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1.  Wprowadzenie 

1.1. Dokonania i pozycja PIIB w 2007 r. 

 
 W 2007 odbyły się dwa Krajowe Zjazdy: w lutym Nadzwyczajny oraz w czerwcu 

Sprawozdawczy. Materiały i uchwały podjęte na tych zjazdach zostały przesłane 

delegatom.   

 Ustawa z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 

inżynierów budownictwa oraz urbanistów, uchwalona na podstawie art. 17 ust. 1 

Konstytucji RP z roku 1997, który mówi: „W drodze ustawy można tworzyć samorządy 

zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące 

pieczę nad wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego 

ochrony”. 

 Ustawa z 15 grudnia 2000 r. nadała właściwą rangę naszemu zawodowi i 

przygotowała nas do wejścia do Unii Europejskiej, do grupy zawodów regulowanych 

(odpowiednik zawodu zaufania publicznego). 

 Kolejne sprawozdania rozpatrywane na zjazdach dają odpowiedź w jakim stopniu 

powierzone nam zadania są realizowane. Do nich należą: 

 

1.1.1. Ustalanie zasad etyki zawodowej i nadzór nad jej przestrzeganiem,   sprawowanie 

nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu 

 

 W lutym 2007 r. w czasie obrad Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu został 

uchwalony, uzupełniony i poprawiony „Kodeks zasad etyki zawodowej Polskiej Izby 

Inżynierów Budownictwa”. Dokonana zmiana była konieczna, a uchwalony Kodeks spełnia 

potrzeby wynikające z pracy Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej i Sądów 

Dyscyplinarnych.  

 Liczba podjętych postępowań dotyczących odpowiedzialności zawodowej i 

dyscyplinarnej, a przede wszystkim problematyka z jaką spotykają się rzecznicy i sądy 

(omówione w sprawozdaniach tych organów), świadczą, że te zadania są przez nasz 

samorząd wykonywane odpowiedzialnie i właściwie.  

 

1.1.2. Nadawanie i pozbawianie uprawnień budowlanych, uznawanie kwalifikacji 

zawodowych cudzoziemców oraz nadawanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego 

 

 W roku 2007 przystąpiło do egzaminu na uprawnienia budowlane 4214 osób, 

zdały egzamin 3773 osoby, tj. 89,5%. Jest to świadectwo otwartości naszego samorządu 

dla ludzi młodych.  
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 Nadano tytuł rzeczoznawcy budowlanego 51 osobom posiadającym uprawnienia 

budowlane. Uznano kwalifikacje zawodowe 2 cudzoziemcom do sprawowania 

samodzielnych technicznych funkcji w budownictwie.  

 

1.1.3. Doskonalenie kwalifikacji zawodowych inżynierów budownictwa 

 

 Podstawowe formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych w roku 2007 to: 

− szkolenia, w których wzięło udział ponad 30 000 członków; 

− czytelnictwo prasy fachowej, poprzez prenumeratę dla członków uznanych na 

rynku wydawniczym tytułów. Czytelnictwo czasopism naukowo-technicznych 

wzrosło wielokrotnie; 

− dostarczanie członkom nieodpłatnie naszego miesięcznika „Inżynier 

Budownictwa”, którego tematyka dostosowywana jest do życzeń czytelników; 

− witryny internetowe Izby www.piib.org.pl oraz Wydawnictwa 

www.inzynierbudownictwa.pl,  odwiedzane przez ponad 3 000 osób dziennie, są 

również środkiem przekazu  wiedzy i informacji. Zakres merytoryczny tych witryn 

jest systematycznie rozszerzany i aktualizowany. 

 

1.1.4. Współdziałanie z organami administracji rządowej i organami samorządu   

terytorialnego oraz stowarzyszeniami zawodowymi 

 

 Krajowa Izba w sposób stały, roboczy i partnerski współpracowała z 

Ministerstwem Budownictwa. 

 Po likwidacji Ministerstwa Budownictwa pełną problematykę budownictwa 

przejęło w nowym rządzie Ministerstwo Infrastruktury. Pierwszy okres zapowiada dobrą 

współpracę.  

 Podjęto bliższą współpracę z Ministerstwem Sprawiedliwości w zakresie rekrutacji 

biegłych sądowych, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie regulacji 

prawnej dotyczącej zawodów regulowanych w Unii Europejskiej oraz Ministerstwem 

Gospodarki.  

 Naszej pracy i dalszego działania wymaga współpraca z Ministerstwem 

Środowiska, a głównie z Urzędem Zamówień Publicznych.  

 Okręgowe Izby coraz lepiej współpracują z urzędami wojewódzkimi.  

 

1.1.5. Współpraca z komisjami sejmowymi 

 

 Przedstawiciele naszego samorządu systematycznie uczestniczą w posiedzeniach 

Komisji Infrastruktury, a przede wszystkim w pierwszym okresie Stałej Podkomisji ds. 
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Budownictwa, a po wyborach parlamentarnych Stałej Podkomisji ds. budownictwa, 

gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, a sporadycznie w posiedzeniach innych 

nadzwyczajnych komisji.  

 Postulaty i wnioski są przygotowywane głównie przez Komisję Prawno-

Regulaminową  i są prezentowane w czasie obrad w/w gremiów.  

 Niestety bardzo rzadko pozytywnie przegłosowane są wnioski rozbieżne z 

programami rządowymi, a zgodne z wolą naszego środowiska.  

 

1.1.6. Współpraca ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi 

 

 Współpraca ze stowarzyszeniami jest programową formą działalności Izby. 

Formy współpracy są określone w podpisanych porozumieniach.  

 Stałą formą współpracy jest czasopismo „Inżynier Budownictwa”. W Spółce 

wydawniczej udziałowcami są stowarzyszenia. Przedstawiciele stowarzyszeń są członkami 

Rady Programowej.  

 Raz w roku nasz samorząd organizuje spotkanie ze stowarzyszeniami, na których 

oceniana jest współpraca i uzgadniane zamierzenia.  

 Forum współpracy jest również „Grupa B-8”, której działalność przedstawiona 

jest w dalszej części sprawozdania. Stanowiska wypracowywane na tym forum coraz 

uważniej są brane pod uwagę przez organy administracji państwowej.  

  

1.1.7. Reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych członków, szczególnie w 

zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych poza granicami Polski 

 

 Współpraca z zagranicznymi organizacjami i instytucjami była realizowana w 

trzech obszarach: 

           - A – odpowiadającym współpracy ogólnoeuropejskiej; 

           - B – odpowiadającym europejskiej współpracy regionalnej; 

           - C – odpowiadającym dwustronnej współpracy międzynarodowej. 

   

 Znaczącymi wydarzeniami we współpracy z zagranicą, dotyczącymi uznawania 

kwalifikacji zawodowych członków naszego samorządu poza granicami Polski, w 2007 

były: 

            - podpisanie umowy o wzajemnej współpracy z brytyjską organizacją – 

Instytutem Dyplomowanych Inżynierów Budownictwa (The Chartered Institute of Building 

– CIOB). Jest to bardzo prestiżowa organizacja o zasięgu światowym; 

            - organizacja przez PIIB i PZITB konferencji „Bezpieczeństwo w budownictwie” w 

ramach Grupy V-4 (Grupa Wyszehradzka);   
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            - udział polskiej delegacji w IV Ogólnym Zgromadzeniu ECEC w Zagrzebiu i 

wybór prof. W. Radomskiego na audytora; 

            - organizacja w Warszawie spotkania z delegacją ICE (Institution of Civil 

Engineers). 

 

Omówienie szczegółowe znajduje się w dalszej części sprawozdania, jak również było 

publikowane na łamach „Inżyniera Budownictwa”. 

 

         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 zawodowego i jego organów 

ustala Zjazd Krajowy oraz Krajowa Rada PIIB. Podkreślić należy, że do tej pory 

nie mieliśmy przypadku zakwestionowania naszych uchwał przez organ nas 

kontrolujący. 

          Może to świadczyć o odpowiedzialnym działaniu władz samorządu 

zawodowego, a istotnym staje się również wytworzenie poczucia 

odpowiedzialności za działanie samorządu wśród ogółu członków. 
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1.2. Struktura organizacyjna 
 W 2007 r. w strukturze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa znajdowało się 16 

okręgowych izb, których obszar działania w pełni pokrywał się z podziałem 

administracyjnym kraju. 

 W dwunastu okręgowych izbach działało 46 placówek terenowych, którym 

okręgowe rady nadały różne nazwy i kompetencje. Sieć placówek oraz stworzone 

możliwości załatwiania spraw członkowskich (poczta, fax, e-mail) w pełni zabezpieczają 

potrzeby i wymagania członków Izby. Liczbę i lokalizację placówek terenowych 

przedstawia poniższa tabela: 

Placówki terenowe okręgowych izb 

Lp. Nazwa 
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 6 

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

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 
delegatury terenowe: Bielsko Biała, Częstochowa, 
Gliwice 
punkt informacyjny: 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 

7 

biuro terenowe: Koszalin 
punkty informacji technicznej: Wałcz, Stargard 
Szczeciński, Drawsko Pomorskie, Białogard, 
Szczecinek, Kołobrzeg 

 
* - zlikwidowane w 2008 r. zgodnie z uchwałą Okręgowej Rady Mazowieckiej OIIB nr 

396/R/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. 
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1.3. Liczba członków – statystyki 
 

 Liczba członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zarejestrowanych 

w 16 okręgowych izbach, na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosiła:  

 
105 572 

 
Tabela 1.3.1. Zestawienie liczby członków w okręgach 
 
 

Lp. 
Okręgowa Izba Inżynierów 

Budownictwa 
Liczba 

członków 
1 Dolnośląska  9 176    
2 Kujawsko-Pomorska  5 499    
3 Lubelska  5 361    
4 Lubuska  2 553    
5 Łódzka  6 583    
6 Małopolska  9 494    
7 Mazowiecka  16 271    
8 Opolska  2 443    
9 Podkarpacka  5 214    
10 Podlaska  3 224    
11 Pomorska  6 651    
12 Śląska  11 921    
13 Świętokrzyska  3 336    
14 Warmińsko-Mazurska  4 007    
15 Wielkopolska  8 785    
16 Zachodniopomorska  5 054    

 Ogółem: 105 572   
 
 

 
Tabela 1.3.2.  Zestawienie liczby członków – podział branżowy 
 
 
 

Branża Ilość Udział % 
Budownictwo ogólne (BO) 58 210   55,13%   
Instalacje sanitarne (IS) 19 629   18,59%   
Budownictwo elektryczne (IE) 15 432   14,62%   
Budownictwo drogowe (BD) 6 680   6,33%   
Budownictwo wodno-melioracyjne (WM) 2 503   2,37%   
Budownictwo kolejowe (BK) 1 279   1,21%   
Budownictwo mostowe (BM) 1 057   1,00%   
Budownictwo telekomunikacyjne (BT) 766   0,73%   
Budownictwo wyburzeniowe (BW) 16   0,02%   

Ogółem: 105 572   100,00%   
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Tabela 1.3.3. Zestawienie liczby członków w okręgach – porównanie z rokiem 2006 
 
 
 

Liczba członków 

Lp. 
Okręgowa Izba 

Inżynierów Budownictwa Rok 2007 Rok 2006 Różnica 

1 Dolnośląska 9176 8 780 396 

2 Kujawsko-Pomorska 5499 5 307 192 

3 Lubelska 5361 5 175 186 

4 Lubuska 2553 2 354 199 

5 Łódzka 6583 6 281 302 

6 Małopolska 9494 9 047 447 

7 Mazowiecka 16271 15 592 679 

8 Opolska 2443 2 399 44 

9 Podkarpacka 5214 4 964 250 

10 Podlaska 3224 3 097 127 

11 Pomorska 6651 6 376 275 

12 Śląska 11921 11 404 517 

13 Świętokrzyska 3336 3 158 178 

14 Warmińsko-Mazurska 4007 3 779 228 

15 Wielkopolska 8785 8 368 417 

16 Zachodniopomorska 5054 4 860 194 

  Ogółem: 105 572 100 941 4 631 

 
Tabela 1.3.4. Zestawienie liczby członków - podział branżowy   

(porównanie z rokiem 2006) 
 
 
 

Ilość członków Udział % 

Branża 
Rok 

2007 
Rok 

2006 Różnica Różnica % 
Rok 

2007 
Rok 

2006 

BO 58 210 55 463 2 747 5,0% 55,13% 54,95% 

IS 19 629 18 944 685 3,6% 18,59% 18,77% 

IE 15 432 14 865 567 3,8% 14,62% 14,73% 

BD 6 680 6 329 351 5,5% 6,33% 6,27% 

WM 2 503 2 537 -34 -1,3% 2,37% 2,51% 

BK 1 279 1 163 116 10,0% 1,21% 1,15% 

BM 1 057 939 118 12,6% 1,00% 0,93% 

BT 766 688 78 11,3% 0,73% 0,68% 

BW 16 13 3 23,1% 0,02% 0,01% 

Ogółem: 105 572 100 941 4 631 4,6%   
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Wykres 1.3.5. Liczba członków w podziale na okręgi 
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Wykres 1.3.7. Podział wg branży 
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Wykres 1.3.8. Podział wg wykształcenia 
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Wykres 1.3.10. Podział wg wieku (procentowy) 
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1.4. Informatyzacja 

 
 Krajowe Biuro Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, mając w pełni świadomość 

ważnej roli jaką pełni proces informatyzacji w dzisiejszym społeczeństwie, w sposób 

ciągły realizuje projekty informatyczne mające na celu podnoszenie jakości i formy 

obsługi członków samorządu zawodowego.  

 

Jednolity system informatyczny ewidencji członków 
 
 Krajowe Biuro Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przeprowadziło prace 

projektowe i wdrożeniowe zintegrowanego systemu ewidencji członków - Budinfo, który 

poza spełnieniem ustawowych wymogów prowadzenia rejestru członków samorządu 

zawodowego inżynierów budownictwa umożliwia przetwarzanie danych członkowskich w 

zakresie: 

- danych osobowych, 

- uprawnień budowlanych, 

- wpłat składek członkowskich, 

- rejestru ubezpieczeń OC, 

- prowadzonej korespondencji, 

- zawieszeń i skreśleń, 

- odbytych szkoleń, 

- wydanych zaświadczeń, 

- prenumeraty czasopism. 

 

 Od strony zastosowanego oprogramowania Budinfo stanowi połączenie 

stabilności i efektywności rozwiązań komercyjnych oraz elastyczności rozwiązań 

niekomercyjnych (Open Source).  

 W tej pierwszej grupie należy wymienić bazę danych Oracle (Centralna Baza 

Danych Budinfo), która jest liderem w segmencie szybkich i wydajnych dużych baz do 

zastosowań biznesowych. Biuro Krajowe posiada własną licencję na używanie 

oprogramowania Oracle, co pozwala na nieograniczony rozwój zastosowań 

informatycznych dla PIIB jako całości. W drugiej grupie wymienić warto system 

operacyjny Linux, działający na wszystkich serwerach systemu BUDINFO. Jest to 

sprawdzone rozwiązanie serwerowe nie obciążone opłatami licencyjnymi. Kolejnym 

elementem z grupy oprogramowania niekomercyjnego jest tutaj baza danych Firebird – 

działająca w biurach okręgowych. 

 Od strony technicznej platforma systemu została zaprojektowana w architekturze 

klient-serwer. Praca w systemie odbywa się za pośrednictwem programu klienta, z 

wygodnym w obsłudze graficznym interfejsem użytkownika.  
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 Krajowe Biuro wydzierżawiło wydajny serwer centralny u sprawdzonego 

dostawcy, który został zabezpieczonym przed awariami i niepowołanym dostępem, z 

szybkim i wydajnym łączem internetowym. Serwer ten jest przeznaczony tylko do pracy 

dla sytemu Budinfo, co powoduje, że nie jest niepotrzebnie obciążany przez inne 

rozwiązania informatyczne np. poczta e-mail. Również w każdej izbie okręgowej znajduje 

się wydzielony serwer, zapewniający niezależną pracę systemu Budinfo od innych 

systemów stosowanych w izbach. 

 Dzięki zastosowaniu powyższych sprawdzonych rozwiązań informatycznych 

możliwa jest elastyczna rozbudowa sytemu zgodnie z zapotrzebowaniami użytkowników 

końcowych, którymi są pracownicy Krajowego Biura i okręgowych izb.  

 W roku 2007 zostały przeprowadzone kolejne modernizacje systemu mające na 

celu usprawnienie przetwarzania już przechowywanych danych, jak również zwiększenie 

bezpieczeństwa systemu. 

 Poniżej zostały przedstawione najważniejsze modernizacje wykonane w systemie 

Budinfo. Są to: 

- Internetowy panel zarządzania synchronizacją 

Panel umożliwiający zarządzanie i pełną kontrole nad procesem synchronizacji danych w 

rozproszonym systemie przetwarzania jakim jest Budinfo 

- Raport wczytywania wyciągu z banku 

Funkcjonalność umożliwiająca weryfikację poprawności wczytywanych informacji o 

wpłatach członkowskich. 

- Oprogramowanie zdarzenia alarmowego zamknięcia systemu w Centralnej 

Bazie Danych 

Zabezpieczenie przed możliwą utratą danych lub błędów w spójności danych 

spowodowanych nagłym zanikiem zasilania. 

- Sprawdzanie kandydatów w innych izbach 

Funkcjonalność umożliwia sprawdzanie danych nowych członków po numerze PESEL i 

monitowanie o możliwości dodania ponownie tej samej osoby.  

- Moduł eksportu danych dla Biura Krajowego 

Moduł umożliwia eksport danych do pliku zewnętrznego w formacie obsługiwanym przez 

aplikacje z pakietu Microsoft Office. Za pomocą kreatora użytkownik sam decyduje jaki 

zakres i jakie dane są eksportowane. 

 

 Również w roku 2007 zostały rozpoczęte prace projektowe nad zintegrowaniem z 

systemem Budinfo dodatkowego modułu umożliwiającego prowadzenie następujących 

rejestrów: 

- uprawnień budowlanych wydanych przez okręgowe komisje kwalifikacyjne, 

- nadanych tytułów rzeczoznawcy budowlanego, 
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- kar nałożonych przez sądy dyscyplinarne, 

- cudzoziemców, którzy pozytywnie przejdą proces uznania uprawnień 

budowlanych. 

 Projektowany moduł zostanie wzbogacony o możliwość archiwizacji kartotek 

osobowych w formie elektronicznej, co jest widoczną tendencją rozwojową ostatnich kilku 

lat, zmierzającą do minimalizacji archiwów tradycyjnych (papierowych). Termin 

wdrożenia gotowego modułu planowany jest na koniec marca 2008 roku. 

 

Witryna internetowa 
 
 Witryna internetowa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa została uruchomiona 

wraz z powołaniem do życia na mocy ustawy samorządu zawodowego inżynierów 

budownictwa. Witryna zawiera szereg pogrupowanych tematycznie informacji związanych 

z funkcjonowaniem Izby. Są to m.in.: 

- status izby, 

- skład osobowy organów Izby, 

- budżet i finanse, 

- działalność Krajowej Rady i innych organów, 

- pełen zbiór aktów prawnych związanych z budownictwem, 

- elektroniczne wydania czasopisma „Inżynier Budownictwa”, 

- serwis ubezpieczeń, 

- lista członków izby, 

- współpraca z organizacjami z dziedziny budownictwa. 

 Wszystkie informacje zamieszczone na stronie Polskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa są na bieżąco aktualizowane, a zakres zamieszczanych treści jest 

poszerzany o uwagi zgłoszone przez członków Izby. Rysunek nr 1 przedstawia stronę 

główną witryny internetowej www.piib.org.pl
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Rys.1 Strona główna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 

 
 
 
 Wychodząc naprzeciw uwagom zgłaszanym przez członków Izby, w połowie roku 

2007 został uruchomiony serwis umożliwiający wydruk blankietów opłat na rzecz Izby, 

jak i ubezpieczenia OC. Ten całkowicie zautomatyzowany serwis  umożliwia wydruk 

blankietów opłat z uwzględnieniem indywidualnych danych członkowskich. 

 

 Stale dużą popularnością cieszy się serwis publikujący w formie elektronicznej 

czasopismo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, jakim jest „Inżynier Budownictwa”. 

Taki sposób prezentacji jest szczególnie istotny dla osób interesujących się 

budownictwem i nie będących jednocześnie członkami samorządu zawodowego 

inżynierów budownictwa (instytucje rządowe i pozarządowe, inne stowarzyszenia, 

studenci i uczniowie techników budowlanych). Chronologiczna prezentacja wydań 

czasopisma „Inżynier Budownictwa” w roku 2007 została zamieszczona na rysunku nr 2 
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Rys.2 Chronologiczna prezentacja wydań czasopisma „Inżynier Budownictwa”. 
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Biuletyn Informacji Publicznej 
 
 Biuletyn Informacji Publicznej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa to system 

stron internetowych służący powszechnemu dostępowi do informacji publicznej.  

 Dostęp do informacji zawartych w biuletynie jest możliwy poprzez stronę główną 

biuletynu znajdującą się pod adresem www.bip.piib.org.pl, zawierającą podstawowe 

informacje wraz z odsyłaczami do podstron zawierających informacje szczegółowe na 

temat: 

- statusu prawnego, 

- przedmiotu działania i kompetencji, 

- organów i osób sprawujących funkcje oraz ich kompetencji, 

- majątku, którym Izba dysponuje, 

- trybu działania, 

- informacji o prowadzonych rejestrach, ewidencjach, 

- danych teleadresowych, informacji o redaktorze strony. 

 W celu wyeliminowania dublowania treści zamieszczanych na witrynie 

internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Biuletynu Informacji Publicznej PIIB, 

Krajowe Biuro PIIB w roku 2007 dokonało zmiany zasady funkcjonowania witryny BIP, 

zmieniając jednocześnie szatę graficzną strony głównej na bardziej funkcjonalną i 

przejrzystą. 

 Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej Polskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa została zamieszczona na rysunku nr 3. 

 

 
Rys. 3 Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 
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 Zakres tematyczny umieszczanych informacji na stronach Polskiej Izby 

Inżynierów Budownictwa cieszy się dużym uznaniem wśród rzeszy internautów, o czym 

może świadczyć imponująca liczba odwiedzin wynosząca powyżej 120 tys. w miesiącu. 
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1.5. Wydawnictwo „Inżynier Budownictwa”  
 
 Wszystkie założenia na rok 2007, zarówno merytoryczne jak i finansowe, zostały 

zrealizowane. Zaplanowano wydanie 11 zeszytów „Inżyniera Budownictwa” w objętości 

64 stron każdy (łącznie 704 strony) i w nakładzie 105 000 egz. oraz wydanie „Katalogu 

Inżyniera Budownictwo Ogólne” w objętości około 500 stron i nakładzie 30 000 egz.  

 Przyjęto zakup każdego egz. „Inżyniera Budownictwa” przez PIIB za 1,50 zł 

netto, natomiast katalog dla członków Izby miał zostać przekazany nieodpłatnie 

(reklamodawcy pokrywają koszty wydania i dystrybucji). Zgodnie z założeniami WPIIB 

miało uczestniczyć w kosztach wysyłki „Inżyniera Budownictwa” w wysokości - 0,70 zł 

netto przez pierwsze trzy kwartały oraz 1,00 zł w czwartym kwartale. Planowany zysk 

brutto na koniec roku to 400 000 zł. 

 Dzięki wyższym wpływom z reklam wzrosła objętość niektórych numerów 

miesięcznika, rozbudowano stronę internetową www.inzynierbudownictwa.pl (rys. 1) 

 

 
  Rys. 1 Witryna internetowa Wydawnictwa PIIB 

 

 

 

oraz wdrożono nową witrynę www.kataloginzyniera.pl (rys. 2) 

 

 
Rys. 2 Witryna internetowa „Katalogu Inżyniera” 
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 Zwiększył się również udział Wydawnictwa w kosztach wysyłki „Inżyniera 

Budownictwa”, część nadwyżki przeznaczono na promocję tytułów, zamykając rok 

zyskiem brutto na poziomie 390 000 zł. 

 Łączna liczba stron numerów miesięcznika wydanych w roku 2007 wyniosła 832 

strony, a nakład przekroczył 109 000 egz. Katalog ukazał się w objętości 464 stron i w 

planowanym nakładzie 30 000 egz. Cały nakład katalogu został rozesłany członkom 

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa łącznie z grudniowym numerem „Inżyniera 

Budownictwa”. Zainteresowanie członków Izby katalogiem oraz dobry wynik finansowy 

zaowocował planem wydania w 2008 r., obok „Katalogu Inżyniera Budownictwo Ogólne”, 

kolejnego tomu – „Katalogu Inżyniera Inżynieria Środowiska”. W roku 2008 na okładkach 

katalogów będzie zamieszczone logo PIIB, dla podkreślenia, że jest to katalog samorządu 

zawodowego, podobnie jak w winiecie „Inżyniera Budownictwa” jest podtytuł „Miesięcznik 

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa”. 

 Redakcja „Inżyniera Budownictwa” konsekwentnie realizuje założenie tworzenia 

pisma, które jest formą  pomocy inżynierom w ich zawodowej pracy (cel ten realizuje 

również „Katalog Inżyniera”) oraz  stanowi źródło informacji na temat działalności 

samorządu zawodowego – Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Na bieżąco wdrażane 

są  zalecenia Rady Programowej. 

 Kontynuowane są stałe działy: Kalendarium, Dawno temu, Normalizacja i normy, 

Listy do redakcji, Literatura fachowa, Kurs języka angielskiego dla budowlańców. 

Wprowadzona została rubryka Wydarzyło się w Izbie, która informuje czytelników o 

wszystkich ważnych zdarzeniach i inicjatywach samorządu zawodowego z terenu całego 

kraju. Zarówno spotkania kierownictwa redakcji, jak i kontakty z czytelnikami 

doprowadziły do uruchomienia nowego stałego działu – Cen w budownictwie.  
 W październiku odbyło się spotkanie przedstawicieli  redakcji wszystkich 

biuletynów okręgowych, na którym omówiono zasady współpracy (w IB znalazły się 

publikacje m.in. z Zachodniopomorskiej OIIB, Lubelskiej OIIB, Pomorskiej OIIB, 

Podlaskiej OIIB). Niezależnie od tego redaktor naczelna miesięcznika spotyka się z 

przedstawicielami rad okręgowych oraz osobami przygotowującymi poszczególne 

biuletyny (m.in. Łódzka OIIB, Małopolska OIIB, Świętokrzyska OIIB, Lubelska OIIB, 

Zachodniopomorska OIIB) i w ramach takich spotkań roboczych okręgi zgłaszają swoje 

uwagi, precyzują oczekiwania wobec miesięcznika „Inżynier Budownictwa”. 
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1.6. Działania „PR” w 2007 r. 
 
1.6.1.  Wstęp 

 Działania public relations pojęto na początku stycznia 2007 roku. Podstawą  

do wyznaczenia  celów i narzędzi ich realizacji w okresie od stycznia do lutego był 

zewnętrzny audyt dotyczący wizerunku PIIB, tzn. znajomości marki, wiedzy o organizacji 

itp. Badanie  przeprowadzono w styczniu ub. roku na grupie kilkunastu dziennikarzy 

zajmujących się problematyką budowlaną, za pomocą pogłębionych wywiadów 

jakościowych. Wnioski z audytu przyjęto do sformułowania działań operacyjnych w 

związku ze zwołanym na luty Nadzwyczajnym Zjazdem PIIB, dotyczącym m. in. przyjęcia 

nowego Kodeksu Etycznego. 

 Rezultaty badania były następujące: 

• większość dziennikarzy wiedziała o istnieniu Izby, 

• niewielka była znajomość zadań, składu organów i bieżącej działalności, 

• spora grupa myliła PIIB z innymi organizacjami naukowo-technicznymi, 

• 2 dziennikarzy prezentowało negatywny stosunek do Izby, reszta neutralny. 

 

1.6.2. Działania PR w związku z Nadzwyczajnym Zjazdem 
 
 Na podstawie raportu z audytu określono cele operacyjne przed Nadzwyczajnym 

Zjazdem PIIB: 

• opracowanie, zredagowanie i rozpowszechnienie materiałów informacyjnych o PIIB 

(noty biograficzne członków władz, podstawowe dane o podstawach prawnych 

działalności, strukturze organizacyjnej oraz zadaniach organizacji) w formie tzw. 

teczek prasowych oraz na dyskietkach, 

• zorganizowanie konferencji prasowej po Zjeździe pt. ”Budujmy bezpiecznie”, 

poświęconej przebiegowi obrad i przyjętym dokumentom, 

• umożliwienie dziennikarzom bezpośredniego kontaktu z członkami Prezydium 

Rady Krajowej. 

 Zrealizowano wszystkie założone cele. Obszerne informacje o Zjeździe 

(komunikat prasowy, fragmenty wystąpienia Prezesa PIIB, Kodeks Etyczny) zostały 

opublikowane na stronie internetowej Izby oraz w „Inżynierze Budownictwa”. 

Reporterskie relacje z konferencji prasowej i wywiady z członkami Prezydium 

zamieszczono w prasie codziennej, branżowej oraz w 3 Programie Polskiego Radia. 

 

1.6.3.   Działania public relations w okresie od lutego do grudnia 2007 roku 

 Celem strategicznych działań PR w tym okresie było systematyczne i 

konsekwentne budowanie prestiżu i rangi PIIB. 
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A. Zdefiniowano  zewnętrzne cele strategii PR: 

• budowanie pozytywnego wizerunku Izby, 

• wzmocnienie opiniotwórczej roli samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. 

B. Określono wewnętrzne cele strategii: 

• stworzenie kanałów komunikacji wewnętrznej pomiędzy władzami Izby, a 

członkami, 

• budowanie prestiżu zawodu inżyniera budownictwa. 

 Realizacja zadań w wymiarze zewnętrznym polegała przede wszystkim na 

aktywnej polityce komunikacyjnej. Od lutego do grudnia w zakładce rzecznik prasowy, na 

stronie internetowej PIIB, zamieszczono ok. 40 informacji o pracach wszystkich organów 

krajowych Izby oraz o ważnych wydarzeniach w jej działalności.  

 22 czerwca 2007 roku  zorganizowano konferencję prasową  poświęconą VI 

Zjazdowi Sprawozdawczemu. Z tej okazji przygotowano dla mediów specjalny raport 

„PIIB w liczbach”, ukazujący potencjał i aktywność samorządu zawodowego inżynierów 

budownictwa na przestrzeni ostatnich pięciu lat. Reporterskie relacje ze Zjazdu 

opublikowano w prasie codziennej („Rzeczpospolita”), prasie branżowej oraz serwisach 

internetowych. 

 Prezes PIIB - prof. Zbigniew Grabowski i inni członkowie Prezydium udzielili w 

tym okresie kilkunastu wywiadów mediom krajowym i zagranicznym. 

 W październiku 2007 roku Izba przystąpiła jako partner do prac nad Narodowym 

Programem Foresight „Polska 2020”. Porozumienie umożliwia członkom Izby wzięcie 

udziału – w charakterze ekspertów – w opracowaniu długookresowej wizji rozwoju 

polityki naukowo-technicznej Polski.  

 W listopadzie podpisano z Pentor Research International umowę na zbadanie w 

pierwszym kwartale 2008 roku wizerunku inżyniera budownictwa jako zawodu zaufania 

publicznego. 

 

1.6.4.  Realizacja celów wewnętrznych polegała na bieżącym informowaniu członków o 

pracach organów krajowych Izby. W kwietniu 2007 roku na łamach „Inżyniera 

Budownictwa” utworzono rubrykę „Wydarzyło się w Izbie”, w której systematycznie 

publikowane są komunikaty o działalności samorządu zawodowego inżynierów 

budownictwa. 

 W kwietniu i maju 2007 roku, przy współpracy z agencją „Prelite”, 

przeprowadzono badanie, którego wyniki zamieszczono w specjalnym raporcie „PIIB – 

dziś i jutro”. W ankiecie wzięło udział ok. 900 delegatów na zjazdy: krajowy i okręgowe. 

Cały raport został opublikowany na stronach internetowych Izby i w „Inżynierze 

Budownictwa”. Z raportu wynika m.in., że respondenci do trzech najważniejszych 

obszarów zwiększenia aktywności PIIB zaliczyli: obronę interesów grupy zawodowej, 

 23



podnoszenie kwalifikacji  i wiedzy członków, opiniowanie aktów prawnych. Raport 

posłużył także do określenia założeń działań public relations na 2008 rok. 
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