z protokołu  planowej kontroli z działalności 

Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w 2007 r. 

Nr 3/II//KKR/08 27.03.2008 r.
w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych wynikających  z protokołu  planowej kontroli z działalności 

Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w 2007 r.

Nr 4/II/KKR/08 27.03.2008 r.
w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych wynikających z protokołu planowej kontroli z działalności 

Biura Krajowej Izby w 2007 r. 

Nr 5/II/KKR/08 17.04.2008 r.
w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych wynikających z protokołu planowej kontroli z działalności 

Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej w 2007 r.

Nr 6/II/KKR/08 15.05.2008 r. 
w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych wynikających  z protokołu  planowej kontroli z działalności 

Krajowej Rady w 2007 r.

Nr 7/II/KKR/08 15.05.2008 r.
w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych wynikających  z protokołu  planowej kontroli z realizacji 

budżetu w 2007 r.
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Uchwała* Data podjęcia Treść uchwały

Nr 8/II/KKR/08 15.05.2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Krajowej Radzie PIIB za rok 2007

Nr 9/II/KKR/08 15.05.2008 r. w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB

Nr 10/II/KKR/08 15.05.2008 r. w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB

Nr 11/II/KKR/08 15.05.2008 r. w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB

Nr 12/II/KKR/08 do Nr 
15/II/KKR/08

15.05.2008 r. w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB

Nr 16/II/KKR/08 15.05.2008 r. w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB

Nr 17/II/KKR/08 15.05.2008 r. w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB

Nr 18/II/KKR/08 15.05.2008 r. w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB

Nr 19/II/KKR/08 15.05.2008 r. w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB

Nr 20/II/KKR/08 do Nr 
24/II/KKR/08

15.05.2008 r. w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB

Nr 25/II/KKR/08 do Nr 
26/II/KKR/08

15.05.2008 r. w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB

Nr 27/II/KKR/08 do Nr 
33/II/KKR/08

15.05.2008 r. w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB

Nr 34/II/KKR/08 do Nr 
39/II/KKR/08

15.05.2008 r. w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB

Nr 40/II/KKR/08 do Nr 
44/II/KKR/08

15.05.2008 r. w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB

Nr 45/II/KKR/08 15.05.2008 r. w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB

Nr 46/II/KKR/08 do Nr 
47/II/KKR/08

15.05.2008 r. w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB

Nr 48/II/KKR/08 do Nr 
49/II/KKR/08

15.05.2008 r. w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB

Nr 50/II/KKR/08 do Nr 
53/II/KKR/08

15.05.2008 r. w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB

Nr 54/II/KKR/08 do Nr 
56/II/KKR/08

15.05.2008 r. w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB

Nr 57/II/KKR/08 do Nr 
64/II/KKR/08

15.05.2008 r. w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB

Nr 65/II/KKR/08 do Nr 
67/II/KKR/08

15.05.2008 r. w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB

Nr 68/II/KKR/08 do Nr 
69/II/KKR/08

15.05.2008 r. w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB

Nr 70/II/KKR/08 do Nr 
71/II/KKR/08

15.05.2008 r. w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB

Nr 72/II/KKR/08 do Nr 
76/II/KKR/08

15.05.2008 r. w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB

Nr 77/II/KKR/08 15.05.2008 r. w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB

Nr 78/II/KKR/08 15.05.2008 r. w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB

Nr 79/II/KKR/08 do Nr 
82/II/KKR/08

12.06.2008 r. w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB

Nr 83/II/KKR/08 do Nr 
90/II/KKR/08

12.06.2008 r. w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB

* Numeracja uchwał kolejna ,łamana przez kadencję oraz rok w którym została podjęta.
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6. Koszty działalności KKR 
w roku 2008 r.

7. Szkolenia

 Problematyka: 
  Zasady prowadzenia rachunkowości w poszcze-

gólnych OIIB i KIIB.
  Aktualne zmiany w aktach prawnych (ustawa 

o rachunkowości, podatkach)
  Budżety Izb – zbieżność – powiązanie z ewiden-

cją księgową
  Metody wyceny aktywów i pasywów oraz usta-

lenie wyniku finansowego
  Zasady i sposoby prowadzenia ksiąg rachun-

kowych. 
  Działalność gospodarcza OIIB a księgowość

8. Nadzór nad działalnością 
Okręgowych Komisji Rewizyjnych 
był sprawowany i realizowany  przez członków 
KKR zgodnie z przyjętym harmonogramem prac 
i terminarzem posiedzeń OKR w zakresie wynikają-
cym z potrzeb merytorycznych z uwzględnieniem 
możliwości czasowych. KKR nie uchylała jako 
sprzecznych z prawem uchwał podjętych przez 
OKR w 2008 r. 

 Członkowie KKR złożyli pisemne sprawozdania 
z pełnionych w 2008 r. nadzorów nad działalnością 
OKR. Ujęto w nich uwagi dotyczące pracy poszcze-
gólnych OKR przede wszystkim w zakresie;
  Przestrzegania Regulaminu OKR (§4 pkt.5, §6 

pkt.1, §7 pkt.1i2)
  Przestrzegania Instrukcji przeprowadzania kon-

troli

Lp. Wyszczególnienie Kwota w zł

1. Ekwiwalent 29 179,19

2. Ryczałty za posiedzenia w tym w ramach nadzoru 21 600,00

3. Szkolenia ( Toruń, w 4-ech grupach  z OKR ) 31 055,06

4. Delegacje w tym: w ramach sprawowanego nadzoru Ujęte w kosztach KI

Cykl szkoleń  w 4 grupach dla członków OKR i KKR oraz skarbników i głównych księgowych

9-11.05.2008 r. w Tarnowskich Górach ( ŚLK, DOS, ŁOD, OPL)

Ilość uczestników: 

z  OKR 21 członków, 4 skarbników, 4 gł. księgowych

z  KKR 3 osoby

16-18.05.2008 r. w Św. Katarzynie k/Kielc (SWK, MAP, PDK, LUB)

Ilość uczestników: 

z  OKR 15 członków, 5 skarbników, 4 gł. księgowy

z  KKR 3 osoby

06-08.08 2008 r. w Grodnie k/Międzyzdrojów (ZAP, KUP, LBS, WKP)

Ilość uczestników: 

z  OKR 24 członków, 5 skarbników, 1 gł. księgowy

z  KKR 4 osoby

13-15.06.2008 r. w Barczewie nad jeziorem Dadaj (WAM, MAZ, PDL, POM)

 Ilość uczestników: 

z  OKR 17 członków, 1 skarbnik, 6 gł. księgowych

z  KKR  4 osoby

17-19.10.2008 r. w Toruniu warsztaty dla członków KKR 
i Przewodniczących OKR

Problematyka jednolitych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w PIIB 
(KIIB, OIIB)

Ilość uczestników: 17.10.08 18.10.08

z OKR 12 osób 13 osób

z KKR 8 osób 9 osób
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Nadzór nad działalnością Okręgowych Komisji Rewizyjnych sprawowany w 2008 r.

Lp.
Nazwa OKR

Przewodniczący 
OKR

Daty posiedzeń
w 2008 r.

Podjęte uchwały             
w 2008 r.

Sprawozdanie 
OKR za okres

Nadzór KKR
w 2008 r.

Stan członków  
31.12.02 r.
31.12.03 r.
31.12.04 r
31.12.05 r.
31.12.06 r.
31.12.07 r.
31.12.08 r.

1 2 3 4 5 6 7

1

Dolnośląska
Wrocław

Dobrucki Adam

06.02
12.03
10.05 
28.05
09.07
01.10
29.10
27.12

Nr 1 do Nr 18             
z 10.05.

01.01-31.12.08 Grzegorz 
Kokociński

21.04 - Zjazd
29.10.

7653
8322
8324
8426
8776
9184
9529

2

Kujawsko-Pomorska
Bydgoszcz

Brochocki Michał

16.01
20.02
12.03
14.05
17.09
15.10
19.11

Nr 1 z 14.05
Nr 2 z 29.07

01.01-31.12.08 Janusz Komorowski

16.01,20.02,12.
03,17.09,15.10,

19.11.

3780
4446
4968
5109
5591
5581
5667

3

Lubelska
Lublin

Budzyński Wojciech

01.02
12.03
07.04
07.10
04.11
25.11

Nr 1/II/OKR/08   
z 12.03.08

Nr 2/II/OKR/08 do Nr 
9II/OKR/08
z 07.04.08

Nr 10/II/OKR/08
z 04.11.08

01.01-31.12.08 Tadeusz Gałązka

-

4139
4611
4875
4952
5172
5629
5363

4

Lubuska
Gorzów Wlkp.
Bach Stanisław

15.01
12.05
29.08
27.11

nie podjęto 01.01-31.12.08 Wojciech Jędraszak

29.08,27.11.

724
837
834
902

2374
2795
2651

5

Łódzka
Łódź

Przesmycki Sławomir

14.01
28.03
16.04
05.05
25.06
10.06
10.09
17.11
03.12

nr VI/II/08
nr VII/II/08
nr VIII/II/08
z 28.03.08
nr IX/II/08
z 05.05.08

01.01-31.12.08 Barbara Skorys

16.04, 17.11.

3234
5025
5894
6088
6307
6611
6754

6

Małopolska
Kraków

Trębacz Henryk

22.01
26.02
11.03
18.03
01.04
17.06
12.08
04.11

nie podjęto 01.01-31.12.08 Andrzej Pieniążek

12.08

7200
8168
7835
8839
9141
9494
9923

7

Mazowiecka
Warszawa

Szczygielski Leonard

10.01
14.02
06.03
26.03
08.05
13.06
04.07
11.09
10.10
13.11
18.12

Nr 1/KR/08
Nr 2/KR/08
Nr 3/KR/08
z 26.03.08
Nr 4/KR/08

do 
Nr 29/KR/08
z 08.05.08

01.01-31.12.08 Grzegorz 
Kokociński

28.03, 12.06, 
11.09, 10.10, 

18.12

14414
brak

13014
14496
15082
16059
16767

8

Opolska
Opole

Baran Wiesław

09.01
219.02
12.03
19.03
09.04
 10.05
02.07
24.09
29.10
10.12

Nr 1/2008/KR
Nr 2/2008/KR

OPL OIIB               
z 09.01.08

Nr 3/2008/KR do
Nr 9/2008/KR
z 19.03.08

Nr 10/2008/KR
Nr 11/2008/KR

z 09.04.08
Nr 12/2008/KR

z 10.05.08

01.01-31.12.08 Urszula Kallik

02.07.

1855
2434
2230
2306
2378
2437
2538
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Lp.
Nazwa OKR

Przewodniczący 
OKR

Daty posiedzeń
w 2008 r.

Podjęte uchwały             
w 2008 r.

Sprawozdanie 
OKR za okres

Nadzór KKR
w 2008 r.

Stan członków  
31.12.02 r.
31.12.03 r.
31.12.04 r
31.12.05 r.
31.12.06 r.
31.12.07 r.
31.12.08 r.

9

Podkarpacka
Rzeszów

Mazur Stanisława

18.01
07.03
27.06
17.12

nie podjęto 01.01-31.12.08 Andrzej Pieniążek
17-18.07.08 

w trakcie kontroli

3000
4354
3555
4811
5015
5214
5448

10

Podlaska
Białystok

Szczurzewski Edward

15.01
04.03
01.04
27.05
15.07
07.10
11.12

Nr 1, Nr 2                
z 04.03.08

Nr 3 – Nr 12
z 01.04.08

01.01-31.12.08 Krystyna 
Korniak-Figa

18.04 Zjazd
09.12.08

2542
2842
2573
3009
3318
3224
3480

11

Pomorska
Gdańsk

Kroplewski Jarosław

10.03
21.05
01.09
27.10
22.12

Nr 1 do Nr 5             
z 22.05.08
bez numeru             
z 22.12.08

01.01-31.12.08 Janusz Komorowski

10.03, 01.09, 
27.10, 22.12.08

5941
5912
5964
6009
6375
6651
6926

12

Śląska
Katowice

Mika Tadeusz

03.03
09.06
08.09
07.11
08.12

Nr 42/08 do Nr 49/08
z 03.03.08
Nr 50/08                   

z 09.06.08

01.01-31.12.08 Tadeusz Gałązka

03.03.08

7895
9820

10283
10963
10865
11864
12344

13

Świętokrzyska
Kielce

Jamrozik Danuta

25.01
19.03
16.05
26.06
19.09
03.12

 podjęto 4 uchwały 01.01-31.12.08 Barbara Skorys

03.12.08

2443
2706
2855
3008
3160
3336
3495

14

Warmińsko-Mazurska
Olsztyn

Janusz Nowak

26.02
15.04
20.06
01.09
01.12

Nr 3/08 
z 01.09.08

Maj 2007 -  kwie-
cień 2008

maj 2008- kwie-
cień 2008

Paweł Piotrowiak

01.12.08

3336
3263
3879
3759
3877
5223
4150

15

Wielkopolska
Poznań

Draber Włodzimierz

25.01
15.02
30.05
19.09
14.11
19.12

Nr 1/08/OKR
z 14.03.08

Nr 2/08/OKR
do Nr 5/08/OKR

z 30.05.08

 28.03.07- 
14.03.08

08.04.08 -  
20.03.09

Paweł Piotrowiak

14.11.08

7196
7405
7899
8056
8391
8788
9089

16

Zachodnio-Pomorska
Szczecin

Zawadzki Jacek

22.01
27.02
12.03
06.05
26.05
28.10

Nr 1/OKR/08
do

Nr 8/OKR/08
z 06.05.08

Nr 9/OKR/08
do

Nr 12/OKR/08
z 26.05.08

01.01 – 
31.12.2007

Wojciech Jędraszak 3903
4191
4554
4564
4603
4924
5272

17

Krajowa Izba
Warszawa

- - - - 79264
86069
90650
97317

100425
107014
109529

1.Terminy posiedzeń OKR podane  w kolumnie 6 oznaczają udział w nich członków KKR w ramach nadzoru
2. W kolumnie 7 stan członków którzy opłacili składki na izbę wg danych z OIIB
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9. Ocena całokształtu działalno-
ści statutowej finansowej i go-
spodarczej Krajowej Izby w okre-
sie sprawozdawczym w oparciu 
o  ustalenia pokontrolne.

KRAJOWA RADA

 

Krajowa Rada w dniu 28.01.09 r podjęła 
uchwałę Nr 6/R/09 w sprawie realizacji wnio-
sków skierowanych przez VII Krajowy Zjazd PIIB do 
KR, akceptując odpowiedzi dotyczące wniosków 
skierowanych do krajowych organów PIIB i pole-
cając Komisji Wnioskowej przekazanie odpowiedzi 
wnioskodawcom.

Informacja o realizacji wniosków (wg. zesta-
wienia załączonego do uchwały Nr 6/R/09)
  skierowane do załatwienia przez KKK -  

15 wniosków (tab.D)
 w wyniku rozpatrzenia;

– 9 wniosków odrzucono 
–  3 wnioski realizowane są na bieżąco w tym  

1 przez OKK
–  1 wniosek zrealizowany  przez  ustawodawcę 

w projekcie zm. ustawy PB
–  1 wniosek przyjęty do realizacji
–  1 wniosek w kompetencji PIIB

  skierowane do załatwienia przez KP-R - 5 wnio-
sków (tab. E)

 w wyniku rozpatrzenia;
–  3 wnioski realizowane  na bieżąco
–  1 wniosek zasadny (do konsultacji i opinii 

KKK)

Uchwały i wnioski VII Krajowego Zjazdu PIIB 

VII Krajowy Zjazd sprawozdawczy PIIB obradujący w dniach 20-21.06.2008 r. 
podjął 30 uchwał w sprawie:

Uchwały Nr 1÷7/08
ustalenia zasad pracy VII Krajowego 
Zjazdu Delegatów

Uchwały Nr 8÷13/08
zatwierdzenia sprawozdań z działalności 
organów KIIB w 2007 r.

Uchwała Nr 14/08
udzielenia absolutorium KR PIIB za rok 
2007

Uchwały Nr 15÷25/08 
zmieniające Statut i regulaminy orga-
nów PIIB

Uchwały Nr 26÷27/08 przyznania odznak honorowych PIIB

Uchwała Nr 28/08
ustalenia zasady gospodarski finansowej 
PIIB 

Uchwała Nr 29/08 uchwalenia budżetu KIIB na 2009 r

Uchwała Nr 30/08
 przyjęcia sprawozdania Komisji Uchwał 
i Wniosków VII Krajowego Zjazdu PIIB

Zestawienie wniosków

Grupa
(tabela)

Ilość
wniosków

ogółem

zgłoszonych przez 
Okręgowe Zjazdy

zgłoszonych
na VII Krajowym 

Zjeździe
Realizacja

A 9 6 3
Zostały uwzględnione w przyjętych przez VII Krajowy 
Zjazd zmianach w Statucie, regulaminach organów 

i zasadach gospodarki finansowej

B 21 20 1

Poddano pod głosowanie na Zjeździe

Przyjęte przez Zjazd Odrzucone

15 6

C 10 9 1

Poddano pod głosowanie na Zjeździe

Przyjęte przez Zjazd Odrzucone

- 10

D 15 15 - Skierowane przez Zjazd do KKK

E 5 3 2 Skierowane przez Zjazd do KP-R

O 35 20 15
1 wycofany przez wnioskodawcę, 34 skierowane 

przez Zjazd do KR

Aneks
a)wniosek dodatkowy

1 - 1 Przekazany do wydawnictwa PIIB „IB”

b) wycofane 3 1 2 Wycofane przez wnioskodawców

∑ 99 74 25
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–  1 wniosek  niezasadny (do konsultacji i opinii 
KKK)

  skierowane do KR- 34 wnioski (tab. O)
 w wyniku rozpatrzenia;

–  6 wniosków przyjęto do  realizacji 
–  5 wniosków odrzucono
–  3 wnioski są w realizacji
–  11 wniosków przyjęto jako zasadne
–  4 wnioski wyjaśniono
–  1 do realizacji w OIIB
–  1 do konsultacji  KKK
–  3 wnioski rozpatrzone przez KP-R (1 oddalono, 

1 do wyjaśnienia, 1 do uzyskania opinii RZOZ)
  skierowane do redakcji „IB” - 1 wniosek (aneks)
 w wyniku rozpatrzenia;

 –  wniosek  nie przyjęty do realizacji

  KKR przyjmuje do wiadomości informację  
Komisji Wnioskowej, że wszyscy wnio-
skodawcy do końca lutego 2009 r. zostali 
poinformowani o realizacji bądź odrzuce-
niu ich wniosków i nie wnieśli dotychczas 
żadnych w tym względzie odwołań.

Wykonanie uchwał Krajowej Rady PIIB  
w 2008 roku.
 W 2008 roku odbyło się 10 posiedzeń Prezy-
dium Krajowej Rady na których nie podejmowa-
no uchwał. Krajowa Rada PIIB odbyła 7 posiedzeń 
w czasie których podjęła 19 uchwał .

Nr i data podjęcia uchwały Treść uchwały Stan realizacji

Uchwała 1/R/08 z dnia 25.01.08 r.
W sprawie terminarza działań przygotowawczych do VII Krajowego Zjazdu 
Sprawozdawczego PIIB

zrealizowana

Uchwała 2/R/08 z dnia 23.01.08 r. W sprawie zwołania VII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB zrealizowana

Uchwała 3/R/08 z dnia 23.01.08 r.

W sprawie Regulaminu postępowania w sprawie uznawania kwalifikacji  do wy-
konywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wobec obywate-
li  państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw 
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym którzy nabyli w tych państwach, 
poza granicami Rzeczypospolitej, kwalifikacje odpowiadające wykonywaniu 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w Polsce.

Zrealizowana

traci moc uchwała  Nr 
20/R/06 z dnia 31.05.06 r. 
zmieniona przez uchwałę  

Nr 4/R/07 z dnia 17.0 1.07 r.

Uchwała 4/R/08 z dnia 19.03.08 r.
W sprawie ratyfikacji umowy zawartej pomiędzy The Chartered Institute of 
Building (CIOB) oraz PIIB

zrealizowana

Uchwała  5/R/08 z dnia 28.05.08 r.
W sprawie nadania odznak honorowych PIIB
6 złotych: WAM – 2, OPL - 1, SLK - 2, PDL - 1
30 srebrnych:  WAM – 1, KUP - 1, LUB - 10, SWK - 1, PDL - 9, OPL - 5, MAZ - 3 

zrealizowana 

Uchwała 6/R/08 z dnia 28.05.08 r.

W sprawie nadania odznak honorowych PIIB 
20 złotych: MAZ – 5, DOS - 1, WAM - 1, SKL - 6, SWK - 2, POM - 3, WKP - 2
53 Srebrnych:  WAM – 1, MAZ - 24, MAP - 1, DOS - 10, POM - 8, WKP - 6, 
SWK - 3

zrealizowana

Uchwała 7/R/08 z dnia 28.05.08 r.
W sprawie wydawania zaświadczeń potwierdzających przynależność do organów 
samorządu zawodowego.

w ciągłej realizacji przez 
OIIB

Uchwała 8/R/08 z dnia 10.09.08 r. W sprawie powołania Komisji Wnioskowej KR PIIB zrealizowana

Uchwała 9/R/08 z dnia 10.09.08 r.
W sprawie przyznania odznak honorowych PIIB
2 złote:  KUP - 2 
10 srebrnych: KUP – 5, WAM - 5

zrealizowana

Uchwała 10/R/08 z dnia 5.11.08 r.
W sprawie nadania odznak honorowych PIIB
7 srebrnych: MAP  - 7 

zrealizowana

Uchwała 11/R/08 z dnia 5.11.08 r.
W sprawie nowelizacji ustawy o samorządach zawodowych architektów, inży-
nierów budownictwa oraz urbanistów (stanowisko PIIB  w sprawie ustawy z dnia 
8.10.08 r.) – przedstawione Senatowi Rzeczpospolitej Polskiej

zrealizowana
(pismo z dnia 5.11.08 r. do 

Marszałka Senatu)

Uchwała 12/R/08 z dnia 5.11.08 r.
W sprawie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z prze-
pisami Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej przepisu art. 15 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późń. Zm.)

zrealizowana 
wystąpienie do Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 

9.01.2009 r. 

Uchwała 13/R/08 z dnia 5.11.08 r.
W sprawie terminarza działań przygotowanych do VIII Krajowego Zjazdu Spra-
wozdawczego PIIB

zrealizowana

Uchwała 14/R/08 z dnia 5.11.08 r.
W sprawie zatwierdzenia wydatków na czasopismo PIIB „Inżynier Budownictwa” 
w roku 2009 

zrealizowana

Uchwała 15/R/08 z dnia 5.11.08 r.
W sprawie zakupu obligacji skarbu państwa (3-letnich na kwotę 3mln zł jako 
lokatę części środków funduszu statutowego)

zrealizowana
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Obsługa prawna Krajowej Rady
 Obsługę prawną KR zapewniała w szczególno-
ści Kancelaria Radcy Prawnego K. Zająca oraz Kan-
celaria Radcy Prawnego J. Szewczyk

Współpraca Izby z organami zewnętrz-
nymi
  administracją państwową - udział w pracach, 

opiniowanie, zajmowanie stanowiska w szcze-
gólności w zakresie spraw legislacyjnych  z:
–  Sejmowymi Komisjami i podkomisjami stałymi 

i  nadzwyczajnymi
Prezes KR i wyznaczeni przez Prezesa przedstawi-

ciele Krajowej Izby uczestniczyli w posiedzeniach 
Komisji Infrastruktury, Samorządu Terytorialnego 
i Gospodarki Regionalnej, Przyjazne Państwo doty-
czących problematyki budownictwa oraz w posie-

dzeniach stałych i nadzwyczajnych podkomisji: 
stałej ds. budownictwa oraz gospodarki przestrzen-
nej i mieszkaniowej

–  stałej ds. transportu drogowego i drogownic-
twa

–  stałej ds. transportu kolejowego, łączności 
i nowoczesnych technik informacyjnych

–  nadzwyczajnej do rozpatrzenia komisyjnego 

Nr i data podjęcia uchwały Treść uchwały Stan realizacji

Uchwała 16/R/08 z dnia 5.11.08 r.

Zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu postępowania kwalifikacyjnego 
w sprawach nadawania uprawnień budowlanych.
Zmiany wprowadzono w załączniku do uchwały Nr 43/R/03         z dnia 
17.12.2003 r. zmienionej uchwałą  Nr 8/R/05 z dnia 16.03.05 r. , uchwałą Nr 
9/R/05 z dnia 25.05.05 r., uchwałą Nr 39/R/05 z dnia 21.12.05 r., uchwałą nr 
30/R/06 z dnia 20.09.06 r. , uchwałą Nr 31/R/06 z dnia 25.10.06 r.

zrealizowana

Uchwała 17/R/08 z dnia 5.11.08 r.

Zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu postępowania w sprawie uznania 
kwalifikacji zawodowych osób z państw członkowskich Unii Europejskiej  Kon-
federacji Szwajcarskiej  lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia 
o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 
w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej (wprowadza zmiany w załączniku 
do uchwały  Nr 3/R/08 z dnia 19.03.08 r.

zrealizowana

Uchwała 18/R/08 z dnia 5.11.08  r.
W sprawie roty i trybu przyjmowania ślubowania składanego przez otrzymują-
cych uprawnienia budowlane

zrealizowana

Uchwała 19/R/08 z dnia 17.12.08 r. W sprawie zatwierdzenia korekty budżetu PIB na rok 2008 zrealizowana

Zestawienie wykonanych usług prawnych  dla Krajowej Rady w 2008 r.
Wyszczególnienie Kancelaria Radcy Prawnego J. Szewczyk

Udział w posiedzeniach Prezydium, KR, Krajowym Zjeździe, spotkaniach (GINB, Podkomisji ds. 
budownictwa, dot. apelacji Z. Góry) naradzie, przesłuchaniu

19

Przygotowanie projektu wniosku o wszczęcie postępowania, zażalenia na postanowienie, odpo-
wiedzi na pismo, stanowiska w sprawie interpretacji art.100 PB, opinii

5

Kancelaria Radcy Prawnego K. Zająca

Zastępstwo procesowe przed WSA  2

Obsługa prawna posiedzeń Prezydium, KR, KP-R, Zjazdu Krajowego 15

Poprawki do umowy, wypowiedzenie umowy, proj. umowy 4

Aktualizacja strony internetowej 13

Analiza akt sprawy i przygotowanie proj. uchwał, zmiany uchwały poprawek do uchwały 16

Analiza akt sprawy i przygotowanie proj.odpowiedzi na pismo, pozew, skargę kasacyjną, decyzji 
w sprawie odwołania

21

Przygotowanie; proj. rozstrzygnięcia skargi, pisma, roty ślubowania, zażalenia i wniosku o pod-
jęcie zawieszonego postępowania w sprawie Z.Góry. Notatki do prasy, poprawki do regulaminu, 
propozycji uzupełnienia zmian w ustawie, procedury głosowania poprawek do Statutu, regulami-
nu uznawania kwalifikacji cudzoziemców

18

Analiza dokumentacji w sprawie skargi, sprządzenie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego 2

Konsultacje prawne w siedzibie Izby 3

Przygotowanie opinii prawnej w sprawie kompetencji
 Baker & McKenzie Gruszczyński i Wspólnicy Kance-

laria Prawna

Zastępstwo procesowe, usługi prawne w sprawie Z. Góry Kancelaria Adwokacka Krzysztof  S.  Szymański

Sporządzenie opinii prawnej do proj. ustawy o zmianie ustawy             o samorządach zawo-
dowych architektów, inżynierów budownictwa, oraz urbanistów, analiza opinii prawnej i udział                  
w posiedzeniach Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej, posiedzeniu Komisji Infrastruktury

Rymar i Wspólnicy Sp. k.
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projektu ustawy o zmianie ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym

–  współpraca z Biurem Marszałka Sejmu, z Se-
nacką Komisją Gospodarki Narodowej

–  organizacja wyjazdowych posiedzeń Komisji 
Infrastruktury i stałych podkomisji sejmowych 
w siedzibie Izby

 Informacje o prezentowanych stanowiskach, 
uwagach przez przedstawicieli Izby biorących 
udział w posiedzeniach poszczególnych Komisji, 
podkomisji i uzyskanych rezultatach prezentowane 
były na łamach czasopisma „IB” oraz na stronie in-
ternetowej PIIB.

  Ministerstwami; Infrastruktury, Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego

  GUNB-em
  Instytutami naukowo-technicznymi
w zakresie;

-  spraw legislacyjnych
-  spraw związanych z wykonywaniem zawodu 

inżyniera budowlanego
-  spraw istotnych dla przebiegu procesu bu-

dowlanego
-  standardów nauczania w procesie dwustop-

niowego kształcenia, w zakresie zgodności 
kierunków kształcenia ze specjalnościami ob-
jętymi uprawnieniami budowlanymi

-  roli i miejsca techników budownictwa

– organizacyjnymi jak:
  branżowymi stowarzyszeniami naukowo-tech-

nicznymi
   uczelniami  technicznymi i Instytutami związa-

nymi z budownictwem
  samorządami zawodowymi (w szczególności 

IA, IU, IPB, IGPA)
   w ramach grupy B-8
  Towarzystwem Urbanistów Polskich (TUP)
w zakresie;

-  podnoszenia kwalifikacji członków Izby po-
przez organizacje szkoleń

-  zasiadania w Radach Programowych czasopism 
naukowo-technicznych, biuletynów izbowych

-  współuczestnictwo w organizacji konferencji
-  formułowania poglądów środowiska na wyda-

rzenia w kraju miedzy innymi wspólne stano-
wisko 16 samorządów zawodowych zaufania 
publicznego co do projektu zmian przepisów 
dot. funkcjonowania samorządów zawodo-
wych

jak w roku poprzednim poprzez udział w spotka-
niach roboczych, na płaszczyźnie działań szkole-
niowych, konferencyjnych i wydawniczych, opi-
niowania nowych i zmian w istniejących aktach 
prawnych, działań w Radzie Programowej „IB”, 
zgodności systemów i programów studiów a kie-
runków kształcenia ze specjalnościami nadawanych 
uprawnień budowlanych itp.

Współpraca zagraniczna
współpraca międzynarodowa prowadzona była:

1) w obszarze europejskim
  w ramach Europejskiej Rady Izb Inżynierskich 

(ECEC). 
  Udział 2-osobowej delegacji PIIB w zebraniu Za-

rządu i V Ogólnym Zgromadzeniu ECEC w Ham-
burgu  03.10.08 r.

  Udział prof. W. Radomskiego jako;
 - audytora działalności finansowej ECEC
 -  przewodniczącego grupy roboczej w zakresie 

problematyki usług, kwalifikacji   i płac inżynie-
rów w różnych krajach UE z perspektywą ich 
ujednolicenia.

 -  w grupie roboczej nad „kodeksem etycznym” 
inżynierów budownictwa UE

  Udział w pracach grupy roboczej ds. Prawa ma-
łego biznesu W. Szymczaka

2) w ramach europejskiej współpracy regio-
nalnej
  kontynuacja współpracy w ramach państw Gru-

py Wyszehradzkiej (V-4) (Czechy, Polska, Słowa-
cja, Węgry) 

  udział i wygłoszenie 2 referatów na konferen-
cji 9-11.10.08 r. w Szeged (Węgry) nt. „Miasto 
i jego rzeka - zagrożenia i możliwości” w ra-
mach spotkania Grupy Wyszehradzkiej

  wspólne omówienie problematyki prac legisla-
cyjnych w budownictwie, ujednolicenia progra-



136
VIII Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 2009

mów studiów na wyższych uczelniach, zasady 
etyki zawodowej inżynierów budownictwa, 
ujednolicenia w państwach UE nazwy zawo-
du „architekt” z aktami prawnymi Parlamentu 
i Rady Europy

3) w zakresie dwustronnej współpracy mię-
dzynarodowej
  wznowienie porozumienia, kontynuacja wymia-

ny informacji z ASCE - przedstawicielami Ame-
rykańskiego Stowarzyszenia Inżynierów Budow-
lanych 

  pozytywna współpraca na polu wyjaśnień nie-
prawidłowości w realizacji umów z inżynierami 
polskimi pracującymi w W. Brytanii z ICE i CIOB

  udział 7-osobowej grupy profesorów Rady Pol-
skich Inżynierów w Ameryce Północnej w uro-
czystościach nadania mostowi przez Wisłę 
w Fordonie im. Rudolfa Modrzejewskiego

Działalność szkoleniowa 
  Narada szkoleniowa Skarbników OIIB  w Ośrod-

ku Doskonalenia Zawodowego Kadr Celnych 
i Skarbowych w Otwocku

 w dniach 26-27 września 2008 r 
 obecni: 14 osób z OIIB ( bez POM , MAP)

Po zapoznaniu się z treścią protokołów z posiedzeń  
Krajowej Rady PIIB oraz jej Prezydium a także re-
alizacją podjętych uchwał stwierdzono, że działal-
ność Prezydium i Krajowej Rady w 2008 roku 
była zgodna ze Statutem i Regulaminami Pol-
skiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Działalność wydawnicza
1.  Do Umowy UMP 0057/PIIB/04 z 01.10.04 r. ze 

Spółką Wydawniczą na przygotowanie, druk 
oraz dostawę miesięcznika „IB” wraz z 7 anek-
sami wprowadzono w 2008r zmiany niżej poda-
nymi aneksami:

Aneks Nr 8 z 23.12.08 r
–  Od Nr.1/2009 do Nr 12/2009 płatność 1,40zł 

netto/1 egz. zamówiony.
  Przygotowanie, wydruk i dostarczenie egzem-

plarzy „IB” do Centrum Ekspedycyjno-Rozdziel-
czego Poczta Polska w terminach jak w załącz-
niku Nr 1 do Aneksu

2.  Do Umowy UMP114-0119/PIIB/06 z dnia 
18.04.2006r ze Spółką Wydawniczą „IB” wraz 
z 8 aneksami wprowadzono w 2008 r. zmiany 
niżej podanymi aneksami:

Aneks Nr 9 z 29.08.08 r.
–  Spółka „IB” będzie uczestniczyła w ponoszeniu 

przez Izbę kosztów kolportażu czasopisma od 
Nr.9/08 w kwocie 1,40zł netto +VAT za każdy 
zamówiony i kolportowany przez Izbę egzem-
plarz 

Aneks Nr 10 z 23.12.08 r.
–  Spółka „IB” będzie uczestniczyła w ponoszeniu 

przez Izbę kosztów za kolportaż od Nr 1/09 
w kwocie 1,00zł netto +VAT za każdy zamówio-
ny i kolportowany przez Izbę egzemplarz 

3.  Uchwały podjęte przez Krajową Radę w 2008 r., 
VI Krajowy Zjazd w 2007 r. dotyczące wydawa-
nia „IB”

–  Uchwała Nr 16/07 z 22.06.07 r. VI Krajowego 
Zjazdu – w sprawie uchwalenia budżetu PIIB na 
2008r.

  poz. 2.7 Koszty zakupu „IB” ponoszone przez 
KR 720 000,00

Koszty działalności Krajowej Rady w 2008 r.

L.p. Wyszczególnienie Koszty w zł

1. Ekwiwalent Prezesa KR 58 358,27

2. Ekwiwalent Sekretarza KR 29 179,19

3. Ekwiwalent Skarbnika KR 29 179,19

4. Ekwiwalenty  czterech V-ce Prezesów KR 82 388,04

5. Ryczałty za posiedzenia 34 920,00

6.  Szkolenia  Skarbników, Narada z Prze-
wodniczącymi OIIB

36 869,43

7.
Współpraca zagraniczna – tłumaczenia 
dokumentów, obsługa gości zagranicz-
nych

9 861,96

8. Udział w konferencjach,  Dniu Budowla-
nych,  kongresach

65 382,99

 9. Roczna składka  ECEC za 2009r
Składka na Kongres Budownictwa

26 093,70
2 000,00

10. Badanie „wizerunek zawodu inżyniera bu-
downictwa wśród opinii publicznej

30 500,00

11. Public Relations 70 052,40

12. Delegacje (w tym zagraniczne) Ujęte w kosztach KI

13. Obsługa prawna Ujęte w kosztach KI
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–  Uchwała Nr 19/R/07 z 24.10.07 r. w sprawie 
zatwierdzenia wydatków na czasopismo „IB” 
w 2008 r.
- OIIB – 0,90zł +VAT/1egz
- KR PIIB – 0,50zł +VAT/1egz
-  Koszty wysyłki „IB” ponosi KR. Wydawnictwo 

uczestniczy w kosztach wysyłki „IB” w wyso-
kości 1,00zł/egz. + VAT

-  KR ponosi pełne koszty zakupu „IB” 1,40zł/egz. 
+ VAT wysyłane do wojewodów, prezydentów 
miast, starostów, burmistrzów, wójtów, woje-
wódzkich i powiatowych inspektorów nadzo-
ru budowlanego

–  Uchwała Nr 19/R/08 z 17.12.08 r. w sprawie 
zatwierdzenia korekty budżetu PIIB na rok 2008  
-  poz. 2.7 Koszty zakupu „IB” ponoszone przez 

KR wzrost  do kwoty 790 000,00zł

  Spółka Wydawnicza PIIB wykazała na koniec 
2008 r. zysk w wysokości brutto 422 000zł  
w znacznej mierze dzięki wydawaniu katalogów 
z przeznaczeniem na dalszy jej rozwój

  Planowane na 2008 r. zamierzenia Spółki zosta-
ły zrealizowane i przekroczone; 
- objętość nakładu o 6,4%
- nakład o 6,5%
- udział Spółki w kosztach wysyłki „IB” o 18,3%

  Katalog Inżyniera – Budownictwo ogólne (edy-
cja 2008/2009) w objętości 512 stron i nakła-
dzie 30 000 egz. i Katalog Inżyniera – Inżynieria 
środowiska (edycja 2008/2009) w objętości 272 
strony i nakładzie 15 000 egz. zgodnie z pla-
nem został przekazany nieodpłatnie dla człon-
ków Izby

  Spółka w planach na 2009 r.  przewiduje posze-
rzenie  Katalogu Inżyniera – Inżynieria środowi-
ska o branżę elektryczną. 

W roku 2008 PIIB zakupiła od Spółki Wydaw-
niczej i pokryła koszty wydania i wysyłki „IB” 
jak niżej;
  Koszty wydania „IB” w 2008 r. zostały pokryte 

przez OIIB w 57,5% kosztów wydania.
  Sumaryczny koszt dystrybucji „IB” w 2008 r. zo-

stał pomniejszony o zwrot  z OIIB wysyłki in-
sertów o 18,8%, kolportaż pokryty przez Spółkę 
Wydawniczą o 58,4%, oraz o zwrot wysyłki in-
nych wrzutek (reklam) o 86,5%. Koszt dystry-
bucji po stronie KIIB wyniósł 16,3% całkowitych 
kosztów wysyłki.

KOMISJA UChWAŁ  
I WNIOSKóW, 
KOMISJA WNIOSKOWA KR

 W okresie od 01.01.08 r. do VII Krajowego 
Zjazdu Komisja Uchwał i Wniosków działała 
zgodnie z uchwałą nr 8/07 VI Krajowego Zjazdu, w  
składzie:
Przewodniczący  - Korczak Piotr
Wiceprzewodniczący - Naskręt Zenon
Wiceprzewodniczący - Karnowski Marek
Sekretarz  - Staroń Grażyna
Członkowie:
Tadeusz Cichosz, Janusz Cieśliński, Janina Ferenc, 
Andrzej Gałkiewicz, Leszek Gryczko, Jolanta Herma, 
Jerzy Kubiński, Jerzy Kotowski, Ryszard Kruszewski, 
Jan Mizera, Andrzej Pawelec, Zdzisław Soszkowski.

 W powyższym składzie KUiW w okresie do Kra-
jowego Zjazdu odbyła 3 posiedzenia. W dniu 20 
czerwca 2008 r. VII Krajowy Zjazd Uchwałą Nr 9/08 
zatwierdził sprawozdanie KUiW. 

 Na VII Krajowym Zjeździe uchwałą Nr 7/08 
została powołana KUiW działająca wyłącznie 
w czasie trwania Zjazdu tj. w dniach 20-21.06.2008 r. 
w składzie:
Przewodniczący  - Korczak Piotr
Wiceprzewodniczący - Naskręt Zenon
Wiceprzewodniczący - Karnowski Marek
Sekretarz  - Staroń Grażyna

Nr.
„IB”

Łączna ilość 
egz. zakupio- 

nych przez 
PIIB

Koszty wyda-
nia „IB” w zł

Zwrot kosztów 
wydania „IB”                
z OIIB  w zł

Koszty wysyłki               
w zł

Zwrot z OIIB 
kosztów 
wysyłki  

insertów

Zwrot 
kosztów kol-
portażu przez 

Spółkę

Zwrot kosz-
tów innych 

wrzutek 
(reklam)

Przygoto-
wanie bazy 
adresowej 

do
wysyłki

1-12 1 220 560 1 848 861,09 1 063 296,90 2 379 118,88 446 360,45 1 390 505,00 155 032,25 76 494,00
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Członkowie:
Horyński Bolesław, Soszkowski Zdzisław, Szostak 
Józef, Groniecki Edward, Mizera Jan, Kubiński Jerzy, 
Huryn Lucyna, Pawelec Andrzej, Rogala Benedykt, 
Ferenc Janina, Miłoszewski Andrzej.

Do KUiW wpłynęło łącznie 99 wniosków w tym:

  74 wnioski wpłynęły przed Zjazdem jako wnio-
ski z VII Okręgowych Zjazdów Sprawozdaw-
czych

  25 wniosków wpłynęło w czasie  obrad VII Kra-
jowego Zjazdu

Komisja wszystkie wnioski przeanalizowała i pose-
gregowała w grupy do załatwienia przez organy 
Izby wg. ich kompetencji. W ten sposób podzielo-
no wnioski na 8 grup i zestawiono w odpowiednich 
tabelach a następnie poddano pod głosowanie de-
legatom  Zjazdu poprzedzając  ich prezentowanie 
odpowiednimi rekomendacjami Komisji 

VII Krajowy Zjazd w dniu 21.06.2008 r. podjął 
uchwałę nr 30/08 w której przyjął sprawozdanie 
KUiW 

Uchwałą Krajowej Rady Nr 8/08 z dnia 
10.09.08 r. została powołana Komisja Wnio-
skowa w następującym składzie:
Przewodniczący  - Korczak Piotr
Wiceprzewodniczący - Naskręt Zenon
Wiceprzewodniczący - Karnowski Marek
Sekretarz  - Staroń Grażyna

Członkowie:  
Tadeusz Cichosz, Jolanta Herma, Kazimierz Jaku-
bowski, Józef Szostak, Edward Groniecki, Jan Mize-
ra, Jerzy Kubiński, Lucyna Huryn, Andrzej Pawelec, 
Andrzej Stasiorowski, Jacek Skarżewski, Andrzej 
Miłoszewski.

Komisja przekazała do realizacji wnioski poszcze-
gólnym organom Izby i monitorowała ich realiza-
cję. Odbyła w roku 2008 jedno posiedzenie w dniu 
16.12.08 r. na którym przyjęła otrzymane informa-
cje co do stanu realizacji wniosków i kierowanych 
odpowiedzi do wnioskodawców.

Informacja o realizacji wniosków (wg. Sprawoz-
dania Komisji Wnioskowej)

Z ogólnej liczby 79 wniosków 
  10 wniosków dot. Statutu i regulaminów orga-

nów oraz  zasad gospodarki finansowej – zosta-
ło załatwionych uchwałami dot. wprowadzenia 
zmian w tych przepisach

  15 wniosków – zgodnie z decyzją Zjazdu skiero-
wano do załatwienia przez KKK

  5 wniosków - zgodnie z decyzją Zjazdu skiero-
wano do załatwienia przez KP-R

  1 wniosek skierowano do Wydawnictwa PIIB 
„IB”. Redakcja „IB” odniosła się do tego wnio-
sku negatywnie

  12 wniosków dot. uprawnień techników i inży-
nierów skierowano do KR.

  Propozycje zapewnienia możliwości uzyska-
nia przez techników budowlanych (z maturą) 
uprawnień budowlanych w wykonawstwie 
obiektów nieskomplikowanych oraz zapewnie-
nia możliwości uzyskiwania uprawnień budow-
lanych bez ograniczeń do wykonawstwa przez 
inżynierów znalazły się w zgłoszonych do MI 
przez PIIB propozycjach do proj. zmian w usta-
wie PB.

  36 wniosków skierowano do rozpatrzenia przez 
KR

Z załącznika Nr 1 do sprawozdania Komisji Wnio-
skowej wynika, iż wnioski te realizowane są w spo-
sób następujący:
  zrealizowany został  1 wniosek
  w trakcie realizacji 
 znajduje się   16 wniosków
  nie zrealizowano   1 wniosku
  częściowo jest realizowany 1 wniosek
  przekazano do realizacji 6 wniosków
  odrzucono   11 wniosków

Koszty działalności KUiW i Komisji 
Wnioskowej w 2008 r.
L.p. Wyszczególnienie Koszty [zł]

1. Ryczałty za posiedzenia 4 200,00

2. Delegacje Ujęte w kosztach KI
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KOMISJA PRAWNO – REGULA-
MINOWA PIIB

 W  2008 roku Komisja Prawno - Regulaminowa 
kontynuowała działała w składzie: 
Przewodniczący - Andrzej Dobrucki 
Sekretarz -  Marek Walicki

Członkowie reprezentujący OIIB:
Bronisław Wosiek, Marek Żółtowski, Zbigniew 
Szcześniak, Sławomir Lewandowski (w zastępstwie 
Andrzej Surmacz), Piotr Filipowicz (w zastępstwie 
Piotr Parkitny),  Halina Pasich, Jerzy Kotowski, Adam 
Skardowski, Andrzej Ostrowski, Mikołaj Malesza 
(w zastępstwie Krzysztof Falkowski) , Henryk Waw-
rzyniak, Stefan Wójcik, Andrzej Pawelec, Krzysztof 
Ojrzyński, Jacek Skarżewski (w zastępstwie Jerzy 
Franczyszyn), Stefan Słoniecki .

 W 2008 r. Komisja Prawno-Regulaminowa 
odbyła 8 posiedzeń i jedno Zespołu ds. problema-
tyki związanej z ustawą Prawo budowlane
10.01 i 07.02.08 r. z udziałem Prezesa KR 06.03, 
08.05, 14.06, 30.08, 15.11, 11.12.08 oraz 
03.07.08 członków Zespołu ds. problematyki zwią-
zanej z ustawą Prawo budowlane

  Komisja P-R swoje zadania doradczo-opinio-
dawcze realizowała poprzez :

  wyrażanie opinii, uwag, zajęcie stanowiska, for-
mułowanie wniosków :
–  do uwag zgłoszonych do zmian w Statucie 

i Regulaminach Izby
–  do wniosków zgłoszonych przez Zjazdy OIIB 

oraz wniosków zgłoszonych na VII Krajowym 
Zjeździe

–  do proj.(z 11.12.07 r.) zmian ustawy o samo-
rządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów, ustawy PB 
(poparcie kontrprojektu Izby)

–  odniesienie się do opinii Zespołu GKUA 
(z 17.12.07 r.) w sprawie celowości i wzmac-
niania prac legislacyjnych nad proj. ustawy 
o zmianie ustawy  planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym – kontynuacja prac nad 
projektem „małej nowelizacji” (z 24.08.07 r.)

–  do proj. ustawy o zmianie ustawy Prawo ener-
getyczne (z 10.01.08 r.)

–  do proj. ustawy o zmianie ustawy Prawo 
Ochrony Środowiska

–  do proj. MI o uchyleniu ustawy (z 09.07.03 r.) 
o gwarancji zapłaty za roboty budowlane

–  do obywatelskiej inicjatywy dot. gwarancji za-
płaty za roboty budowlane

–  do petycji w sprawie zmian w ustawie PB dot. 
określenia warunków jakim powinna odpo-
wiadać osoba mogąca sporządzać świadec-
twa charakterystyki energetycznej budynku

–  do przedłożonego przez GKUA proj. ustawy 
o zm. ustawy PB, o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym, oraz innych ustaw 
wraz z uzasadnieniem

–  do proj. I części roboczej przepisów dot. wa-
runków technicznych jakim powinny odpo-
wiadać budynki i ich usytuowanie oprac. przez 
Instytut Techniki Budowlanej

–  do proj. (z 17.06.08 r.) przedłożonego przez 
MI o zm. ustawy PB, ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz  nie-
których innych ustaw – wypracowanie uwag 
i zgłaszanie ich na spotkaniach konsultacyj-
nych z udziałem Podsekretarza Stanu w MI 
O. Dziekońskiego w II połowie lipca 2008 we 
wszystkich województwach

–  do proj. ustawy o wyrobach budowlanych, 
ustawy o systemie oceny zgodności

–  do proj. ustawy o koncesjach na roboty budow-
lane i usługi wraz z proj. aktu wykonawczego

–  do proj. nowelizacji zakresu i formy projektu 
budowlanego

–  ustosunkowanie się do 5 wniosków skierowa-
nych do KP-R przez  VII Krajowy Zjazdu  PIIB

–  udział J. Kotowskiego, S. Wójcika  w posie-
dzeniach Komisji Sejmowych w tym Przyjazne 
Państwo, Komisji Infrastruktury, spotkaniach 
problemowych w MI

–  udział w MI H. Wawrzyniaka w warsztatach 
i naradzie ekspertów, wygłoszenie prelekcji dot. 
proj. Rozporządzenia MI w sprawie metodolo-
gii obliczania charakterystyki energetycznej bu-
dynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku 
stanowiącej samodzielną całość techniczno-
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użytkową oraz sposobu sporządzania wzorów 
świadectw charakterystyki energetycznej  

–  podział tematów dla poszczególnych człon-
ków KP-R związanych z proj. ustaw i rozpo-
rządzeń przekazywanych Izbie do konsultacji 
i ich realizacja w ścisłej współpracy z Okręgo-
wymi Zespołami P-R  

–  opiniowanie aktów prawnych we wzajemnej 
współpracy z IPB, IA, GKUA, SARP-em, Kon-
gresem Budownictwa, Departamentami MI, 
ITB, B-8, TUP 

  prowadzenie licznej korespondencji  szczególnie 
w zakresie przedkładanych Izbie do konsultacji 
i opiniowania tworzonych lub nowelizowanych 
aktów prawnych , także z Komisją Wnioskową 
co do stanu realizacji wniosków. 

KRAJOWA KOMISJA  
KWALIFIKACYJNA
Działalność KKK prowadzona była na podstawie:

  Regulaminu KKK przyjętego przez I Krajowy 
Zjazd Izby, a poprawionego i uzupełnionego 
przez II , III , IV, V, VII Krajowy Zjazd PIIB

  Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego 
w sprawach nadawania uprawnień budowlanych 
(Uchwała nr 1/R/03 z 22.01.03 r., zm. Uchwała 
nr 43/R/03 z 17.12.03 r., zm. Uchwala nr 8/R/05 
z 16.03.05 r., zm. Uchwała nr 9/R/05 z 25.05.05 
r., zm. Uchwała nr 39/R/05 z 21.12.05 r., zm. 
uchwała nr 30/R/06,  zm. Uchwała nr 31/R/06, 
zm. Uchwała nr 16/R/08 z 05.11.08 r.)

  Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego 
w sprawach nadawania tytułu rzeczoznawcy 
budowlanego (Uchwała nr 13/R/03 z 16.05.03 
r.,  zm. Uchwała nr 42/R/03 z 17.12.03 r., zm. 
Uchwała nr 10/R/06 z 01.02.06 r.,  zm. Uchwała 
nr 32/R/06, zm. Uchwała nr 3/R/07 z 17.01.07 r. 
tekst jednolity)

  Regulaminu postępowania w sprawie uznawania 
kwalifikacji do wykonywania samodzielnych funk-
cji technicznych w budownictwie wobec obywa-
teli  państw członkowskich Unii Europejskiej, Kon-
federacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym, którzy nabyli w tych państwach, 
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwa-
lifikacje odpowiadające wykonywaniu samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
w Polsce (Uchwała nr 3/R/08 z 19.03.08 r., zm. 
Uchwała nr 17/R/08 z dnia 05.11.08 r.)

  Regulaminu przeprowadzania egzaminów 
i nadawania uprawnień budowlanych (Uchwała 
nr 2/KKK/2003 z 14.01.03 r., zmiany: Uchwa-
ła nr 13/03 z 10.06.03 r.,  uchwała nr 15/03 
z 18.10.03 r., uchwała nr 18/03 z 18.11.03 r., 
uchwała nr 20/03 z 16.12.03 r., uchwała nr 
3/05 z 03.03.05 r., uchwała nr 5/06 z 5.09.06 r., 
uchwała nr 9/08 z 18.12.08 r. tekst jednolity)

  Regulaminu powoływania członków Zespołów 
Kwalifikacyjnych i Egzaminacyjnych w sprawach 
nadawania uprawnień budowlanych (Uchwała 
nr 18/KKK/03 z 18.11.03 r.)

  szczegółowego programu egzaminów na 
uprawnienia budowlane (zatwierdzonego przez 
GINB dnia 02.04.03 r.) Uchwała nr 3/KKK/03 
z 18.02.03 r.,  zmiany: Uchwała nr 14/03 
z 18.10.03 r., Uchwała nr 2/04 z 02.03.04 r., 
Uchwała nr 4/04 z 07.09.04 r., Uchwała nr 5/05 
z 03.03.05 r., Uchwała nr 10/05 z 27.09.05 r., 
uchwała nr 1/06 z 10.03.06 r., nr 6/06 i nr 7/06 
z  05.09.06 r., Uchwała nr 4/07 z 09.03.07 r.,U-
chwała nr 7/07 z 06.11.07 r., Uchwała nr 1/08 
z dnia 23.01.08 r., Uchwała nr 2/08 z dnia 
07.03.08 r., Uchwała nr 6/08 z dnia 16.09.08 r.)

  Regulaminu korzystania z Centralnego Zasobu 
Pytań egzaminacyjnych na uprawnienia budow-
lane (Uchwała nr 20/KKK/03 z 16.12.03 r.)

  Regulaminu postępowania weryfikacyjnego 
w sprawie nadawania uprawnień budowlanych 
obywatelom państw członkowskich Unii Euro-
pejskiej (Uchwała nr 1/KKK/04 z 02.03.04 r.)

 W 2008 r. zarejestrowano ogółem 3239 
spraw do KKK, z tego przychodzących 1945, wy-

Koszty działalności KP-R w 2008 r.

L.p. Wyszczególnienie Koszty [zł]

1. Ryczałty za posiedzenia 10 680,00

2. Delegacje Ujęte w kosztach KI
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chodzących 1294, przy czym :
zamknięto (załatwiono) – 3207
pozostało otwartych (w załatwieniu) – 32

 W 2008 r. KKK odbyła 6 posiedzeń Prezy-
dium, 7 posiedzeń plenarnych na których podjęła  
9 uchwał i 8 stanowisk.
 W 2008 r. powołane decyzjami Przewodniczą-
cego KKK działały 4 grupy zespołów specjalistycz-
nych 3 zespoły problemowe do rozwiązywania za-
dań bieżących w składach osobowych wybranych 
spośród członków KKK.

Zespoły ds. rzeczoznawstwa budow-
lanego
40 zespołów 3-osobowych do rozpatrzenia 
wniosków o nadanie tytułu rzeczoznawcy budow-
lanego wg. specjalności.

Zespoły orzekające
75 zespołów 3–osobowych do rozpatrzenia od-
wołań od decyzji OKK i zażaleń w trybie nadzoru na 
postanowienia OKK 
 W roku 2008 na 383 postanowień wyda-
nych przez OKK  wpłynęło do KKK 65 zażaleń 
na postanowienia OKK co stanowi 17%. KKK uchy-
liła 22 postanowienia co stanowi 33,8% wnie-
sionych zażaleń.

Zespoły ds. uznawania kwalifikacji za-
wodowych cudzoziemców
18 zespołów 3 – osobowych do rozpatrzenia 
wniosków o uznanie kwalifikacji zawodowych w bu-
downictwie w Polsce osób Unii Europejskiej, Konfede-
racji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europej-
skiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym

Ilość spraw – wniosków Rozstrzygnięcia

57 z 2008 r.
 2  z 2007 r.
8 wniesionych  ponownie (5 z 2007 i 3 z 2008)
2 po wyroku WSA

Łącznie 69

– wydano decyzji  - 48
- pozytywnych 41 (41 wpisano do rejestru GUNB)        
- negatywnych 7

– wydano postanowień - 1
-  oddalenie wniosku osoby która nie posiadała uprawnień budowlanych

– zamknięto bez rozpatrzenia - 2
– przekazano do rozpatrzenia właściwej OKK - 1
–  przekazano do OKK celem uzupełnienia dokumentacjii ponownego zaopinio-

wania - 6
– uzupełnienie dokumentacji - 2
– pozostało do rozpatrzenia  - 9 

Ilość spraw Rozstrzygnięcia
Odwołania (łącznie 141)
108 z 2008r ( w tym 7 ponownie)
dotyczących:
- postępowań egzaminacyjnych – 22
- postępowań kwalifikacyjnych - 68
- treści decyzji – 7  
- innych - 11

33 z 2007 r.

Rozpatrzono (łącznie 108)
33 z 2007 r. 
75 z 2008 r. 
–  utrzymano w mocy – 70 decyzji
dotyczących:

- postępowań egzaminacyjnych – 14
- postępowań kwalifikacyjnych – 56

- uchylono – 27 decyzji
dotyczących:

- postępowań egzaminacyjnych – 6
- postępowań kwalifikacyjnych – 15
- treści decyzji – 6 

- rozpatrzono – 11 spraw
nie dotyczących procedur nadawania uprawnień budowlanych
- pozostają w toku – 33 sprawy

Zażalenia (łącznie 78)
65 z 2008r (w tym 2 stwierdzenie nieważności)

13 z 2007r 

Rozpatrzono (łącznie 73) w tym 1 stwierdzenia nieważności
13 z 2007 r. 
60 z 2008 r. 
– utrzymano w mocy – 34 postanowienia
– uchylono – 39 w tym 

- 14 skierowano do ponownego rozpatrzenia
- 10 odmówiono wyjaśnień
- 4 stwierdzono uchybienie terminu
- 3 umorzono postępowanie
- 2 pozostawiono bez rozpatrzenia
- 1 stwierdzono nieważność postanowienia
- 5 wyjaśniono wątpliwości

– pozostaje w toku – 5 spraw

Tabela: Zespoły ds. rzeczoznawstwa budowlanego

Tabela: Zespoły orzekające
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Zespoły ds. weryfikacji pytań egzami-
nacyjnych
 W roku 2008 dwa zespoły ds. weryfikacji pytań 
egzaminacyjnych powołane:
-  w składzie przewodniczący – Piotr Koczwara  

+ 9 członków KKK (21-22.04.08r)
-  w składzie przewodniczący – Janusz Krasnowski 

+ 9 członków KKK (13-14.11.08 r) wprowadziły 
łącznie 203 pytania do Centralnego Zestawu Py-
tań Egzaminacyjnych (CZPE):

-  46 pytań testowych i 157 pytań ustnych uzupeł-
niając w ten sposób pytania zdezaktualizowane 
z powodu zmiany przepisów 

oraz przygotowały:
324 rodzajów zestawów testowych i 1115 te-
stów egzaminacyjnych na potrzeby 2 sesji egza-
minacyjnych 

Zespoły problemowe do rozwiązywa-
nia zadań bieżących tj.:
1. Zespół ds. wypracowania stanowiska KKK 

i Przewodniczących OKK powołany 19.06.08r 
w sprawie standardów programów nauczania 
w składzie: prof. M. Król-przewodniczący, S. Ka-
miński, A. Kosiński, W. Płaza, W. Sawicki, J. Smarż

2.  Zespół ds. opracowania propozycji realiza-
cji wniosków zgłoszonych na VII Krajowym 
Zjeździe PIIB powołany 02.09.08r w składzie: 
P. Koczwara-przewodniczący, G. Staroń, A. Gał-
kiewicz

3.  Zespół ds. opracowania sprawozdania KKK 
na VIII Krajowy Zjazd PIIB powołany 18.12.08r 
w składzie: J. Krasnowski – przewodniczący, G. Sta-
roń, E. Daszkiewicz, pracownicy sekcji obsługi KKK 

Udział członków KKK w pracach zespołów specjalistycznych w 2008 r.

L.p Członek Zespołu 
specjalistycznego

 Udział w pracach zespołów specjalistycznych

Łącznieds. rzeczoznawstwa 
budowlanego orzekających

ds. uznawania kwa-
lifikacji zawodowych 

cudzoziemców
weryfikacyjnych

1. prof. K.Szulborski 36 22 13 - 71

2. J. Krasnowski  4 55 3 1 63

3. P. Koczwara  8 19 - 2 29

4. prof. M. Król 20 10 5 2 37

5. B. Wosiek 6 15 - - 21

6. L. Ganowicz 11 21 - - 32

7. G. Staroń  6 29 18 2 55

8. A. Gałkiewicz 6 1 2 2 11

9. M. Płachecki  7 18  1 - 26

10. J. Boryczka 6 19 11 2 38

11 L. Mrowicki 3 2 - 1 6

12. W. Płaza  2 13 1 2 18

13. K. Jurkowski 1 - - 2 3

14. E. Daszkiewicz 1 - - 2 3

15. E. Woźniak - - - 1 1

prof. Z. Grabowski 1 - - - 1

Ilość spraw Rozstrzygnięcia

42 wnioski z 2008 r. 3 pozytywnie
22 negatywnie
3 zamknięto bez rozpoznania
30 w toku

Słowacja – 21

Czechy – 2

Niemcy – 10

Hiszpania – 2

Polska – 3

Włochy - 4

16 wniosków z 2007 r.

2 wnioski z WSA 1 pozytywnie
1  negatywnie

Tabela: Zespoły ds. uznawania kwalifikacji zawodowych cudzoziemców
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SKARGI do WSA, NSA
  W roku 2008 do Wojewódzkiego Sądu Ad-

ministracyjnego wniesiono: 
  47 skarg na decyzje KKK + 6 skarg pozosta-

łych z 2007 r. Łącznie 53 skargi
-  24 dot. postanowień wydanych w trybie 

art.113 § 2 kpa
-  24 dot. decyzji o nadaniu lub odmowie nada-

nia uprawnień budowlanych
-  3 dot. decyzji odmowy nadania tytułu rzeczo-

znawcy budowlanego
-  2 dot. rozstrzygnięcia uznania kwalifikacji za-

wodowych cudzoziemca

W roku 2008 przed WSA zakończyły się 43 
sprawy.
	 W rozpatrywanych sprawach WSA zajął nastę-
pujące stanowisko:
  w 29 sprawach utrzymał w mocy rozstrzygnię-

cia KKK, oddalając złożone skargi

  w 14 sprawach uchylił rozstrzygnięcia KKK 
i skierował do ponownego rozpatrzenia

Do rozpatrzenia w roku 2009 pozostało  
10 skarg z roku 2008.

 W roku 2008 do Naczelnego Sądu Admini-
stracyjnego wniesiono 13 skarg: 
NSA rozstrzygnął w 10 sprawach:
  w 4 sprawach oddalił skargę kasacyjną KKK
  w 6 sprawach oddalił skargę kasacyjną osoby 

skarżącej organ KKK

Do rozpatrzenia w roku 2009 pozostały  
3 skargi z roku 2008.
 KKK w 2008r przedstawiła w formie pisemnej 
506 informacji i  opinii jako odpowiedzi na kie-
rowane do niej  pytania i wnioski.

Działalność merytoryczna KKK w 2008 r. pro-

Zestawienie dokumentów  i innych czynności prawnych wykonanych 
dla KKK w 2008 r.

Wyszczególnienie Kancelaria Radcy Prawnego K. Zająca

Konsultacje prawne w siedzibie Izby 23

Udział w posiedzeniach KKK 3

Opinie prawne  4

Zastępstwo procesowe przed WSA 41

Analiza akt sprawy i przygotowanie skargi kasacyjnej   2

Przygotowanie projektu pisma 8

Uwagi do decyzji, ocena proj. decyzji 2

Przygotowanie proj. uchwały 1

Analiza akt sprawy i przygotowanie proj. odwołania 1

 Analiza akt sprawy i przygotowanie proj. wniosku 1

Odpowiedź na pismo 2

Zastępstwo procesowe przed NSA 12

Analiza akt sprawy i przygotowanie proj. decyzji 101

Analiza akt sprawy i przygotowanie odp. na skargę 38

Analiza akt sprawy i przygotowanie proj. wezwania 2

Analiza akt sprawy i przygotowanie proj. postanowienia (w sprawie odwoła-
nia, zażalenia, skargi) 

10

Analiza akt sprawy w związku ze skargą 1

L.p Wyszczególnienie Kwota w zł

Rodzaje wpływów (przychodów)

1.
2.

postępowanie o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego
z tytułu postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych cudzoziemców

33 600,00
 53 000,00

Rodzaje wydatków (kosztów)

1. Ekwiwalent Przewodniczącego KKK 29 179,19

2. Ekwiwalent Sekretarza KKK 29 179,19

3. Ryczałty za posiedzenia Prezydium i KKK 19 200,00

4. Praca Zespołów Specjalistycznych – ds. rzeczoznawstwa budowlanego (15 840,00), ds .uznawania kwalifika-
cji zawodowych cudzoziemców (3 600,00), orzekających (720,00)

20 160,00

Koszty działalności KKK w 2008 r.
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wadzona była zgodnie z Regulaminem popra-
wionym i uzupełnionym przez V, VII Krajowy Zjazd, 
oraz obowiązującym prawem.

KRAJOWY RZECZNIK ODPOWIE-
DZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

 Działalność KRzOZ prowadzona była w oparciu o:
  Regulamin KRzOZ przyjęty przez I Krajowy Zjazd 

Polskiej Izby Inżynierów  Budownictwa,  a po-
prawiony i uzupełniony przez II, III i IV Krajowy 
Zjazd PIIB (czerwiec 2003 r., 2004 r., 2008 r.). 

  „Tryb postępowania Rzecznika Odpowiedzial-
ności Zawodowej i Sądu Dyscyplinarnego 
w postępowaniu w sprawach dyscyplinarnych 
i odpowiedzialności zawodowej  w  budownic-
twie” zatwierdzony uchwałą nr 38/R/06 z dnia 
13.12.2006 r. i obowiązujący.

 W 2008 roku Krajowi Rzecznicy Odpowiedzial-
ności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budow-
nictwa odbyli 5 posiedzeń, pełnili 55 dyżurów, 
sprawowali nadzory nad działalnością ORzOZ po-
przez ich wizytowanie i przeprowadzenie kontroli 
i uczestniczyli w 2 szkoleniach;
-  30-31 maja 2008 r. w Serocku, oraz 14-15 li-

stopada 2008 r. w Spale o tematyce; „Warszta-
ty na bazie dotychczasowych spraw wpływających 
do sądów dyscyplinarnych i rzeczników odpowie-
dzialności zawodowej” .

 Z 76 spraw jakie wpłynęły do KRzOZ:
–  36 spraw do postępowania wyjaśniającego (14 

dot. odpowiedzialności zawodowej, 22 dot. od-
powiedzialności dyscyplinarnej)

–   40 skarg i wniosków (19 dot. odpowiedzial-

ności zawodowej, 20 dot. odpowiedzialności 
dyscyplinarnej w 1 sprawie nie wszczęto po-
stępowania przed OROZ)

–   pozostałe 10 spraw z 2007 r. (7 dot. odpowie-
dzialności dyscyplinarnej 3 dot. odpowiedzial-
ności zawodowej)

W wyniku przeprowadzonych postępowań doko-
nano następujących rozstrzygnięć:

  w 10 sprawach umorzono postępowanie 
  w 18 sprawach utrzymano w mocy wydaną de-

cyzję lub postanowienie ORzOZ
  4 sprawy uchylono w całości i przekazano do 

ponownego rozpatrzenia przez OROZ
  w 1 sprawie stwierdzono  uchybienie terminu 

do wniesienia odwołania
  w 1 sprawie uznano brak podstaw do wszczęcia 

postępowania 
  1 sprawę połączono ze sprawą ze skarg i wnio-

sków
  w 1 sprawie pozostawiono wniosek bez rozpa-

trzenia (sprawa w PINB)
  w 1 sprawie po postępowaniu wyjaśniającym – 

skarga, zawiadomienie o odmowie jej załatwienia
  1 sprawę przekazano wg. właściwości do 

OROZ
  w 1 sprawie stwierdzono nieważność postano-

wienia
  7 spraw pozostało w toku  na dzień 31.12.2008 r.

W zakresie skarg i wniosków  rozstrzygnięto;

  w 5 sprawach przedłużono postępowanie wyja-
śniające w sprawach z odpowiedzialności dyscy-
plinarnej.

  w 5 sprawach przyjęto do wiadomości, iż ter-

L.p Wyszczególnienie Kwota w zł

5. Aktualizacja i opracowanie programu studiów 5 000,00

6. Analiza i ocena uczelnianych programów studiów 3 000,00

7. Recenzja do III wydania „ Uprawnienia Budowlane.” 4 000,00

8. Opracowanie stanowiska w sprawie. 500,00

9. Konsultacje prawne w siedzibie KKK, przygotowanie proj. decyzji, postanowień 16 000,00

6.  Udział w konferencjach; WPPK Szczyrk, Problemy rzeczoznawstwa budowlanego 22 217,60

7. Weryfikacja CZPE 14 4000,00

8.  Opracowanie pytań   do egzaminu na uprawnienia budowlane  4 100,00

9. Obsługa prawna i administracyjna Ujęta w kosztach KI

10. Delegacje Ujęte w kosztach KI
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min do przeprowadzenia postępowania wyja-
śniającego ulegnie przedawnieniu w sprawach 
z odpowiedzialności zawodowej. 

  w 7 sprawach zawiadomiono o odmówionym 
załatwieniu skarg i wniosków.

  w 4 wyłączono OROZ i przekazano do rozpa-
trzenia przez innego OROZ 

  w 1 sprawie uchylono i przekazano do ponow-
nego rozpatrzenia  przez OROZ.

  w 5 sprawach przekazano zgodnie z właściwo-
ścią do innego organu.

  w 8 sprawach nie wydano postanowienia – 
sprawa zakończona pismem.

  5 spraw pozostało  w toku na dzień 31.12.2008 r.

Obsługa prawna KRzOZ w 2008 r. prowadzo-
na była przez Kancelarię Radcy Prawnego Jolanty 
Szewczyk. 

Wyszczególnienie usług prawnych Ilość usług prawnych

Opinie prawne, 66

Notatki prawne 1

Pisma 10

Decyzje 8

Postanowienia 35

Konsultacje prawne 1

Zawiadomienia 10

Weryfikacja postanowienia 1

Odpowiedzi na skargę 2

Wezwanie 1

Skarga kasacyjna do NSA 1

Udział w szkoleniu, posiedzeniu 10

Przykładowe pytania do przesłuchania 1

Koszty działalności Krajowego Rzecznika Od-
powiedzialności Zawodowej w 2008 r.

Lp. Wyszczególnienie Koszty [zł.]

1. Ekwiwalent  KRzOZ- koordynatora 29 179,19

2. Ryczałty za posiedzenia w tym rozpa-
trywanie spraw

32 480,00

4. Szkolenia w Serocku, Spale 41 687,75

5. Delegacje Ujęte w kosztach KI

6. Obsługa prawna i administracyjna Ujęte w kosztach KI

Działalność merytoryczna KRzOZ w 2008 r. pro-
wadzona była zgodnie z Regulaminem KRzOZ 

przy zachowaniu trybu postępowania Rzecznika Od-
powiedzialności Zawodowej w postępowaniu w spra-
wach dyscyplinarnych i odpowiedzialności zawodowej  
w  budownictwie oraz obowiązującym prawem.

KRAJOWY SĄD  
DYSCYPLINARNY

Działalność KSD prowadzona była w oparciu o: 
  Regulamin KSD przyjęty przez I Krajowy Zjazd 

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa a popra-
wiony i uzupełniony przez  II, III i VII Krajowy 
Zjazd PIIB (czerwiec 2003 r., 2004 r. i 2008 r.) 

  „Tryb postępowania Rzecznika Odpowiedzial-
ności Zawodowej i Sądu Dyscyplinarnego 
w postępowaniu w sprawach dyscyplinarnych  
i odpowiedzialności zawodowej w  budownic-
twie” (zatwierdzony uchwałą Nr 38/R/06 z dnia 
13.12.06 r i obowiązujący). 

 W 2008 roku Krajowy Sąd Dyscyplinarny Polskiej 
Izby Inżynierów Budownictwa odbył 4 posiedzenia 
(w tym 1 Prezydium, 1 z Przewodniczącymi OSD), 
pełnił nadzór nad działalnością OSD, pełnił dyżury  
i uczestniczył  w 2 szkoleniach;
30-31 maja 2008 r. w Serocku, oraz 14-15 listo-
pada 2008 r. w Spale o tematyce; „Warsztaty na 
bazie dotychczasowych spraw wpływających do 
sądów dyscyplinarnych i rzeczników odpowiedzial-
ności zawodowej.

 Powołane: 23 składy orzekające 5-cio osobo-
we (II instancja), 2 składy orzekające 3 osobowe 
(I instancja), 2 składy orzekające (3-osobowe) na 
rozprawę organu I instancji, rozpatrzyły 10 spraw 
dot. odpowiedzialności zawodowej, 11 spraw dot. 
odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz 10 spraw 
z 2007 r. i 1 sprawę z 2005 r., oraz 9 skarg 
i wniosków. 
W wyniku postępowań podjęto następujące roz–
strzygnięcia:
–   utrzymano w mocy zaskarżoną decyzję – 7 spraw,
–   uchylono i przekazano do ponownego rozpatrze-

nia – 2 sprawy,
–   pozostawiono zażalenie bez rozpoznania –  
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5 spraw,
–   stwierdzono uchybienie termonu do wniesienia 

odwołania – 1 sprawa,
–   uchylono i orzeczono karę upomnienia – 1 sprawa,
–   uchylono i umorzono – 4 sprawy,
–   w NSA – 2 sprawy,
–   w WSA – 1 sprawa ,
–   1 sprawa rozpatrywana w I instancji,
–   1 sprawa odroczona do czasu zakończenia postę-

powania przed sądem powszechnym,
–   7 spraw będących w toku przeszło na rok 2009.

W odniesieniu do skarg i wniosków:
–   wyznaczono do rozpatrzenia inny OSD – 6 spraw,
–   wyłączono Przewodniczącego OSD – 1 sprawa,
–   skierowano pismo do OSD – 1 sprawa,
–   1 sprawa przeszła na rok 2009

Obsługę prawną KSD zapewniała Kancelaria 
Radcy Prawnego Krzysztofa Zająca 

Wyszczególnienie usług  prawnych Ilość usług 
prawnych

Opinie prawne, 40

Zastępstwo procesowe przed WSA 7

Projekty pism 20

Projekty decyzji 14

Projekty postanowień 21

Odpowiedzi na skargę 6

Stanowisko w sprawie 1

Proj. wezwań na rozprawę 6

Udział w rozprawie przed WSA 1

Skarga kasacyjna 2

Udział w rozprawie KSD 3

Udział w posiedzeniach KSD 5

Koszty działalności KSD w 2008 r.

Wyszczególnienie Koszty[zł]

Ekwiwalent przewodniczącego KSD 29 179,19

Ryczałty za  posiedzenia Prezydium KSD, zespo-
łów orzekających

40 200,00

Szkolenia ( Serock, Spała) 41 687,73

Delegacje Ujęte w kosztach KI

Obsługa prawna i administracyjna Ujęte w kosztach KI

Działalność merytoryczna KSD w 2008 r. pro-
wadzona była zgodnie z Regulaminem KSD 
oraz obowiązującym prawem. 

BIURO KRAJOWEJ IZBY

 Na koniec 2008 r. Biuro KI zatrudniało wg. przy-
jętego schematu organizacyjnego:

Na koniec 2008 r. Biuro KI zatrudniało 29 osób  
w tym:
na pełnym etacie –  21 osoby
na 1/3 etatu -   1 osoba 
na 3/4 etatu -    2 osoby
na umowę – zlecenie –  5 osób
na umowę – zlecenie –  3 podmioty prawne

 Suma wynagrodzeń brutto na umowę o pra-
cę na koniec grudnia wynosiła  89 325, 00 zł 
(zwiększenie w odniesieniu do 2007 r. o 3,7%)                                                                                                  
Określone w schemacie organizacyjnym Biura KIIB 
na 2008 r. zatrudnienie w wysokości 25 etatów na 
koniec 2008 r. wynosiło 22 5/6 etatu.

 Akta osobowe pracowników odpowiadają wy-
mogom Kodeksu Pracy.
 Przestrzeganie tajemnicy dostępu do danych 
i ich rozpowszechnianiu sprawowane jest zgodnie 
z decyzjami Nr 1 – 3 Dyrektora Biura wydanymi 
22.03.04 r.
 Zbiór danych osobowych o nazwie „ Lista człon-
ków PIIB „ znajduje się w rejestrze ochrony danych 
osobowych”.

DB - Dyrektor Biura 1 etat 

OK -  Sekcji ds. organizacyjnych i per-
sonalnych

2 etaty

SR - Sekretariacie Krajowej Rady Izby 3 etaty, 1 um. zlec.

SK - Sekretariacie KKK 8 etatów, 1 um. zlec.

SS -  Sekretariacie KKR, KSD, KRzOZ 2 etaty

GS -  Zespół głównych specjalistów 2 um. zlec. i 3/4etatu

FK -  Sekcja finansowo-księgowa 3 etaty

OI - Obsługa informatyczna
1 um. zlec. 1 um. z podmiotem 
prawnym

SU -   Sekcja obsługi rejestracjiubezpie-
czeń OC

3 etaty

RP -  Kancelarie prawne 2 um. z podmiotami prawnymi
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 W archiwum zarchiwizowana jest większość 
dokumentów krajowego Biura do 2006 r. 
włącznie zgodnie z §19 ust.1 Instrukcji kancelaryj-
nej Krajowego Biura PIIB. Akta archiwalne groma-
dzone są w teczkach (obecnie jest ich około 1200 
szt.) w wyznaczonym pomieszczeniu, a kopie da-
nych użytkowników jednostek komputerowych na 
nośnikach optycznych są przechowywane w szafie 
ognioodpornej (kopie bezpieczeństwa witryny in-
ternetowej, kopie centralnej i lokalnej bazy danych 
Bud-info, kopie bezpieczeństwa systemu „rejestr 
PIIB”, KKK – uprawnienia budowlane, rzeczoznaw-
cy, ukarani). Wszystkie archiwizowane teczki zostały 
wprowadzone do specjalnego programu kompute-
rowego umożliwiającego ich szybkie wyszukiwanie. 

Obieg korespondencji wewnętrznej 
i zewnętrznej 
 Zgodnie z obowiązującą w KIIB instrukcją kance-
laryjną i dostosowanym systemem komputerowym 
„Dok-Mistrz” korespondencja w krajowym Biurze 
rejestrowana była systemem elektronicznym.
W 2008 roku zarejestrowano ogółem 9320 
pism z tego przychodzących 7117 i wychodzących 
2203, przy czym:

– zamkniętych (załatwionych)  9221
– otwartych (w załatwieniu) 99

Sprawy w załatwieniu na koniec 2008r zarejestro-

wane były:
- Biura KI  - 23 sprawy (SU-3, SR-18, 

FK-2)
- KKK   -32 sprawy
- KRzOZ,  -9 spraw
- KSD   -35 spraw

 Dokumentów przychodzących z Izb Okręgowych 
zarejestrowano 2628, wychodzących do Okręgo-
wych Izb 396 – łącznie 3024.

 Ewidencja zakupu artykułów i materiałów 
biurowych zgodnie z przyjętym w Biurze KIIB wyka-
zem ich kategorii, prowadzona była w 2008 r. w ukła-
dzie miesięcznym  z ujętymi 261-mi numerami faktur.
Łącznie zakupy wg. ewidencji w 2008 r. wyniosły 
74 743,91zł. 
Ewidencja rozdziału materiałów biurowych prowa-
dzona jest na bieżąco i zawiera podpisy pobierają-
cych materiały biurowe.

Działalność szkoleniowa
 W 2008 r. zorganizowano 1 szkolenie dla admi-
nistracji OIIB i KIIB
  Zebranie informacyjno – szkoleniowe dy-

rektorów  okręgowych biur oraz praw-
ników obsługujących okręgowe rady 10 
– 11.10.2008 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wy-

Korespondencja pomiędzy KIIB a OIIB w 2008 r. przedstawiała się następująco:

Lp. OIIB
Korespondencja

Łącznie
przychodząca wychodząca

1. Dolnośląska 138 57 195

2. Kujawsko-Pomorska 141 31 172

3. Lubelska 175 64 239

4. Lubuska(Gorzów Wlkp.)  74 19  93

5. Łódzka 135 53 188

6. Małopolska 224 54 278

7. Mazowiecka 384 116 500

8. Opolska 125 22 147

9. Podkarpacka   56 26  82

10. Podlaska   56 17  73

11. Pomorska 185 54 239

12. Śląska 174 47 221

13. Świętokrzyska  103  20 123

14. Warmińsko-Mazurska   90 40  130

15. Wielkopolska 131 22 153

16. Zachodniopomorska 121 43 164

17. Do Dyr. Biur Okręg. -   5    5

18. do OIIB - 48   48

Łącznie 2312 738 3050
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poczynkowym Exploris w Serocku
Problematyka: 
  Aktualne zadania samorządu zawodowego in-

żynierów budownictwa 
  Aktualny stan orzecznictwa w sprawach z udzia-

łem organów Izby
  Zasady współpracy z mediami
Ilość uczestników: 
z izb okręgowych   20 osób w tym 
    5 prawników
z izby krajowej   11 osób w tym 2 radców 

prawnych, 2 z „IB” 
     20 pracowników Biura KIIB
Koszt po stronie KIIB: 42 292,59 zł,-

  szkolenia pracowników Biura KI 
-  szkolenie z zakresu przepisów KPA w praktyce 

urzędniczej
-  szkolenie z zakresu nowelizacji ustawy o pod-

pisie elektronicznym
-  szkolenie użytkowników programu DokMistrz
-  szkolenie – Bilans 2008 z INFOR-em
-  konsultacje z programu Symfonia- Środki trwa-

łe Premium blok 
-  szkolenie pracowników z  ochrony p.poż.
-  kurs „Użytkownik podpisu i dokumentu elek-

tronicznego”
-  szkolenie „Krajowe i zagraniczne podróże służ-

bowe”
 Łączny koszt: 8 725,70 zł

Umowy cywilno – prawne, z podmiota-
mi prawnymi zawarte w 2008 r.

Umowy o dzieło
Zgodnie z prowadzonym rejestrem w 2008r. KI 
zawarła 9 umów o dzieło od Nr UD00277÷0285/
PIIB/08  - wszystkie zrealizowano.

Umowy – zlecenia
Zgodnie z prowadzonym rejestrem w 2008 r. KI 
zawarła 25 umów od Nr UZ0167÷0190/PIIB/08 - 
wszystkie zrealizowane.

Umowy z podmiotami prawnymi – 
aneksy do umów 
 Zgodnie z prowadzonym rejestrem w 2008 r. KI 
zawarła 32 umowy z podmiotami prawnymi od Nr 
UMP 114-0183÷0213/PIIB/08) oraz 20 aneksów do 
umów.
Kwoty zrealizowanych umów wg. wystawionych 
przez zleceniobiorcę faktur.

 W wyniku zawartych umów obsługa prawna 
KIIB w roku 2008 r. wynosiła:

Koszty obsługi prawnej 
w stosunku do roku 2007 
wzrosły o 2%
 Zakupy, zlecenia do-
staw świadczenia usług 
na rzecz KIIB realizowane 
były zgodnie z zasadami i try-
bem postępowania określo-

L.p Wyszczególnienie
Ilość umów 
zrealizowa-

nych

Kwota  
zrealizowa-

naw zł

1.

Tłumaczenia z j. polskiego na j. 
angielski i odwrotnie (Regula-
minu postępowania w sprawie 
uznaw. kwalifik. cudzoziemców, 
referatu na konfer. Grupy Wy-
szehradzkiej, prezentacja slajdów 
„Co nowego w Brukseli”)

3

49 005,00
2. Weryfikacja CZPE 18

3. Wykonanie protokołu z obrad VII 
Krajowego Zjazdu

1

4. Obsługa posiedzeń  Prezydium 
i KR,  pisanie protokołów

1

5. Analiza programów studiów 
I i II0 – kier. budownictwo

1

6. Obsługa prawna KKK 1

Lp. Podmiot Kwota łączna w zł.
1 Kancelaria Radcy Prawnego K. Zając W-wa 298 921,96

2.
Kancelaria Radcy Prawnego J. Szewczyk   

W-wa
162 534,50

3.
Euro – In i Partnerzy sp. z o.o -Badanie 

sprawozdania finansowego 
  10 058,94

4. Baker & McKenzie 10 980,00

5.
Kancelaria Adwokacka – K. Szymańskiego 

(dot. Z. Góry)
10 980,00

6. Rymar i Wspólnicy sp. k. 7 427,82

Razem 500 903,22

Lp. Wyszczególnienie Ilość umów zrealizo-
wanych

Łączna kwota 
w zł zrealizowana

1. Stenogramy z posiedzeń K P-R 2

11 675,00

2. Opracowanie pytań do egzaminu na uprawnienia 
budowlane (135 ustnych, 120 testowych)

4

3. Opracowanie recenzji dot. trzeciego wydania 
publikacji „Uprawnienia budowlane 1928-2008

2

4. Opracowanie stanowiska dot. kwalifik. znaczące-
go dorobku do przyznania tyt. rzecz. bud.

1
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Lp. Wyszczególnienie Ilość umów zawartych
(aneksów)

1. Baker & McKenzie
Opinia prawna dot. zakresu kompetencji organów izby

1

2.  Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o
Licencja na przenośny ( bezprzewodowy) Internet - Blueconnect

2

3. Biuro Patentowe Lech Foremski
Rejestracja znaku graficznego Izby w OHIM

1

4.

TU ALLIANZ Polska
polisa ubezp. wyposażenia biura 
ubezpieczenie OC  członków organów Izby
ubezpieczenie OC członków Izby za szkody w życiu prywatnym

3

5. Sotex Data S.A
drukowanie, personalizacja i pakowanie korespondencji masowej

 1

6. Bank Millennium
świadczenie usług powierniczych

1

7. Kancelaria Adwokacka – K. Szymańskiego
zastępstwo procesowe

2

8. Oracle Polska         
przedłużenie licencji Oracle

1

9. Orbis S.A. O/Novotel Okęcie
świadczenie usług hotelowych, gastronomicznych, konferencyjnych ( VII Krajowy Zjazd, VIII Krajowy Zjazd )

5

10.
Roboty Budowlane Piotr Dąbrowski
dostawa i montaż klimatyzacji
remont i adaptacja pomieszczeń

3

11. Euro – In i Partnerzy sp. z o.o
badanie sprawozdania finansowego

1

12. SAGE SYMFONIA Sp. z o.o
zakup pakietu dot. środków trwałych i inwentaryzacji

1

13.  Poczta Polska 
przesyłki kurierskie POCZTEX i EMS
przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek krajowych

2

14. ENTIM
dodanie nowych modułów do oprogramowania systemu BUD-INFO 

2

15. Lexis Nexis
dostęp do lexpolonica. pl

1

16. Hotel warszawski “ Syrena “Sp. z o.o
świadczenie usług hotelowych

1

17. Unia ZZPSPS i OS
zwrot kosztów za stolarkę okienną

1

18. Stolbud Warszawa
montaż stolarki okiennej

1

19. MEDIASKOP Sp. z o.o 
monitoring mediów

1

20. Telefonik 2 M. Radomski
okablowanie pomieszczeń

1

aneksy do umów

1.

 Wydawnictwo „IB” do umowy 0057/04  -druk i dostawa IB (koszty wydania)
od Nr 1/09 do 12/09 – 1,40zł netto + VAT za 1 egz. „IB”
Wydawnictwo „IB” do umowy 0119/06 – zwrot kosztów za kolportaż ”IB”
od Nr 9/08 1,40zł netto + VAT za 1 egz.
od Nr 1/09 1,00zł netto + VAT za 1 egz. 

1

2

2.

ALLIANZ do umowy 0162/07
zmiana ogólnych warunków grupowego ubezp. zdrowotnego 
ALLIANZ do umowy 0192/08
doubezp. wyposażenia biura
potwierdzenie zabezpieczenia przeciwkradzieżowego pomieszczeń użytkowanych przez PIIB

1

2

3. RAV. PL Rafał Nagórski  do umowy 0054/04
harmonogram prac dot. wysyłki „IB” w 2008 r.

1

4. Copy Partner  do umowy 0157/07
rozszerzenie obsługi serwisowej o nowe 2 kopiarki

1

5.
MEDIASKOP Sp. z o.o.  do umowy 0202/08
dot. usługi i opłaty za monitoring mediów
zmiany okresu trwania umowy

2

6. Studio Filmowe Multi-Vision-Art. do umowy 0174/07
umieszczenie sponsorów  w napisach końcowych filmu                             i przekazanie 8 egz. filmu na 
nośniku DVD

1

7. KONTRAKT KS do umowy 0145/06
sprzątanie pomieszczeń biurowych o pow. 605m2 1

8.

Unia ZZPSPSiOS do umowy 0125/06
zwiększenie pow. najmu lokali biurowych na I p.- wysokość czynszu
zgoda wynajmującego na wykonanie klimatyzacji
zmniejszenie pow. najmu lokali biurowych  od 01.04.09r.

3

Tabela: Umowy z podmiotami prawnymi – aneksy do umów
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nym w Regulaminie przyjętym uchwałą Nr 1/R/04 
22.01.2004 r. W 2008 r. krajowe biuro przygoto-
wało 50 zapytań ofertowych o cenę od nr 377 – 
427/08 zgodnie  z prowadzonym rejestrem, z cze-
go 5 zadań dot. montażu klimatyzacji pomieszczeń 
IIIp i Ip, świadczenia usług konferencyjnych na VIII 
Krajowym Zjeździe, monitoringu mediów elektro-
nicznych i prasy zrealizowano w trybie przetargo-
wym  poprzez Komisję ds. zamówień.  Pozostałe  
45 wykorzystano w  konkursie ofert w trybie zle-
ceń z wolnej ręki. Biuro prowadzi zgromadzoną w  
segregatorach dokumentację dot. zapytań i ofert 
zgodnie z instrukcją kancelaryjną

Działalność finansowo – gospodarcza
 W 2008 r. gospodarowanie funduszami i zarzą-
dzanie majątkiem KIIB prowadzone było w oparciu 
o budżet uchwalony przez VI Krajowy Zjazd Izby, 
w roku budżetowym aktualizowany – Uchwałą 19/
R/08 z 17.12.2008 r.
  Dokumentacja księgowa prowadzona nadal 

przez własną sekcję finansowo-księgową syste-
mem komputerowym w oparciu o zabezpieczo-
ny zgodnie z wymogami programu „Symfonia” 
autorstwa MATRIX PL S.A. ( podstawowy i po-
mocnicze)

  Operacje gospodarcze i finansowe, udokumen-
towane dowodami księgowymi posiadają de-
kretację pod względem merytorycznym, formal-
nym i rachunkowym.

  Raport kasowy prowadzony jest na bieżąco – 
rozliczany miesięcznie

  Zakup materiałów jest księgowany bezpośred-
nio w koszty. (nie ma magazynu materiałowe-
go)

  Amortyzacja środków trwałych dokonywana 
jest metodą liniową w równych ratach miesięcz-

nych. Stawki amortyzacyjne przyjęte wg. stawek 
podatkowych odzwierciedlają okres ekonomicz-
nej użyteczności, bądź się nieistotnie od nich 
różnią .

  Amortyzacja bilansowa środków trwałych pro-
wadzona jest na bieżąco.

  Stwierdza się że dokumentacja administracyjno-
-księgowa, rejestrowana, prowadzona jest na 
bieżąco.

  Ryczałty za posiedzenia wypłacane były na pod-
stawie list obecności.

Pracę Biura KIIB w 2008 r. ocenia się pozytywnie.

Dokumentacja  w zakresie;
  stosunku pracy
  umów cywilno-prawnych, z podmiotami praw-

nymi 
  administracyjnej obsługi organów Izby
  księgowości (operacje gospodarczo-finansowe, 

dokumenty kasowe)
  ewidencji majątku
  rejestru korespondencji, archiwizacji dokumen-

tacji
prowadzona jest przez Biuro prawidłowo

ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM 

 W 2008 r. dokonano zakupu środków trwa-
łych  wykazanych w ewidencji księgowej  na kwo-
tę 35 570,19 zł,  umorzono w 100% na dzień 
31.12.2008 r. o wartości 7 073,59 zł,
środki trwałe – ulepszenia w obcych środkach trwa-
łych i adaptacje  na dzień 31.12.2008 o wartości 
140 160,20 zł, wyposażenia niskocennego na 
kwotę 9 807,18  złotych

Lp. Wyszczególnienie Ilość umów zawartych
(aneksów)

 9.

P.P.U.P. Poczta Polska – Centrum Usług Pocztowych  do umowy 0052/04
udzielenie opustu do usług. wysyłki i foliowania
P.P.U.P. Poczta Polska – Centrum Usług Pocztowych  do umowy 0104/05
odbiór korespondencji z Biura KIIB

1

1

10.

ENTIM  do umowy  0100/05 
modyfikacja dowolnych elementów oprogramowania BUDINFO, stałe ryczałtowe wynagrodzenie/m-c 
ENTIM  do umowy  0167/07
przedłużenie terminu umowy 

1

1

11. Eden Springs do umowy 0120/06
zmiana warunków  dostawy wody Eden i dzierżawy urządzenia do dystrybucji

1

Tabela cd.: Umowy z podmiotami prawnymi – aneksy do umów.



SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ

151

Aktywa trwałe wykazane w bilansie na 31.12.2008 r. 
wynoszą;   3 708 962,89
w tym; 
- rzeczowe aktywa trwałe      368 317,93
- wartości niematerialne i prawne       14 961,76

Ewidencja wyposażenia jest prowadzona na bieżą-
co i jest zgodna z ewidencją księgową.

Przeprowadzona na ostatni dzień roku obrotowego 
inwentaryzacja aktywów finansowych wykazała:

stan środków pieniężnych w kasie w drodze spisu z natury 

gotówka: 4 054,50 zł 

5,60 EURO

 stan kont bankowych (wg potwierdzonych sald) na dzień 31.12.2008r. 

Rachunki bieżące

BGK 66  683.96

Millennium
1 030 172.69

3 459.75

lokaty

Millennium
3 000 000.00

2 000 000.00

razem 6 100 316.40 

 Obligacje skarbowe – trzyletnie o terminie wykupu 02.11.2011 r.

w kwocie zakupu 3 000 009,80

odsetki naliczone na 31.12.2008 r. 14 619,64

razem 3 014 629,44

Bony skarbowe krótkoterminowe

w kwocie zakupu 4 940 734,50

odsetki naliczone na 31.12.2008 r. 11 559,33

razem 4 952 293,83

REALIZACJA BUDŻETU

Budżet KIIB na 2008 r. i jego korekta w roku obrotowym

Poz. Wyszczególnienie Uchwała Nr 16/07VI Krajowego 
Zjazdu PIIB

Korekta budżetu w ciągu 2008 r.

Uchwała Nr 19/R/08z 17.12.08 r.

1.
1.1
1.2
1.3.
1.4.

Wpływy-przychody
Składki na KIIB
Odsetki otrzymane
Rzeczoznawcy i cudzoziemcy
Obsługa ubezpieczenia Allianz

6 000 000
   400 000

100 000
360 000

6 000 000
400 000
100 000
360 000

Razem 6 860 000 6 8600 000

2. Wydatki-koszty

2.1 Czynsze i utrzymanie biura, wynajęcie sal    460 000 500 000

2.2 Wyposażenie biura, serwis urządzeń    200 000 370 000

2.3 Usługi pocztowe, telekom. bankowe i inne    300 000 300 000

2.4 Materiały biurowe, prasa, książki, druk mat.    280 000 280 000

2.5 Płace, ryczałty, ekwiwalenty 2 230 000 2 130 000

2.6 Delegacje i koszty transportu    420 000 420 000

2.7 Zakup „Inżyniera Budownictwa 720 000 790 000

2.8 Kolportaż i masowa korespondencja 850 000 680 000

2.9 Koszt Zjazdu sprawozdawczo-wyborczego    220 000 250 000
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Bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r. po stronie aktywów i pasywów zamknął się sumą 15 845 174,98 zł 
Rachunek zysków i strat za rok obrotowy wykazał wynik finansowy dodatni (zysk netto) w wysokości  
1 496 882,06zł

Struktura przychodów

Lp. Wpływy-przychody Plan Wykonanie % wykonania planu

1.

Przychody podstawowe z działalności statutowej
- składki członkowskie zapłacone w 2007 r. na poczet 2008 r.
- składki członkowskie zapłacone w 2008 r. ( w tym na poczet 2009r. 
2 589 040,00)

6 000 000 6 551 895,00
2 535 900,00

4 015 995,00

109,2

2.

-  wpłaty z tyt. postępowania  kwalifikacyjnego na rzeczoznawcę 
budowlanego

-  wpłaty z tyt. postępowania w sprawie uznawania kwalifikacji zawo-
dowych cudzoziemców UE

100 000 86 600,00
28 107,64

7 983,47

86,6

3.

Przychody z pozostałej działalności
-  obsługa ubezpieczenia Allianz (5,5%  odpłatności składek OC)
-  zwrot kosztów kolportażu „IB” i wysyłki insertów
-  zwrot kosztów wydania „IB” 
-  sprzedaż książki „Uprawnienia budowlane”
-  zwrot kosztów szkoleń, konferencji, noclegów
-  zwrot kosztów druku opłat
-  wynajem pomieszczeń 
-  inne przychody
-  obsługa ubezpieczenia Allianz (5,5%  odpłatności składek OC) 360 000

3 602 509,36
 361 857,98

 1 991 897,70
1 063 296,90

3 800,00
10 098,04
19 098,50

109 626,71
42 412,53

361 857,98 100,5

4. Pozostałe przychody operacyjne (korekta VAT naliczonego za 2007, 
zwrot kosztów sądowych)

34 432,21

5.

Przychody finansowe
-  odsetki od lokat bankowych i bieżącego rachunku
-  otrzymane odsetki od udzielonej pożyczki
-  naliczone odsetki od pożyczki 
-  naliczone odsetki od lokat i dłużnych papierów wartościowych
-  różnice kursowe

400 000 672 372,11
622 648,25

9 979,41
835,16

38 713,22
196,07

168,1

Razem 6 860 000 10 947 808,68 159,6

6.

Ubezpieczenie OC
-  środki przelane z rachunku bankowego do ubezpieczyciela Allianz
-  środki z tytułu OC do przelania do ubezpieczyciela Allianz z tytułu 

ubezpieczenia członków w 2008 r.

8 026 413,33

5 128 916,21

Razem - 13 155 329,54

Procentowy udział w strukturze przychodów w roku 2008 w odniesieniu do 2003, 2004 , 2005, 2006, 
2007r  kształtował się następująco;

2003
%

2004
%

2005
%

2006
%

2007
%

2008
%

działalność statutowa 85 87,2 86,5 66,80 63,60 60,64

działalność gospodarcza 9,5 7,1 6,8 28,39 31,80 32,91

działalność operacyjna
i przychody finansowe 5,5 5,7 6,7 4,81 4,60 6,45

Poz. Wyszczególnienie Uchwała Nr 16/07VI Krajowego 
Zjazdu PIIB

Korekta budżetu w ciągu 2008 r.

Uchwała Nr 19/R/08z 17.12.08 r.

2.10 Koszty szkoleń i konferencji    380 000 380 000

2.11 Koszty obsługi prawnej i ekspertyz    420 000    520 000

2.12 Koszty promocji, materiały prasowe    120 000 120 000

2.13 Koszty współpracy z zagranicą      120 000 60 000    

2.14 Nagrody fundowane przez PIIB 60 000 60 000

2.15 Rezerwa 80 000 likwidacja

Razem 6 860 000 6 860 000
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Struktura kosztów

Lp. Wydatki - koszty Plan Wykonanie % wykonania planu

2.1

Koszty działalności podstawowej
Czynsze i utrzymanie biura wynajęcie sal
w tym;
-  wynajem powierzchni biurowych, magazynowych
-  sprzątanie biura
-  media (energia, co, woda)
-  usługi gastronomiczne 500 000 469 503,53 93,90

2.2

Wyposażenie biura, serwis urządzeń 
w tym;
-  zakup środków trwałych, oprogramowania i wyposażeniao ni-

skiej wartości
-  serwis, naprawa, konserwacja sprzętu
-  usługi remontowo-montażowe
-  ubezpieczenie wyposażenia i sprzętu
-  wykonanie i montaż instalacji klimatyzacji, telefonicznej 370 000,00 335 745,20 90,74

2.3

Usługi pocztowe, telekomunikacyjne  bankowe i inne
w tym;
-  utrzymanie oprogramowania
-  usługi i opłaty pocztowe
-  prowizje i opłaty bankowe, sądowe, skarbowe
-  usługi i opłaty abonamentowe telekomunikacyjne i interne-

towe
-  dzierżawa serwera dostęp do portalu
-  administr. BIP
-  monitoring prasy, RTV, Internetu 300 000,00 299 871,17 99,96

2.4

Materiały biurowe, prasa, książki itp.
w tym;
-  prenumerata czasopism specjalistycznych
-  zakup materiałów biurowychi akcesoria komputerowych 
-  zakup publikacji, wyd. albumowych, książek, , kalendarzy
-  kopiowanie, druk oprawa materiałów 280 000,00 240 514,36 85,90

2.5

Płace, ryczałty, ekwiwalenty
w tym;
-  świadczenia pracownicze (w tym ubezpieczenia)
-  ekwiwalenty
-  ryczałty za posiedzenia
-  płace (umowy o pracę)
-  umowy cywilno-prawne 2 130 000,00 2 123 490,23 99,69

2.6

Delegacje i koszty transportu
w tym;
-  delegacje służbowe krajowe
-  przejazdy taxi
-  wynajem miejsc parkingowych, karty parkingowe 420 000,00 406 894,40 96,88

2.7
Koszty zakupu „IB” ponoszone przez KIIB
w tym;
-  wydanie ”IB” i zwrot kosztów wydania 790 000,00 785 564,19 99,44

2.8

Koszty kolportażu i masowej korespondencji
w tym;
-  wysyłka „IB”
-  przygotowanie bazy adresowej
-  zwrot za wysyłkę insertów
-  zwrot kosztów druk opłat OC i składek
-  zwrot kolportażu przez Spółkę
-  wysyłka  materiałów zjazdowych
-  usługa druku i kopertowania 680 000,00 475 684,98 69,85

2.9

Koszty zjazdu sprawozdawczego
w tym;
-  obsługa Zjazdu (usługi hotelowe, gastronomiczne, informa-

tyczne, graficzne)
-  usługi kserograficzne materiałów zjazdowych
druk materiałów (zaproszeń, mandatów, identyfikatorów) 250 000,00 247 737,47 99,09

2.10

Koszty szkoleń i konferencji
w tym;
-  udział w konferencjach członków Izby
-  szkolenia i konsultacje z obsługi programów pracowników 

Biura
-  szkolenia, narady  organów Izby
-  materiały konferencyjne 380 000,00 354 562,85 93,31
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Procentowy udział w strukturze kosztów w latach:  2004 2005 2006 2007 2008
działalności podstawowej preliminowanej   75,8% 80,4% 69,4% 66,9% 67,81%
nie preliminowanej     24,2% 19,6% 30,6% 33,1% 32,19%

Struktura kosztów 
preliminowanych

Udział % 
2003

Udział%
2004

Udział%
2005

Udział%
2006

Udział% 
2007

Udział% 
2008

czynsze i utrzymanie biura 3,8 7,2 6,3 7,4 8,1 7,33

wyposażenie biura, utrzymanie 5,5 3,5 2,9 3,6 4,8 5,24

usługi pocztowe, telefon, internet 6,7 5,8 4,9 4,6 4,4 4,68

mat. biurowe, prasa, książki 6,0 3,6 2,8 3,1 2,8 3,76

płace i ryczałty 19,2 26,0 22,6 26,6 28,65 33,17

delegacje i koszty transportu 3,7 5,8 5,0 6,9 6,3 6,36

Biuletyn IB
Kolportaż i masowa korespondencja

37,6
-

36,7
-

40,0
-

34,0
-

25,4
-

12,27
7,43

Zjazd Izby 4,5 3,6 3,6 4,2 5,8 3,87

Szkolenia i konferencje 1,9 2,2 2,3 1,4 2,4 5,54

Obsługa prawna 5,7 5,6 7,4 7,2 8,4 7,57

Promocja i współpraca z zagranicą
Promocja, materiały prasowe
Współpraca z zagranicą

-
-
-

-
-
-

2,2
-
-

1,0
-
-

2,8
-
-

-
1,58
0,80

Nagrody fundowane przez PIIB - - - - - 0,43

rezerwa 5,4 - - - - -

Lp. Wydatki - koszty Plan Wykonanie % wykonania planu

2.11

Koszty obsługi prawnej i ekspertyz
w tym;
-  usługi prawne
-  badanie sprawozdania finansowego
-  opłaty kasacyjne, pełnomocnictwa
-  zwrot kosztów postępowania sądowego, kasacyjnego
-  zastępstwo procesowe 520 000,00 482 514,22 92,79

2.12

Koszty promocji, materiały prasowe
w tym;
-  obsługa Public Relations
-  badanie ankietowe 120 000,00 101 003,32 84,17

2.13

Koszty współpracy z zagranicą
w tym:
-  składka ECEC, Kongres Budownictwa
-  delegacje służbowe zagraniczne
-  tłumaczenia
-  obsługa gości zagranicznych 60 000, 00 50 449,52 84,08

2.14

Nagrody fundowane przez PIIB
w tym:
-  puchary (Bieg Piastów, Mundial Budowlanych
Odznaki PIIB 60 000,00 27 841,59 46,40

Razem 6 860 000,00 6 401 377,03 93,31

3.

Koszty nie preliminowane
w tym między innymi;
-  obsługa ubezpieczyciela;
-  wynagrodzenia
-  mat. biurowe-druk i przygot.
-  konserwacja, licencje, utrzymanie oprogramowania
-  Wydanie” IB”(po stronie OIIB)
-  Wysyłka „IB” (po stronie OIIB)

3 038 725,24

429 891,09

1 063 296,90
 446  360,45

Razem 9 440 102,27 koszty operacyjne
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  udział ubezpieczyciela w kosztach operacyjnych ogółem; 
w 2004 -10,4%, w 2005- 6,1%, w 2006r – 6,2%, w 2007r – 4,3%, w 2008 r. – 4,5%

Wskaźniki charakteryzujące wynik finansowy oraz sytuację majątkową i finansową Krajowej Izby za 5 lat 
(2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008r)

Lp. Wyszczególnienie
Wskaźniki

2003 2004 2005 2006 2007 2008

1.
Płynność wskaźnik płynności I
aktywa obrotowe ogółem*

zobowiązania krótkoterminowe
11 237 6295,98 2,06 2,49 2,59 2,08

2.
Płynność wskaźnik płynności II
aktywa obrotowe ogółem - zapasy
zobowiązania krótkoterminowe*

11 237 6295,98 2,06 2,49 2,58 2,07

3.
Płynność wskaźnik płynności III
inwestycje krótkoterminowe
zobowiązania krótkoterminowe*

11 119 6171,35 1,97 2,26 2,42 1,92

4.

Pokrycie aktywów trwałych kapitałem własnym 
i rezerwami długoterminowymi
kapitał (fundusz) własny+ rezerwy
aktywa trwałe

1 9,60 11,35 14,57 7,3 7,79 2,00

5.
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 
zobowiązania ogółem
aktywa ogółem

0,68 0,66 0,65 0,57 0,55 0,53

* bez „ z tyt. dostaw i usług powyżej 12 m-cy

Ubezpieczenie OC członków Izby i wypłacone odszkodowania

Rok Ubezpieczyciel Ilość szkód wypłaconych / 
szkód zgłoszonych

Wypłacone 
odszkodowania

w zł

Składka OC przelana 
do ubezpieczyciela

*Przychody netto 
z tytułu obsługi 
ubezpieczyciela

2003 TUiR WartaS.A 12/64 47 581,16 8 271 900,00 444 992,05

2004
TUiRWarta S.A 

TU Allianz S.A

37/125 277 595,37
1 868 080,00

7 513 635,00

122 497,05

361 272,57

2005 TU Allianz S.A 28/146 561 597,72 9 409 300,00 462 752,45

2006 TU Allianz S.A 42/191 1 780 984,53 10 688 400,02 525 659,02

2007

TUiR WartaS.A 0/8 0

8 560 455,04 392 012,76

TU Allianz S.A 50/218 1 754 560,48

31/z 2005-2006 1 217 774,60

2008
TU Allianz S.A 52/190 1 685 537,43

8 026 413,33 361 857,9847/z2005,2006,2007 1 671 099,98

Łącznie 299/942 8 996 731,79 54 338 183,39 2 671 043,88

*  8% odpłatności przelanych składek OC z T.UiR Warta S.A.,  
6%, 5,5% odpłatności przelanych składek OC z T.U. Allianz Polska S.A.
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Stwierdzenia KKR

1.  KKR nie opiniowała zamierzeń finansowych oraz 
gospodarczych KIIB na 2008 r.

2.  Zalecenia KKR zawarte w przyjętym przez VII Kra-
jowy Zjazd jej sprawozdaniu zostało zrealizowa-
ne;
–  wybrana przez Zjazd KUiW zakończyła swoje 

funkcjonowanie po przyjęciu przez Zjazd przed-
stawionego sprawozdania ze swej działalności

–  informacje z działań przedstawicieli Izby w za-
kresie uczestnictwa w pracach legislacyjnych na 
płaszczyźnie rządowej i sejmowej oraz ich wy-
nikach były bieżąco przedstawiane członkom 
w „IB”, internecie, biuletynach OIIB.

3.  VII Krajowy Zjazd przyjął zmiany do Regulami-
nów KKR i OKR zalecone przez  KKR. 

4.  W odniesieniu do zawartej w sprawozdaniu Ko-
misji Wnioskowej informacji o realizacji wnio-
sków, stwierdza się, że z ogólnej liczby 79 wnio-
sków.
–  10 wniosków dot. Statutu i regulaminów 

organów oraz zasad gospodarki finansowej – 
zostało załatwionych uchwałami Zjazdu dot. 
wprowadzenia zmian w tych przepisach

–  15 wniosków – zgodnie z decyzją Zjazdu skie-
rowano do załatwienia przez KKK

–  5 wniosków - zgodnie z decyzją Zjazdu skie-
rowano do załatwienia przez KP-R

–  1 wniosek skierowano do Wydawnictwa PIIB 
„IB”. Redakcja „IB” odniosła się do  wniosku 
negatywnie

–  12 wniosków dot. uprawnień techników i in-
żynierów skierowano do KR. Propozycje zapew-
nienia możliwości uzyskania przez techników 
budowlanych (z maturą) uprawnień budowla-
nych w wykonawstwie obiektów nieskompliko-
wanych, oraz zapewnienia możliwości uzyski-
wania uprawnień budowlanych bez ograniczeń 
do wykonawstwa przez inżynierów, znalazły się 
w zgłoszonych do MI przez PIIB propozycjach 
do proj. zmian w ustawie PB.

–  36 wniosków skierowanych do rozpatrzenia 

przez KR realizowanych było w sposób nastę-
pujący;
- zrealizowany został 1 wniosek
- w trakcie realizacji znajduje się 16 wnio-
sków
- nie zrealizowano1 wniosek
- częściowo jest realizowany 1 wniosek
- przekazano do realizacji 6 wniosków
- odrzucono 11 wniosków

Wśród odrzuconych przez KP-R wniosków (bez 
przeprowadzenia proponowanej  konsultacji i opi-
nii KKK) jest wniosek (Nr 71) zgłoszony na VII Zjeź-
dzie SLK OIIB, dotyczący podziału mega branży 
sanitarnej – na 4 specjalności, oraz ograniczenia 
absolwentom AGH po kierunku wiertnictwo nafty 
i gazu, zakresu uprawnień budowlanych wyłącznie 
do sieci i instalacji gazowych.
Wniosek ten został w całości przyjęty do realizacji 
w wyniku głosowania przez VII Krajowy Zjazd i zgod-
nie z wolą delegatów ma być zrealizowany, zaś  
opinia Komisji i jej uzasadnienie rozmijają się z do-
świadczeniem wnioskodawcy, PZITS i delegatów.
Nasuwa się pytanie - czy wnioski przyjęte przez 
Zjazd mogą być odrzucone przez Komisje i or-
gany Izby?

5.  W sprawozdaniu Komisji Wnioskowej brak jest 
informacji kto lub jaki organ ma realizować 
wnioski „ przyjęte przez Zjazd do realizacji”.

6.  KKR przyjmuje do wiadomości informację  
Komisji Wnioskowej, że wszyscy wniosko-
dawcy do końca lutego 2009 r. zostali poin-
formowani o realizacji bądź odrzuceniu ich 
wniosków i nie wnieśli dotychczas żadnych 
w tym względzie odwołań.

7.  Uchwały podjęte w 2008 r. przez Krajową Radę  
zostały zrealizowane bądź pozostają  w ciągłej 
realizacji.

8.  Działania KP-R we współpracy z Zespołami 
P-R OIIB ocenia się wysoce pozytywnie. Przyjęte 
do realizacji  zadania jak przygotowanie uwag, 
opinii, wniosków, stanowisk do projektów two-
rzonych lub nowelizowanych aktów prawnych, 
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zmian w Statucie i Regulaminach Izby, udział 
w posiedzeniach komisji, podkomisji Sejmowych, 
spotkaniach problemowych w MI, prowadzenie 
licznej korespondencji, wykonane zostały przy 
dużej aktywności i  zaangażowaniu mimo nie za-
wsze osiąganych satysfakcjonujących rezultatów 
zgodnych z oczekiwaniami.

9.  KIIB w 2008 r. współpracowała z krajowymi or-
ganami zewnętrznymi, kontynuowała wymianę 
informacji w zakresie współpracy z organami 
i instytucjami zagranicznymi, jak; Europejską 
Radą Izb Inżynierskich (ECEC), w ramach państw 
Grupy Wyszehradzkiej, Amerykańskim Stowarzy-
szeniem Inżynierów Budowlanych (ASCE), z bry-
tyjskimi organizacjami; ICE, CIOB (Instytut Dyplo-
mowanych Inżynierów Budownictwa).

10.  Polityka finansowo-gospodarcza w 2008 r. re-
alizowana przez Krajową Radę była  zgodna 
z założeniami budżetowymi. Podjęte przez KR 
uchwały finansowe w roku obrotowym zosta-
ły zrealizowane. Uzyskano na koniec 2008 r. 
wynik finansowy netto (zysk) w wysokości 
1 496 882,06 zł najwyższy, z osiągniętych 
dotychczas ( 2004r.-787 279,25zł, 2006r - 
792 012,92zł,  2007r -716 401,76zł).

11.  Pracę Biura KIIB w 2008 r. ocenia się  po-
zytywnie. Dokumentacja w zakresie; stosunku 
pracy, umów cywilno-prawnych, z podmiotami 
prawnymi, administracyjnej obsługi organów 
Izby, księgowości (operacje gospodarczo-finan-
sowe, dokumenty kasowe), ewidencji majątku, 
rejestru korespondencji, archiwizacji dokumen-
tacji, prowadzona jest prawidłowo.

12. Organa Krajowej Izby w roku 2008 działały 
zgodnie z Ustawą, Statutem, Regulaminami PIIB 
oraz obowiązującym prawem, KRzOZ także przy 
zachowaniu trybu postępowania Rzecznika Od-
powiedzialności Zawodowej w postępowaniu   
w sprawach dyscyplinarnych  i odpowiedzialno-
ści zawodowej w  budownictwie.

13.  Analiza i ocena sytuacji ekonomiczno-finanso-

wej KIIB również w oparciu o wskaźniki w 2008 r. 
wykazała:
–  przychody netto z działalności operacyjnej 

w stosunku do 2007 r. wzrosły o 729 309,32 zł 
(o 7,7%)

–  koszty działalności operacyjnej w odniesieniu 
do roku ubiegłego wzrosły o  229 786,18zł 
(o 2,5%)

–  amortyzacja spadek o 25 383,30zł (o 23,5%)
zużycie materiałów i energii spadek 
o 73 372,85zł (o 32,9%)
–  usługi obce wzrosły o 76 056,66zł 

(o 51,26%)
–  podatki i opłaty spadek o 11 088,08zł 

(o 44,1%) 
–  wynagrodzenia wzrost o 225 858,86 zł(o 14,1%)
–  ubezpieczenia społeczne wzrost o 9 874,95 zł 

(o 3,6%)
–  pozostałe koszty rodzajowe inne wzrost 

o 25 359,94zł (o 2,3%)
–  Struktura majątku w dalszym ciągu  zdomino-

wana jest przez aktywa obrotowe, co stanowi 
korzystną sytuację dla KIIB.

–  W strukturze aktywów, inwestycje krótkotermi-
nowe obejmują przede wszystkim  środki pie-
niężne na rachunkach bankowych oraz uloko-
wane w  bonach skarbowych. Na 31.12.2008 r. 
środki pieniężne na rachunkach bankowych 
stanowiły kwotę 6 100 316,40zł, z czego 
ulokowane środki na lokatach terminowych 
stanowiły kwotę 5 000 000,00zł,  w bonach 
skarbowych  4 940 734,50zł

–  Środki trwałe w strukturze majątku ogółem 
stanowiły 2,34%, aktywa obrotowe – inwesty-
cje krótkoterminowe 76,6%, długoterminowe 
aktywa finansowe 19,6% majątku. Krajowa 
Izba lokując wolne środki pieniężne na loka-
tach i rachunku bankowym uzyskała przychód 
z tytułu odsetek w kwocie 622 648,25zł.

Środki pieniężne pochodzą z wypracowane-
go zysku, oraz z dokonanych wpłat człon-
ków Izby na poczet roku przyszłego w kwocie 
7 717 956,21zł w tym;
 ubezpieczenie OC
 5 128 916,21
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  składki członkowskie Izby na poczet roku 
2009

 2 589 040,00

 Wpłacone środki pieniężne przez członków Izby 
na OC będą odprowadzone na rachunek bankowy 
ubezpieczyciela.

–  W pasywach bilansu kapitał własny stanowi 
46,8% pasywów z tego kapitał podstawowy 
37,4%, a zysk netto 9,4%

–  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniach 
stanowią 53,2% pasywów, przy czym zobo-
wiązania krótkoterminowe 36,8% (OC-32,4%) 
pasywów, natomiast rozliczenia międzyokre-
sowe 16,3% (wpłaty członków na poczet 
2009)

Wynik finansowy netto w 2008 r. stanowił 
208,94% wartości osiągniętego w 2007 r.

–  Poziom wskaźników płynności mimo nie-
znacznego obniżenia wykazuje wielkości świad-
czące o nadal posiadanej płynności finansowej 
KIIB. W 2008 r. wskaźniki płynności kształtowa-
ły się następująco;
 wskaźnik płynności I 2,08
 wskaźnik płynności II 2,07
 wskaźnik płynności III 1,92

14.  Nadwyżka stanowiąca dodatni wynik finansowy 
za 2008 r. w kwocie 1 496 882,06 zł została 
osiągnięta także dzięki odciążeniu kosztów KIIB 
związanych z wydaniem  i wysyłką „IB”( przez 
OIIB, Spółkę Wydawnictwa „IB”) w wysokości 
32,4% kosztów ogółem, usługą ubezpieczycie-
la w wysokości  3,8% kosztów ogółem, przy-
chodom finansowym (odsetkom) w wysokości 
6,6% kosztów ogółem.

15.  Spółka Wydawnicza PIIB zrealizowała przekra-
czając planowane na rok 2008 zamierzenia (ob-
jętość nakładu o 6,4%, nakład o 6,5%, udział 
w kosztach kolportażu „IB” o 18,3%), wydała 
Katalog Inżyniera – Budownictwo ogólne (edy-
cja 2008/2009) w objętości 512 stron i nakła-
dzie 30 000 egz, Katalog Inżyniera – Inżynieria 

środowiska (edycja 2008/2009) w objętości 272 
strony i nakładzie 15 000 egz. oraz przekazała 
nieodpłatnie dla członków Izby. Spółka Przewi-
duje w 2009 r. poszerzenie  Katalogu Inżyniera 
– Inżynieria środowiska o branżę elektryczną.
Pozytywnie ocenia się działalność finansową 
Spółki, pozwalającą na kontynuowanie jej roz-
woju na rynku wydawniczym a także  obniżanie  
kosztów zakupu i kolportażu „IB” po stronie 
PIIB.

ZALECENIA KRAJOWEJ 
KOMISJI REWIZYJNEJ
 Należy przedstawić celowość gromadzenia wol-
nych środków na lokatach bankowych, lokowania 
w papierach wartościowych w aspekcie ich  zago-
spodarowania, bowiem posiadane na koniec 2008 r. 
zasoby środków pieniężnych pokrywają z nadwyżką  
potrzeby (koszty) rocznej  działalności statutowej 
KIIB. 

WNIOSKI KKR

 Krajowa Komisja Rewizyjna zgodnie  
z § 3 ust. 1. punkt 4 Regulaminu występuje 
z wnioskiem do VIII Krajowego Zjazdu PIIB 
o udzielenie absolutorium Krajowej Radzie 
Izby za okres sprawozdawczy od 01. 01 do 
31.12.2008 r.
 
 Krajowa Komisja Rewizyjna wnosi do  
VIII Krajowego Zjazdu PIIB o zatwierdzenie 
sprawozdania finansowego Krajowej Rady 
PIIB za okres 2008 roku i podjęcie uchwały 
podziału wyniku finansowego.
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