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2. Sprawozdanie Krajowej Rady PIIB 

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 - Przewodniczący Rady OIIB 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 2007 r. 

 
 W 2007 roku odbyło się 11 posiedzeń Prezydium Krajowej Rady, w 

następujących terminach: 

 
 -  3 stycznia 

-  7 lutego 

-  7 marca 

-  11 kwietnia 

-  9 maja 

-  13 czerwca 

-  4 lipca 

-  19 września 

-  10 października 

-  14 listopada 

-  5 grudnia 

 
oraz 7 posiedzeń Krajowej Rady, w następujących terminach: 
 

- 17 stycznia 

- 21 marca 

- 25 kwietnia 

- 23 maja 

- 29 sierpnia 

- 24 października 

- 19 grudnia. 

 

 Protokoły ze wszystkich posiedzeń Krajowej Rady i Prezydium KR są 

archiwizowane w Sekretariacie PIIB. 

 

2.3. Uchwały Krajowej Rady PIIB podjęte w 2007 r. 

1. Uchwała nr 1/R/07 Krajowej Rady PIIB z dnia 17 stycznia 2007r. w sprawie zwołania 

VI Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego. 

 

2. Uchwała nr 2/R/07 Krajowej Rady PIIB z dnia 17 stycznia 2007r. w sprawie 

terminarza działań przygotowawczych do VI Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego 

PIIB. 
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3. Uchwała nr 3/R/07 Krajowej Rady PIIB z dnia 17 stycznia 2007 r. zmieniająca 

regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania tytułu rzeczoznawcy 

budowlanego uchwalony uchwałą nr 5/R/06 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa z dnia 1 lutego 2006 r. z późniejszymi zmianami. 

 

4. Uchwała nr 4/R/07 Krajowej Rady PIIB z dnia 17 stycznia 2007 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie regulaminu postępowania w sprawie uznania kwalifikacji 

zawodowych osób z państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji 

Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w 

budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

5. Uchwała nr 5/R/07 Krajowej Rady PIIB z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie 

uprawnień do wykonywania obliczeń hydrologicznych. 

 

6. Uchwała nr 6/R/07 Krajowej Rady PIIB z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie uchylenia 

uchwały. 

 

7. Uchwała nr 7/R/07 Krajowej Rady PIIB z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie zasad 

rozliczania kosztów podróży służbowych finansowanych z budżetu Polskiej Izby 

Inżynierów Budownictwa. 

 

8. Uchwała nr 8/R/07 z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie realizacji wniosków 

zgłoszonych przed i po Nadzwyczajnym Zjeździe Izby. 

 

9. Uchwała nr 9/R/07 Krajowej Rady PIIB z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie 

ustanowienia honorowej odznaki. 

 

10. Uchwała nr 10/R/07 Krajowej Rady PIIB z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie 

ustanowienia okolicznościowego medalu. 

 

11. Uchwała nr 11/R/07 Krajowej Rady PIIB z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie 

zobowiązania Okręgowej Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

do podjęcia uchwały 

 

12. Uchwała nr 12/R/07 Krajowej Rady PIIB z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie 

przekazania VI Krajowemu Zjazdowi Sprawozdawczemu Polskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa projektów uchwał 
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13. Uchwała nr 13/R/07 Krajowej Rady PIIB z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie 

podpisania umowy o sponsorowaniu filmu "Sukces Ambasadora" 

 

14. Uchwała nr 14/R/07 Krajowej Rady PIIB z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie 

uchylenia uchwały. 

 

15. Uchwała nr 15/R/07 Krajowej Rady PIIB z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie 

uchylenia uchwały. 

 

16. Uchwała nr 16/R/07 Krajowej Rady PIIB z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie 

rozpatrzenia skargi. 

 

17. Uchwała nr 17/R/07 Krajowej Rady PIIB z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie 

rozpatrzenia skargi. 

 

18. Uchwała nr 18/R/07 Krajowej Rady PIIB z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie 

uchylenia uchwały. 

 

19. Uchwała nr 19/R/07 Krajowej Rady PIIB z dnia 24 października 2007 r. w sprawie 

zatwierdzenia wydatków na czasopismo PIIB „Inżynier Budownictwa” w roku 2008. 

 

20. Uchwała nr 20/R/07 Krajowej Rady PIIB z dnia 24 października 2007 r. w sprawie 

zatwierdzenia wzoru odznaki honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 

 

21. Uchwała nr 21/R/07 Krajowej Rady PIIB z dnia 24 października 2007 r. w sprawie 

zatwierdzenia protokołu uzgodnień. 

 

22. Uchwała nr 22/R/07 Krajowej Rady PIIB z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie 

uchylenia uchwały. 

 

23. Uchwała nr 23/R/07 Krajowej Rady PIIB z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie 

uchylenia uchwały. 

 

24. Uchwała nr 24/R/07 Krajowej Rady PIIB z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie 

zatwierdzenia uchwał Prezydium Krajowej Rady. 
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25. Uchwała nr 25/R/07 Krajowej Rady PIIB z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie 

zatwierdzenia korekty budżetu PIIB na rok 2007. 

 

26. Uchwała nr 26/R/07 Krajowej Rady PIIB z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie 

zatwierdzenia zmiany Zasad prowadzenia rachunkowości w Krajowym Biurze Polskiej 

Izby Inżynierów Budownictwa. 

 

Treść uchwał znajduje się na stronie internetowej www.piib.org.pl.  
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2.4. Sprawozdanie Komisji Prawno – Regulaminowej 

2.4.1. Podstawa prawna funkcjonowania Komisji 

 Podstawę prawną funkcjonowania Komisji stanowią następujące uchwały 

Krajowej Rady PIIB: uchwała nr 8/R/03 Krajowej Rady PIIB z dnia 19 marca 2003 r. w 

sprawie powołania Komisji Statutowo-Regulaminowej; uchwała nr 25/R/03 z dnia 

10.09.2003 r. w sprawie przekształcenia Komisji Statutowo-Regulaminowej w Komisję 

Prawno-Regulaminową oraz uchwała nr 21 /R/04 Krajowej Rady PIIB z dnia    

15.12.2004 r. w sprawie zmiany zasad funkcjonowania Komisji Prawno-Regulaminowej. 

2.4.2. Skład osobowy Komisji 

 W 2007 r. w skład Komisji wchodziły następujące osoby reprezentujące 

Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa: 

 
Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa         Imię i Nazwisko członka Komisji 
 

Dolnośląska Bronisław Wosiek 

Kujawsko – Pomorska Marek Żółtowski 

Lubelska Zbigniew Szcześniak 

Lubuska Andrzej Surmacz(do 16.07.2007r.) 

Łódzka Piotr Filipowicz 

Małopolska  Andrzej Pełech(do 5.12.2007r.) 

Mazowiecka Jerzy Kotowski 

Opolska Adam Skardowski 

Podkarpacka Andrzej Ostrowski 

Podlaska Mikołaj Malesza 

Pomorska Henryk Wawrzyniak 

Śląska Stefan Wójcik 

Świętokrzyska Andrzej Pawelec 

Warmińsko- Mazurska Krzysztof Prymas(do 2.10.2007r) 

Wielkopolska Jacek Skarżewski 

Zachodniopomorska Stefan Słoniecki 

 

Osoby biorące udział w posiedzeniach Komisji w zastępstwie jej członków; 

 

Kujawsko – Pomorska     Krzysztof Spaliński 

Lubuska      Sławomir Lewandowski 

Łódzka      Piotr Parkitny 

Małopolska      Halina Pasich, J. Markowicz 
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Podlaska      Aleksander Tabędzki 

Warmińsko –Mazurska    Krzysztof Ojrzyński 

Wielkopolska     Jerzy Franczyszyn, W.Jędraszak 

 
 W składzie Komisji w ciągu 2007 r. zaszły zmiany osobowe. Z przyczyn 

losowych, tj. długotrwałej choroby w następstwie której nastąpił zgon w dniu 5 grudnia 

2007 r., kol. Andrzeja Pełecha, w pracach Komisji w zastępstwie uczestniczyła kol. 

Halina Pasich, która aktualnie zgodnie z uchwałą OIIB reprezentuje małopolską Izbę w 

Komisji. W związku z  rezygnacją z przyczyn obiektywnych z udziału w pracach Komisji 

kol. Krzysztofa Prymasa, zgodnie z pismem z dnia 2.10.07, Warmińsko-Mazurską OIIB 

reprezentuje w Komisji kol. Krzysztof Ojrzyński. Natomiast zgodnie z pismem z dnia 

16.07.07 Lubuskiej OIIB zamiast kol. Andrzeja Surmacza okręgową izbę w Komisji 

reprezentuje kol. Sławomir Lewandowski. 

 Pracami Komisji Prawno-Regulaminowej kierował w okresie sprawozdawczym 

Andrzej Roch Dobrucki – Wiceprezes Krajowej Rady PIIB. 

2.4.3. Terminy posiedzeń Komisji w 2007 r. 

 Posiedzenia Komisji Prawno-Regulaminowej odbyły się w dniach: 18 stycznia,  

22 lutego, 12 kwietnia, 24 maja, 20 czerwca, 30 sierpnia, 27 września, 25 października i 

29 listopada 2007r 

2.4.4. Tematyka prac Komisji 

 W I półroczu 2007 r. główny nacisk w pracach Komisji Prawno-Regulaminowej 

został położony na omówienie i wypracowanie stanowiska wobec tak ważnej i istotnej dla 

naszego środowiska zawodowego kwestii jaką jest ustawa Prawo budowlane. Komisja 

odniosła się i wypracowała stanowisko wobec przedłożonego do konsultacji w m-cu 

styczniu 2007 r. przez Ministra Budownictwa projektu „Założeń do projektu nowej 

ustawy Prawo budowlane”, które w m-cu lutym 2007r., jako stanowisko Izby zostało 

przekazane do Ministra Budownictwa.  

 Popierało ono zawarte w projekcie „założeń …” deklaracje, że nowe Prawo 

budowlane będzie uwzględniało nadrzędne cele, tj.: 

• interesu publicznego; 

• uproszczenia procedur; 

• bezpieczeństwa obiektów w fazie budowy i użytkowania; 

• czytelności zapisów ustawy dla obywatela; 

• zwiększenia merytorycznego oddziaływania ustawy na przebieg całości procesu 

budowlanego  

oraz zapowiedź: 
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• korzystania z dobrych (sprawdzonych) rozwiązań Prawa budowlanego z 1928 r., 

1961 r., 1974 r., i 1994 r.; 

• znaczącego poszerzenia katalogu obiektów i robót budowlanych nie 

wymagających pozwoleń na budowę; 

• wyeliminowania z Prawa budowlanego problematyki uregulowanej lub 

wymagającej uregulowania w innych ustawach.  

 Następnie Komisja omawiała w m-cu kwietniu i maju i przekazywała swoje 

uwagi do kolejnych  wersji projektu nowego Prawa budowlanego zespołowi 

legislacyjnemu działającemu przy MB, który opracowywał dany projekt ustawy. Pod 

koniec m-ca czerwca zostały wypracowane, z uwzględnieniem wcześniej zgłoszonych 

wniosków i uwag przez poszczególne Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa oraz 

członków Komisji, uwagi i wnioski do opublikowanej przez Ministra Budownictwa w 

połowie m-ca  czerwca ostatecznej wersji projektu nowej ustawy Prawo budowlane. 

Opracowane przez Komisję wnioski i uwagi do danego projektu zostały przekazane do 

Ministra Budownictwa w dniu 6 lipca 2007 r., oraz opublikowane w miesięczniku 

„Inżynier Budownictwa” nr 7/8-2007.  

 Warto przypomnieć, że poza zgłoszeniem szeregu uwag szczegółowych do 

poszczególnych artykułów danego projektu, Komisja na podstawie zebranych opinii 

stwierdziła jednoznacznie, że nasze środowisko zawodowe zdecydowanie odrzuca 

propozycje zawarte w projekcie (art.52 i art.53), a dotyczące utworzenia dodatkowego 

zarejestrowanego w Ministerstwie Budownictwa „podmiotu sprawdzającego” 

poszczególne etapy budowy. Wskazano na niekonsekwencję związaną z przyjęciem tego 

zapisu w ustawie Pb. Z jednej strony bowiem mówi się o wzmocnieniu pozycji 

projektanta, inspektora nadzoru, kierownika budowy i ich odpowiedzialności karnej, 

zawodowej i cywilnej z tytułu ich działalności, a z drugiej strony proponuje się 

utworzenie dodatkowego podmiotu „sprawdzającego”, który narusza obowiązki i 

kompetencje (potwierdzone uprawnieniami) np. kierownika budowy czy inspektora 

nadzoru.  

 Komisja postulowała również konieczność wprowadzenia do projektu ustawy Pb 

odpowiednich zapisów dotyczących samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.  

 Ponadto w m-cu styczniu i lutym zostały wypracowane przez Komisję uwagi i 

wnioski do projektu ustawy „o biegłych w postępowaniu sądowym oraz innych 

postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw”, które jako stanowisko Izby zostało 

przekazane do Ministra Sprawiedliwości.  

 Poparte zostały cele zawarte w uzasadnieniu do projektu ustawy, szczególnie 

dotyczące: 
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• stworzenia mechanizmów pozwalających na dobór fachowych, odpowiedzialnych 

i bezstronnych osób do wykonywania obowiązków biegłych w postępowaniu 

sądowym; 

• przyjęcia aktu prawnego rangi ustawowej, który będzie normował w sposób 

kompleksowy zasady wydawania opinii przez biegłych, niezależnie od rodzaju 

postępowania sądowego, w którym oni występują; 

• wyeliminowania przepisów prawnych które zawierają uregulowania 

fragmentaryczne, często nieaktualne i niedostosowane do aktualnej sytuacji 

gospodarczej i obowiązującego systemu prawa.  

 W uwagach ogólnych do projektu m.in. została podniesiona sprawa wywiadów 

środowiskowych wobec kandydatów ubiegających się o wpis do rejestru biegłych. 

Wzbudziło to w naszym środowisku zawodowym dużo kontrowersji. W większości 

uważano , że opinie i rekomendacje powinny udzielać osobie ubiegającej się o wpis na 

listę biegłych, właściwe samorządy zawodowe.  

 Uważano również, że zamiast wywiadów powinny wystarczyć oświadczenia 

zainteresowanego, pod groźbą odpowiedzialności karnej w razie oświadczenia 

nieprawdy.  

 W m-cu lutym przekazano również do Departamentu Regulacji Rynku 

Budowlanego i Procesu Inwestycyjnego w Ministerstwie Budownictwa wypracowane 

przez Komisję uwagi odnośnie projektu rozporządzenia Ministra Budownictwa 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

 W ramach współpracy z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego przedmiotem 

zaopiniowania i zgłoszenia uwag w m-cu kwietniu przez Komisję było opracowanie nt. 

„Przepisy ustaw i rozporządzeń, stanowiące źródło obowiązkowych opinii i uzgodnień, 

pod kątem ich znaczenia dla bezpieczeństwa i racjonalności procesu budowlanego”. 

Opracowanie to miało służyć próbie wyeliminowania niepotrzebnych uzgodnień, które 

aktualnie są w różnych ustawach i rozporządzeniach, o ile nie będzie to zagrażało 

środowisku, bezpieczeństwu wykonywania robót, interesom osób trzecich.  

 Na jednym z posiedzeń Komisji omówione zostały również wnioski zgłoszone na 

Nadzwyczajnym Zjeździe PIIB oraz ewentualne propozycje zmian  

w podstawowych dokumentach Izby w związku z czerwcowym VI Zjazdem 

Sprawozdawczym PIIB.  

 Jeden z członków Komisji (kol. H. Wawrzyniak) brał aktywny udział  

w seminariach nt. nowej ustawy Prawo energetyczne, które odbyły się w dniach 

27.04.07, 15.05.07, 31.05.07. oraz  w dniu 13.06.07. w Senacie RP, gdzie nastąpiło 

podsumowanie cyklu odbytych seminariów. Zespół legislacji z Pomorskiej OIIB 
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przygotował, akceptowaną przez Komisję, merytoryczną ocenę oraz uwagi do noweli tej 

ustawy. 

 
 W II półroczu 2007 r. Komisja kontynuowała swoje prace nad wypracowaniem 

wniosków i uwag do roboczego projektu (z lipca 2007 r.) ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym.  

 Komisja wyraziła swoją pozytywną opinię co do celowości kontynuowania prac 

nad projektem „małej nowelizacji” w oparciu o projekt ustawy o zmianie ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (druk 

sejmowy nr. 1848 z dnia 24 sierpnia 2007 r.). Uznano, że proponowane  

w projekcie zmiany i uzupełnienia są zgodne z oczekiwaniami inwestorów i winny być 

wprowadzone jak najszybciej w życie.  

 Wyrażony został również pogląd, że mimo zamiaru wprowadzenia tych zmian do 

obowiązujących aktów prawnych, konsekwentnie powinny być dalej prowadzone prace 

nad nową kompleksową ustawą o planowaniu przestrzennym, co pozwoli na 

przeprowadzenie dalszych konsultacji i wprowadzenie do ustawy szeregu zgłoszonych, 

uzasadnionych merytorycznie zagadnień, dotyczących tak szerokiej i trudnej materii. Na 

znacznie zaawansowanym etapie prac nad takim właśnie projektem ustawy jest Główna 

Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna, w której pracach bierze również udział Polska 

Izba Inżynierów Budownictwa.  

 Powyższe stanowisko w przedmiotowej sprawie zostało przekazane 

Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Infrastruktury p. Olgierdowi Romanowi 

Dziekońskiemu.  

 W ramach przyjętych zasad przeprowadzenia konsultacji nad wnioskami 

zgłoszonymi na VI Zjeździe Sprawozdawczym PIIB, a szczególnie dotyczącymi propozycji 

zmian w podstawowych dokumentach Izby, Komisja omówiła i wyraziła swoje stanowisko 

wobec projektu „Zasad gospodarki finansowej PIIB”, który został opracowany na 

naradzie skarbników OIIB w dniu 28 września 2007 r. oraz wobec projektów zmian w 

statucie Izby i regulaminach Izby, które wcześniej były omawiane na ogólnopolskiej 

naradzie w dniu 9 i 10 listopada 2007 r. z udziałem sekretarzy, dyrektorów i radców 

prawnych OIIB.  

 W ramach współdziałania z Komisją Uchwał i Wniosków, przyjęte zostało również 

stanowisko Komisji wobec innych wniosków zgłoszonych na czerwcowym VI Zjeździe 

Sprawozdawczym PIIB. 
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2.4.5. Okręgowe zespoły prawno-regulaminowe 

 
 W okręgowych izbach inżynierów budownictwa działają zespoły prawno-

regulaminowe. W Mazowieckiej Izbie w ramach takiego zespołu problemowego działają 

dwa zespoły: zespół ds. regulaminowo-statutowych, etyki i ochrony zawodu oraz ds. 

legislacji i współdziałania z organami administracji państwowej i samorządowej. W 

Pomorskiej Izbie zespół legislacji. W Kujawsko – Pomorskiej Izbie zespół ds. opiniowania 

aktów prawnych. W Łódzkiej Izbie zespół ds. prawno regulaminowych, etyki i ochrony 

zawodu. W roku 2007, tematyka prac zespołów była skorelowana z podejmowanymi 

pracami przez Komisję Prawno –Regulaminową PIIB, szczególnie w zakresie zebrania 

opinii środowiskowych, a następnie wypracowania stanowiska zespołów w odniesieniu do 

projektów zmian w ustawie Prawo budowlane; ustawie o biegłych w postępowaniu 

sądowym oraz innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw; ustawie o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; ustawie o ochronie środowiska; 

rozporządzeniu Ministra Budownictwa dot. warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie; statucie i regulaminach oraz zasadach 

gospodarki finansowej Izby. Przedmiotem prac zespołów były również wnioski zgłoszone 

na okręgowych zjazdach oraz Nadzwyczajnym i VI Zjeździe Sprawozdawczym PIIB.  

 Stanowisko i wnioski zespołów w przedmiotowych sprawach były przesyłane 

drogą elektroniczną  lub przedstawiane bezpośrednio na posiedzeniach Komisji Prawno-

Regulaminowej PIIB, przez reprezentantów okręgowych izb biorących udział w pracach 

Komisji. 

 Tak jak w 2006 r., również w 2007 r., poszczególne OIIB zgłosiły tematy 

którymi szczególnie są zainteresowane ich zespoły prawno – regulaminowe. Dolnośląska 

Izba – problematyką dotyczącą kwalifikacji zawodowych w budownictwie oraz Prawa 

budowlanego; Kujawsko-Pomorska – prawa wodnego i ochrony środowiska; Lubelska – 

problematyką związaną z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz 

Prawem budowlanym; Lubuska – audytem energetycznym, zamówieniami publicznymi i 

Prawem budowlanym; Małopolska – problematyką dotyczącą biegłych w postępowaniu 

sądowym i Prawa budowlanego; Mazowiecka – problematyką dotyczącą Prawa 

budowlanego i zamówień publicznych; Opolska – prawa wodnego i ochrony środowiska; 

Podkarpacka – planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz Prawa 

budowlanego; Pomorska – prawa energetycznego oraz zamówień publicznych i Prawa 

budowlanego; Śląska – prawa wodnego i ochrony środowiska; Świętokrzyska – 

problematyką dotyczącą ustawy o samorządach zawodowych; Warmińsko-Mazurska –

planowania i zagospodarowania przestrzennego; Wielkopolska – problematyką dotyczącą 

ustawy o samorządach zawodowych i zamówień publicznych; Zachodniopomorska – 

regulaminy i dokumenty podstawowe Izby. 
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2.5. Współpraca z komisjami sejmowymi 

 
 Przedstawiciele Krajowej Izby uczestniczyli w posiedzeniach Komisji 

Infrastruktury, Gospodarki, Rozwoju, Przedsiębiorczości, dotyczących problematyki 

budownictwa oraz w posiedzeniach Podkomisji: 

• stałej ds. budownictwa oraz gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej 

• nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o drogowych 

spółkach specjalnego przeznaczenia  

• nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw  

• nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie 

niektórych ustaw dotyczących procesu inwestycyjnego w budownictwie 

mieszkaniowym oraz niektórych innych ustaw 

• nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu o zmianie ustawy - Prawo budowlane 

oraz niektórych innych ustaw  

• nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy 

Prawo budowlane i Kodeksu Cywilnego. 

 Sama liczba i nazwy podkomisji nadzwyczajnych wskazują na wielką aktywność 

organów rządowych, jak i posłów na dokonywanie zmian w prawie. Wymagało to dużego 

zaangażowania ze strony Komisji Prawno-Regulaminowej, Komisji Kwalifikacyjnej, jak i 

Prezydium Krajowej Rady.  

 Niestety w wielu sprawach komisje sejmowe zajmowały stanowisko zgodne z 

życzeniami strony rządowej, nie uwzględniając stanowiska samorządu. Drastycznym tego 

przykładem jest zmiana w ustawie Prawo budowlane z 19 września 2007 r., w 

szczególności w zapisie kto może sporządzać audyty energetyczne budynku. 

 Komisja Infrastruktury, a w szczególności Podkomisja stała ds. budownictwa, 

gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej nowego parlamentu  wyraziła na swoim 

posiedzeniu wyjazdowym w siedzibie Krajowej Izby wolę ścisłej współpracy i liczenia się z 

głosem naszego samorządu, co przyjmujemy z uznaniem i optymizmem.  

2.6. Współpraca z organami administracji państwowej 

 Polska Izba Inżynierów Budownictwa współpracuje z organami administracji 

państwowej, przede wszystkim ze względu na to, że przejęła od niej szereg obowiązków, 

a co jakiś czas pojawia się propozycja, aby Izba rozszerzyła zakres swoich kompetencji, 

w których będzie zastępowała  te organy.  

 Realizacja dotychczasowych zdań wymaga ciągłych kontaktów, uzgodnień i 

współpracy przede wszystkim z takimi organami administracji państwowej, jak: 
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- Ministerstwo Budownictwa, Transportu oraz po zmianie rządu Ministerstwo 

Infrastruktury, 

- Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, 

- Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 

- Ministerstwo Sprawiedliwości. 

Tak, jak w latach ubiegłych współpraca ta dotyczyła przede wszystkim legislacji w 

obszarze spraw związanych z wykonywaniem zawodu inżyniera budownictwa oraz spraw 

istotnych dla przebiegu procesu budowlanego. 

 

 Najważniejsze problemy, które wymagały współpracy Izby z organami 

administracji państwowej opisano niżej w układzie chronologicznym: 

- opiniowanie standardów nauczania, ze względu na wagę właściwego 

przygotowania do zawodu przyszłych inżynierów mających pełnić samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie; 

- udział w pracach nad nową ustawą Prawo budowlane oraz udział prof. 

Grabowskiego w pracach Zespołu Ekspercko-Konsultacyjnego powołanego w 

związku z podjęciem prac nad tą ustawą; 

- opiniowanie, dla Ministerstwa Budownictwa, pisma Izby Architektów dotyczącego 

uznawania kwalifikacji zawodowych polskich architektów pracujących w Wielkiej 

Brytanii; 

- zajęcie stanowiska, dla Departamentu Regulacji Rynku Budowlanego i Procesu 

Inwestycyjnego MB i MI, w sprawie możliwości pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie jedynie przez osoby posiadające uprawnienia 

budowlane; 

- udział w pracach Ministerstwa Budownictwa oraz  Komitetu Integracji 

Europejskiej, dotyczących wymagań kwalifikacyjnych zawodów regulowanych w 

RP oraz domaganie się zachowania nazw zawodów w zakresie specjalności, w 

jakich są udzielane uprawnienia budowlane; 

- zaproponowanie, na potrzeby Ministerstwa Budownictwa oraz GUNB, projektu 

nowelizacji ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 

budownictwa oraz urbanistów; 

- poparcie postulatów dotyczących wyodrębnienia specjalności gazowniczej 

umożliwiającej uzyskiwanie uprawnień budowlanych osobom posiadającym 

wykształcenie wyższe specjalności Gazownictwo; 

- poparcie apelu Ministra Budownictwa w sprawie o sponsorowanie realizacji filmu 

„Sukces Ambasadora”, poświęconego wybitnemu mostowcowi Rudolfowi 

Modrzejewskiemu; 

- opiniowanie projektu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 
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- opiniowanie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących procesu 

inwestycyjnego w budownictwie mieszkaniowym; 

- opiniowanie przyjętej ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami 

oraz o zmianie niektórych innych ustaw (dotyczy podziałów nieruchomości); 

- opiniowanie przyjętej ustawy o wspieraniu remontów i termomodernizacji oraz o 

zmianie innych ustaw; 

- wymiana korespondencji z Ministerstwem Infrastruktury, na temat zlikwidowanej 

okręgowej izby w Zielonej Górze i kontestowania tego faktu przez grupę jej byłych  

działaczy;  

- opiniowanie projektu rozporządzenia w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz 

egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectw 

charakterystyki energetycznej budynków, lokali mieszkalnych oraz części 

budynków stanowiących samodzielną część techniczno-użytkową; 

- opiniowanie ustawy o biegłych sądowych. 

 

 Wyżej wymienione tematy przewijały się przez cały okres sprawozdawczy i z 

pewnością będą jeszcze powracały. 

2.7. Współpraca ze stowarzyszeniami i samorządami zawodowymi 

 Współpraca środowiskowa jest stałą formą programowej działalności Izby. 

Zrzeszając, obligatoryjnie, osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie, z szeregu branż inżynierskich działających w procesie inwestycyjnym, Izba 

dąży do wymiany poglądów i informacji z organizacjami skupiającymi środowiska 

branżowe, najczęściej zorganizowane w stowarzyszeniach naukowo-technicznych, izbach 

samorządowych, gospodarczych i innych organizacjach pozarządowych. Formy tego 

współdziałania dostosowane są do spraw wydarzających się na rynku inwestycji, w 

gospodarce materiałowej, ale szczególnie w zakresie tworzonego przez administrację 

państwową prawa: stanowiącego – ustaw, oraz wykonawczego – rozporządzeń. Ilustracją 

tych stałych kontaktów i działań jest funkcjonowanie porozumienia nazwanego „Grupa    

B-8”, nastawionego szczególnie na opracowywanie opinii środowiska zawodowego do 

przygotowanych projektów praw.  

 W roku sprawozdawczym Grupa B-8 działała pod przewodnictwem kolegów z 

Izby Architektów, stąd też kilkakrotne omawianie założeń i tez do przygotowywanej 

nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Działania te nie 

zakończyły się – niestety – przedłożeniem końcowej opinii, opracowanej głównie przez 

architektów i urbanistów, bowiem nie ukazał się w ubiegłym roku projekt ustawy 

skierowany do opiniowania środowiskowego. Kilkakrotna zmiana kierownictwa 

ministerialnego miała wpływ na nieopracowanie także projektu nowego Prawa 
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budowlanego, choć prace legislacyjne w ministerstwie są od dawna intensywnie 

prowadzone.  
 Opisane wydarzenia osłabiły skuteczność, a nawet intensywność działań 

organizacji Grupy B-8 oraz innych organizacji samorządowych w środowisku 

budowlanym.  

 Wydawany przez PIIB miesięcznik INŻYNIER BUDOWNICTWA wyraźnie poprawił,  

w ubiegłym roku, swój poziom, stał się pożądanym, czytanym periodykiem budowlanych. 

Stowarzyszenia naukowo-techniczne, jego współwydawcy, czynnie uczestniczą w 

formowaniu opinii i zaleceń dla Redakcji periodyku, czy to w formie bieżącego 

przekazywania opinii i materiałów do publikacji, czy też jako członkowie Rady 

Programowej. Rada dyskutowała dwukrotnie w ubiegłym roku kierunki i formy pracy 

Redakcji, przedstawiając zebrane wcześniej opinie w swoich stowarzyszeniach. Formy te 

będą nadal stosowane.  

 Czynny był też udział PIIB w działaniach innych samorządów zawodowych – 16-

tu z różnych dziedzin i środowisk. Na uwagę zasługuje, że w roku sprawozdawczym 

niezbędne było jednoznaczne i stanowcze formułowanie stanowisk dotyczących 

samorządności środowisk zawodowych wobec negatywnych poglądów prezentowanych 

przez przedstawicieli rządowych. Publikowane były opinie o „korporacyjnym” charakterze 

samorządów, a nawet tendencja do ich ograniczania administracyjnego, czy nawet 

likwidacji. Na szczęście okres ten można dziś, w połowie roku 2008, uznać za miniony. 

2.8. Współpraca z uczelniami i instytutami naukowo-technicznymi 

 Współpraca PIIB z uczelniami i instytutami jest prowadzona systematycznie w 

ramach szkoleń oraz codziennych kontaktów zawodowych. Korzysta z niej także Krajowa 

Komisja  Kwalifikacyjna oraz Komisja Kwalifikacyjne działające w Izbach Okręgowych. 

 Kontynuowane jest zainteresowanie PIIB systemem i programami studiów na 

wydziałach budowlanych polskich wyższych uczelni technicznych. Chodzi tu głównie 

o zgodność kierunków kształcenia ze specjalnościami objętymi uprawnieniami 

budowlanymi. Analiza programów studiów oraz ustalenie minimów programowych jest 

szeroko omówione w sprawozdaniu Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej. 

 Rada Krajowa PIIB jest w związku z tym zwykle reprezentowana na kolejnych 

corocznych ogólnopolskich spotkaniach dziekanów wydziałów budowlanych krajowych 

politechnik.   

 PIIB bierze też systematyczny i czynny udział w przygotowywaniu konferencji 

naukowo-technicznych o zasięgu ogólnopolskim. W 2007 roku była, tradycyjnie już, 

reprezentowana na Konferencji Krynickiej (16–21 września) oraz na konferencji „Awarie 

Budowlane” (Międzyzdroje, 22–26 maja), które są w skali kraju największymi 
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spotkaniami tego rodzaju. We wrześniu 2008 roku, PIIB będzie reprezentowana na 

kolejnej Konferencji Krynickiej. W ramach Konferencji Krynickich tradycyjnie już 

organizowane są zebranie Rady Krajowej PIIB.  

 Ponadto, PIIB jest zaangażowana - mniej lub bardziej instytucjonalnie - 

w przygotowanie szeregu tzw. branżowych konferencji naukowo-technicznych. Tytułem 

przykładu wymienić można konferencję na temat rzeczoznawstwa budowlanego, 

organizowaną we współpracy z Instytutem Techniki Budowlanej. 

 2.9. Współpraca z zagranicznymi organizacjami i instytucjami 

 W okresie od zakończenia VI Krajowego Zjazdu współpraca PIIB z zagranicznymi 

organizacjami i instytucjami była intensywnie kontynuowana i rozwijana. Realizowano ją 

konsekwentnie w trzech zasadniczych obszarach, a mianowicie: 

• w obszarze A, odpowiadającym współpracy ogólnoeuropejskiej; 

• w obszarze B, odpowiadającym europejskiej współpracy regionalnej; 

• w obszarze C, odpowiadającym dwustronnej współpracy międzynarodowej.   

O formach i zakresie międzynarodowej współpracy PIIB ogół członków Izby był 

systematycznie informowany na łamach miesięcznika „Inżynier Budownictwa” – w okresie  

między VI i VII Krajowymi Zjazdami ukazały się artykuły na ten temat w następujących 

numerach wymienionego czasopisma: 7/8 (41), lipiec 2007; 11(45), listopad 2007; 

1(47), styczeń 2008.   

 

Obszar A   
      
 Międzynarodowa współpraca ogólnoeuropejska PIIB związana była głównie z 

działaniami podejmowanymi w ramach Europejskiej Rady Izb Inżynierskich (ang. 

European Council of Engineers Chambers – 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 i VI Krajowe Zjazdy). 

Obecnie należy do niej 12 państw europejskich. Są to, oprócz PIIB, Izby Inżynierskie z 

Austrii, Chorwacji, Czarnogóry, Czech, Niemiec, Słowacji, Słowenii, Węgier i Włoch, od 

jesieni 2005 roku – Serbii i od listopada 2007 roku – Bułgarii. Ponadto na dorocznym 

walnym zgromadzeniu ECEC w Zagrzebiu (patrz podpunkt a) tej części sprawozdania) 

status obserwatora uzyskały Grecja oraz Turcja. ECEC liczyć więc będzie niebawem 14 

państw. Dodać należy, że w niedługim czasie spodziewać się można akcesu Izb 

Inżynierskich z kilku następnych państw, zwłaszcza skandynawskich. Świadczy to o 

rosnącym znaczeniu tej organizacji w Europie.    

 
 Współpraca w ramach ECEC była przez PIIB realizowana w następujących 

głównych formach: 
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a) Delegacja PIIB w dwuosobowym składzie: Prezes Rady Krajowej, Prof. 

Zbigniew Grabowski oraz Wiceprezes, Prof. Wojciech Radomski, wzięła udział IV Ogólnym 

Zgromadzeniu ECEC w Zagrzebiu  w dniu 22 listopada 2007 roku. Dzień wcześniej odbyło 

się zebranie Zarządu ECEC, w którym uczestniczyła także strona polska. Zgromadzenie to 

było pierwszym w nowej kadencji władz ECEC (por. Sprawozdanie na VI Krajowy Zjazd) 

i obradowało pod przewodnictwem nowego Prezydenta ECEC, Mirko Oreškovića 

z Chorwacji. Przedstawiciel PIIB, Prof. Wojciech Radomski, został ponownie wybrany na 

jednego z dwóch audytorów, kontrolujących prawidłowość działalności finansowej ECEC 

(drugim został wybrany przedstawiciel Węgier, Gábor Szöllössy). Pełna informacja 

o przebiegu i wynikach IV Zgromadzenia Ogólnego została zamieszczona w „Inżynierze 

Budownictwa”, nr 1(47), styczeń 2008.  
 

b) Przedstawiciel PIIB, Prof. Wojciech Radomski, kontynuuje działalność jako 

Przewodniczący Grupy Roboczej, powołanej na poprzednim, III Zgromadzeniu Ogólnym 

ECEC w Rzymie (por. Sprawozdanie na VI Krajowy Zjazd) i zajmującej się problematyką 

relacji między usługami inżynierskimi, ich jakością i ceną, łącznie z wynagrodzeniem za 

te usługi. Prace wymienionej Grupy, w skład której wchodzą jeszcze Thomas Noebel 

(Niemcy), Paola Peaquin (Włochy) oraz Gabor Szöllossy (Węgry), nie są łatwe i 

wymagają zebraniu wielu informacji, co jest obecnie czynione. Szczegółowe uzasadnienie 

celowości jej powołania przedstawiono w sprawozdaniu na poprzedni Zjazd Krajowy PIIB. 

Tu przypomnimy tylko, że głównym celem pracy Grupy Roboczej jest sformułowanie 

zasad zmierzających do ujednolicenia wymienionych relacji w różnych krajach. Ma to 

ważne znaczenie praktyczne w warunkach swobody przepływu usług, także inżynierskich, 

w obszarze Unii Europejskiej. Obecnie można zaobserwować niekorzystne różnice w 

wynagrodzeniach specjalistów z państw nowych członków Unii Europejskiej (a więc i z 

Polski), którzy prowadzą swa działalność zawodową w starych państwach członkowskich, 

w porównaniu z wynagrodzeniami za dobrą jakościowo pracę o takim samym stopniu 

trudności i odpowiedzialności, ale wykonywaną przez obywateli starych państw Unii 

Europejskiej.     

 
 c) W związku z wprowadzaniem dyrektyw Unii Europejskiej oraz związanym z tym  

dążeniem do uznawania kwalifikacji zawodowych inżynierów budownictwa, potrzebne jest 

między innymi ujednolicenie w ramach ECEC „Europejskiego kodeksu postępowania 

inżynierskiego”  (ang. Code of Conduct for Engineers in Europe”), będącego w istocie 

rzeczy kodeksem etyki inżynierskiej. Kodeks ten wymaga zatwierdzenia przez Wspólnotę 

Europejska i Parlament Europejski. ECEC, jako organizacja, została poproszona o pomoc 

w jego opracowaniu. PIIB przekazała przetłumaczony na angielski kodeks etyczny 
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obowiązujący członków naszej Izby. Posłuży on do opracowania ujednoliconego kodeksu 

europejskiego. 

 
           d) Kraje członkowskie ECEC, w tym Polska jako jeden z pierwszych, przekazały do 

władz ECEC wypełniony szczegółowy kwestionariusz dotyczący trybu nadawania 

uprawnień budowlanych i stawianych przy tym wymagań merytorycznych i formalnych. 

Zebrane informacje są obecnie w trakcie opracowywania i posłużą jako jeden z 

argumentów do wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych.  

  
e) PIIB pozostaje w stałym kontakcie z władzami ECEC, które na bieżąco 

przekazują wszelkie akty europejskie, mające lub mogące dotyczyć działalności 

inżynierów. Poza dyrektywami Unii Europejskiej, do aktów takich należą na przykład 

ustalenia Europejskiej Rady Wolnych Zawodów (ang. The European Council of the Liberal 

Profesions – CEPLIS). Umożliwia to szybką orientację w kierunkach zachodzących zmian i 

zajmowanie własnego stanowiska w sprawach ważnych dla środowiska polskich 

inżynierów budownictwa.     

 
  f) Przedstawiciele izb inżynierskich – członków ECEC zostali zaproszeni do udziału 

w VII Krajowym Zjeździe PIIB. Prezydent ECEC, Mirko Orešković, zaproszenie przyjął. 

Zjazd będzie okazją do bezpośredniego zapoznania władz ECEC z problematyką i 

zakresem działania PIIB i kontynuacji współpracy.  

 
 Bieżące informacje na temat ECEC są dostępne na stronie internetowej 

http://www/ecec.net.  

 
Obszar B  
 

   Europejska współpraca regionalna była w okresie 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. XIV 

spotkanie odbyło się w dniach 4 – 6 października 2007 roku w Warszawie i Serocku. Jego 

przebieg i najważniejsze postanowienia były następujące: 

 

a) Pierwszego dnia odbyła się konferencja na temat: „Bezpieczeństwo w 

Budownictwie”. Wygłaszane referaty dotyczyły stanu prawnego, doświadczeń z praktyki 

oraz trybu realizacji budowy w krajach Grupy V-4. 
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b) W wyniku dyskusji uzgodniono działania zmierzające miedzy innymi do 

tworzenia kultury bezpieczeństwa we wszystkich fazach procesu budowlanego, 

podniesienia prestiżu zawodów budowlanych (także w zakresie podniesienia płac), zmian 

w ustawach w celu usprawnienia realizacji inwestycji i podniesienia jakości robót 

budowlanych oraz dążenia do wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych 

inżynierów budownictwa. Znalazło to wyraz w deklaracji podpisanej przez wszystkie kraje 

Grupy V-4. 

 
c) W nawiązaniu do uznawania kwalifikacji zawodowych inżynierów budownictwa, 

strona polska zobowiązała się do zorganizowania Grupy Roboczej złożonej 

z przedstawicieli wszystkich krajów Grupy V-4 w celu opracowania obowiązującego trybu 

postępowania w tej sprawie.        

 

 Szczegółowa informacja o spotkaniu delegacji krajów Grupy V-4 została 

zamieszczona w „Inżynierze Budownictwa”, nr 11 (45), 2007.       

 

  Ponadto w ramach współpracy opracowany został terminarz konferencji, 

seminariów i innych spotkań w krajach Grupy V-4, w celu uczestniczenia w nich 

zainteresowanych osób, reprezentujących wszystkie te kraje.  

 
Obszar C 

 
 Międzynarodowa współpraca dwustronna w okresie od zakończenia VI Krajowego 

Zjazdu PIIB dotyczyła głównie kontaktów z inżynierskimi organizacjami brytyjskimi oraz 

amerykańskimi i była realizowana w następujących podstawowych formach: 

 
a) 26 listopada 2007 roku, w Ascot, została podpisana umowa o wzajemnej 

współpracy między PIIB i brytyjska organizacją – Instytutem Dyplomowanych Inżynierów 

Budownictwa (The Chartered Institute of Building – CIOB). CIOB jest bardzo prestiżową 

organizacją inżynierską, o długiej historii (powstała w 1834 roku – dalsze informacje o tej 

organizacji: www.ciob.org.uk), działającą obecnie pod auspicjami Jej Królewskiej Mości 

Elżbiety II i mającą zasięg światowy. Umowę podpisali z ramienia PIIB Prezes Rady 

Krajowej, Profesor Zbigniew Grabowski i Dyrektor Biura Rady Krajowej, Andrzej 

Orczykowski, ze strony zaś brytyjskiej Prezydent  Martin Chambers i Dyrektor Generalny 

Chris Blythe. W skład delegacji polskiej wchodzili jeszcze Wiceprezes Rady Krajowej PIIB, 

Profesor Wojciech Radomski, oraz Prezes Polskiego Stowarzyszenia Menadżerów 
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Budowlanych – PSMB (bliższe dane: www.psmb.pl), Dr inż. Andrzej Minasowicz, który był 

w dużej mierze animatorem podpisania wymienionej umowy. Przypomnieć wypada, że 13 

listopada 2007 roku zostało podpisane w Warszawie porozumienie dotyczące współpracy 

miedzy PIIB i PSMB. 

 Podpisanie umowy z CIOB ma ogromne znaczenie dla licznej już społeczności 

polskich  inżynierów działających zawodowo w Wielkiej Brytanii, zwłaszcza w sferze 

szeroko pojętego zarządzania, tzw. menadżmentu. Spośród wielu innych, warto 

zacytować dwa punkty tej umowy 5 i 6, które brzmią: „5. PIIB i CIOB będą 

współpracować i aktywnie wspierać proces wzajemnego uznawania kwalifikacji 

zawodowych, zgodnie z wymogami odpowiedniego prawa Unii Europejskiej”  oraz  „6. 

Istniejąca umowa między CIOB i Polskim Stowarzyszeniem Menadżerów Budowlanych 

(PSMB) z dnia 22 lipca 2005 roku, odnośnie do rozpoznawania kwalifikacji, obejmuje 

także członków PIIB”. Znaczenie punktu 5. polega, najkrócej rzecz ujmując, na tym, że 

Wielka Brytania nie jest członkiem ECEC, znaczenie zaś punktu 6. na tym, że tzw. 

rozpoznanie kwalifikacji menadżerskich dokonane przez PSMB jest wiążące dla strony 

brytyjskiej.  

 Ponieważ stosunkowo niedawno, bo 2 października 2006 roku  (patrz „Inżynier 

Budownictwa” nr 5, 2006 i nr 2, 2007) podpisana też została umowa miedzy PIIB i 

brytyjskim Institution of Civil Engineers – ICE, warto krótko wyjaśnić, że ICE nie 

obejmuje w zasadzie swą działalnością tzw. menadżmentu budowlanego. Ponieważ 

jednak ten obszar aktywności zawodowej interesuje coraz więcej inżynierów polskich, 

celowe było podpisanie umowy z organizacją CIOB, która wymienioną tematykę 

reprezentuje. Jest ponadto, jak i nasze PSMB, członkiem  Europejskiego Stowarzyszenia 

Rzeczoznawców i Ekspertów Budowlanych (The Association of European Building 

Surveyors and Construction Experts – AEEB, bliższe dane – www.aeeb.org), organizacji, 

z którą PIIB także zamierza podpisać umowę o współpracy. 

 Członkostwo polskiego inżyniera w CIOB znacznie podnosi jego rangę zawodową. 

Na potrzebę podpisania umowy także z innymi organizacjami brytyjskimi wskazywali 

przedstawiciele środowiska młodych polskich inżynierów pracujących w Wielkiej Brytanii 

(patrz „Inżynier Budownictwa”, nr 1, 2007). Są już pierwsi jej beneficjenci. 

 Ważną informacją jest, że podczas spotkania po podpisaniu umowy w Ascot, 

misji łącznika między środowiskiem polskich inżynierów i organizacjami ICE i CIOB 

podjęła się, działająca zawodowo w Wielkiej Brytanii od kilku już lat, absolwentka 

Politechniki Krakowskiej, Pani mgr inż. Dominika Nowosińska. Będzie w tym zakresie 

działać wraz z mężem Krzysztofem Nowosińskim, również absolwentem wymienionej 

Uczelni. Ich wspólny adres e-mailowy: dominika.nowosinska@mottmac.com. Można 

sądzić, że wielu polskich inżynierów działających w kraju i w Wielkiej Brytanii może być 
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zainteresowanych nawiązaniem kontaktu z nimi. Postulat utworzenia takiej „misji 

łącznikowej” zgłosiła strona brytyjska. 

 Informacja o podpisaniu umowy miedzy PIIB i CIOB ukazała się na łamach 

„Inżyniera Budownictwa”, nr 1(47), 2008. 

 

               b) W związku z umową między PIIB i PZITB oraz ICE (Institution of Civil 

Engineers), podpisaną w 2006 roku (por. Sprawozdanie na VI Krajowy Zjazd PIIB), w 

dniu 12 czerwca 2007 roku odbyły się w Warszawie rozmowy z delegacją brytyjską, w 

osobach nowego Prezydenta OCE, Prof. Quentina Leipera oraz Dyrektora Generalnego 

Toma Foulkesa. Postanowiono podpisać porozumienie w sprawie wzajemnego uznawania 

kwalifikacji zawodowych inżynierów budownictwa i aby przygotowaniem tego 

porozumienia zajęła się Grupa Robocza, złożona z reprezentantów PIIB, PZITB oraz ICE. 

 Zebranie wymienionej Grupy Roboczej odbyło się w Warszawie w dniu 5 lipca 

2007 roku. Stronę brytyjską reprezentowali Pan David M. Howell, przewodniczący 

Podkomitetu ICE ds. Europy, oraz Panie Rebecca Webster i  Melissa Pearce, zajmujące się 

kontaktami międzynarodowymi. Stronę polską reprezentowali Prof. Adam Stolarski 

(sekretarz generalny PZITB) i Prof. Wojciech Radomski (wiceprezes Rady Krajowej PIIB). 

Spotkanie to poprzedziła wymiana korespondencji – między innymi stronie brytyjskiej 

przesłany został w wersji anglojęzycznej „Regulamin postępowania  w sprawie uznawania 

w Rzeczypospolitej Polskiej kwalifikacji zawodowych osób z państw członkowskich Unii 

Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy w Europejskim Obszarze 

Gospodarczym w Budownictwie”. Regulamin ten stanowi podstawę do uznawania przez 

Krajowa Komisję Kwalifikacyjną PIIB kwalifikacji zawodowych osób z wymienionych 

krajów, a więc także i z Wielkiej Brytanii. Warto poinformować, że dotychczas do Komisji 

Kwalifikacyjnej wpływa rocznie kilkadziesiąt tego rodzaju wniosków, dotyczących 

obywateli różnych państw europejskich, w tym także Brytyjczyków. Przedstawiciele ICE 

przekazali w wersjach anglo- i polskojęzycznych podstawowy i szczegółowo opracowany 

dokument: „Trzy etapy prowadzące do członkostwa w ICE”. Dokument ten jest dostępny 

na stronie internetowej PIIB (http://www.piib.org.pl). Przynależność polskich inżynierów 

pracujących w Wielkiej Brytanii do ICE ma duże znaczenie i prestiżowe i praktyczne, na 

co zwracano już uwagę w Inżynierze Budownictwa, nr  2 (36), 2007 i dlatego 

uzasadnienie tego nie wymaga powtórnego przedstawiania. Podczas wymienionego 

spotkania w Warszawie poruszono wiele spraw, które odnotowano w protokóle 

dostępnym w biurze PIIB w Warszawie. Do najważniejszych ustaleń należą następujące 

(por. „Inżynier Budownictwa”, nr 7/8, 2007): 

• stwierdzono, że polscy inżynierowie  budownictwa spełniają na ogół warunki 

wykształcenia akademickiego, obowiązującego w Wielkiej  Brytanii, która uznaje 
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wykształcenie obywateli polskich, będących absolwentami naszych wyższych 

uczelni technicznych, wymienionych na liście FEANI – jest ich w sumie 27 (patrz 

strona internetowa: http://www.feani.org/feaniu/index/indexSchoolsBrowse1.asp) 

– gdyby zachodziła taka potrzeba, strona polska przekaże stronie brytyjskiej dane 

o kształceniu w uczelniach, nie umieszczonych na wymienionej liście; 

• na podstawie wymagań dotyczących przynależności do PIIB, ICE dokona 

szczegółowego ich porównania z wymaganiami brytyjskimi tak, aby polscy 

inżynierowie zainteresowani członkostwem w ICE mieli dokładne informacje na ten 

temat – osobą upoważnioną do załatwiania wszystkich związanych z tym spraw  

(ang. contact person) jest Pani Rebecca Webster (e-mail: 

rebeca.webster@ice.org.uk, pozostałe tzw. dane kontaktowe są na stronie 

internetowej PIIB), jest ona zobowiązana do udzielania daleko idącej pomocy w 

tym zakresie;      

• utworzona zostanie specjalna, ogólnie dostępna anglo- i polskojęzyczna strona 

internetowa z informacjami o wszystkich istotnych sprawach związanych ze 

współpracą PIIB – PZITB – ICE;   

• uzgodniono, że w październiku 2007 roku, a więc w ostatecznym terminie wejścia 

w życie Europejskiej Dyrektywy 2005/36/EC o uznawaniu kwalifikacji 

zawodowych,  powinien być podpisany stosowny dokument między stroną polską 

(PIIB oraz PZITB) i brytyjską (ICE) – uznawanie kwalifikacji nie może być jednak 

automatyczne i musi przejść odpowiednie procedury obowiązujące w Polsce i w 

Wielkiej Brytanii; 

• uzgodniono tryb i formy wzajemnego kontaktowania się członków Grupy Roboczej 

w celu przygotowania tekstu wymienionego wyżej dokumentu. 

 Mimo tych uzgodnień, do podpisania wymienionego dokumentu niestety jeszcze 

nie doszło. Strona brytyjska stwarza w praktyce utrudnienia w przynależności polskich 

inżynierów działających w Wielkiej Brytanii do ICE. PIIB jest informowana o tego rodzaju 

sytuacjach, wymagających interwencji ze strony polskiej. Są podstawy, aby stwierdzić, 

że sprawa ta zostanie w końcu pomyślnie załatwiona. 

 
c) W okresie od zakończenia VI Krajowego Zjazdu PIIB, współpraca między PIIB 

i ASCE (American Society of Civil Engineers) polegała na wzajemnej wymianie informacji 

oraz zaproszeń na konferencje. Żadnych bezpośrednich spotkań delegacji obu 

wymienionych organizacji nie było.               
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* * * 

Zrelacjonowane tu pokrótce wydarzenia wskazują, że pozycja międzynarodowa PIIB stale 

rośnie i jest nie tylko zauważalna przez partnerów zagranicznych, ale także ceniona. 

W obecnych warunkach, zwłaszcza europejskich, jest to nie tylko sprawą prestiżu naszej 

Izby, ale ma także konkretny wymiar praktyczny dla środowiska polskich inżynierów 

budownictwa w kraju i poza nim.  
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2.10. Ubezpieczenia OC członków Izby, raport z funkcjonowania umowy 

generalnej 

 

2.10.1. Umowa generalna 

 Na przestrzeni 2007 roku nie uległy zmianom warunki ubezpieczenia 

obowiązkowego członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Uległa natomiast 

zmianie suma ubezpieczenia, która ze względu na niski kurs EURO zmniejszyła się i 

zgodnie z tabelą Nr 1/A/NBP/2007 wynosiła 191.395 PLN. 

 W wyniku negocjacji z TU Allianz Polska S.A. obniżono składkę za ubezpieczenie 

oc architekta do wysokości 10 PLN za roczny okres ochrony. 

 

2.10.2. Dane ze szkodowości 

 

2.10.2.1. Szkody zgłoszone w 2007 roku 

a. szkody zgłoszone 

 226 szkód, w tym: 

- 8 szkód - TUiR WARTA S.A. 

- 218 szkód - TU ALLIANZ POLSKA S.A. 

 

b. szkody wypłacone 

 50 szkód-TU ALLIANZ POLSKA S.A. 

 

c. szkody odmówione 

 80 szkód -   TU ALLIANZ POLSKA S.A. 

 

d. szkody w toku likwidacji 

 94 szkody, w tym: 

- 8 szkód - TUiR WARTA S.A. 

- 86 szkód - TU ALLIANZ POLSKA S.A. 

 

e. wycofane zgłoszenia 

     -  2  szkody - TU ALLIANZ POLSKA S.A. 

 

f. kwota wypłaconych odszkodowań  

 1.754.560,48 PLN 
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g. wartość zgłoszonych roszczeń 

 9.231.621,47 PLN 

 

2.10.2.2. Szkody zgłoszone w latach 2005-2006 a wypłacone w 2007 roku 

a. liczba szkód  

 31 szkód 

b. kwota wypłaconych odszkodowań 

 1.217.774,60 PLN 

 

2.10.2.3. Kwota wszystkich odszkodowań wypłaconych w 2007 roku 

 

2.972.335,60 PLN 

 

2.10.2.4. Liczba szkód zgłoszonych w 2007 roku w podziale na izby okręgowe 
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2.10.2.5. Wartość wypłaconych w 2007 roku odszkodowań w podziale na izby 

okręgowe (w pełnych złotych) 
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 2.10.2.6. Liczba zgłoszonych szkód w roku 2003, 2004, 2005, 2006 i 2007 

6 4

1 2 5
1 4 6

1 9 1

2 2 6

2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7
 

2.10.2.7. Liczba wypłaconych odszkodowań w roku 2003, 2004, 2005, 2006 i 

2007 (w pełnych złotych) 

 

2  9 7 2  3 3 6

1  7 8 0  9 8 5

5 6 1  5 9 8
2 7 7  5 9 54 7  5 8 1

2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7
 

 

2.10.2.8. Główne przyczyny decyzji odmownych zakładu ubezpieczeń 

 brak odpowiedzialności ubezpieczonego z tytułu pełnienia samodzielnej funkcji 

technicznej w budownictwie (np. brak winy, zaniedbania); 

 szkody nie powstałe przy wykonywaniu samodzielnej funkcji technicznej 

w budownictwie; 

 szkody związane z odpowiedzialnością cywilną z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej; 
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 szkody wynikłe z czynności wykonywanych przez członka Izby przed dniem 

01.01.2003 r.; 

 nie przedłożenie lub wycofanie roszczeń przez poszkodowanego, brak 

udokumentowania poniesionej szkody przez poszkodowanego. 

 

2.10.3. Ubezpieczenia dodatkowe 

 

2.10.3.1. Ubezpieczenie oc inżynierów budownictwa na wyższe sumy 

gwarancyjne. Struktura zawartych ubezpieczeń wg wysokości sumy 

gwarancyjnej 

- 68  na sumę 100.000 EUR 

- 86  na sumę 200.000 EUR  

- 58  na sumę 300.000 EUR  

- 18  na sumę 400.000 EUR  

- 34  na sumę 500.000 EUR 

2.10.3.2. Liczba zawartych ubezpieczeń nadwyżkowych 

 

264 ubezpieczenia 

 

2.10.3.3. Ubezpieczenie obowiązkowe oc architekta 

Liczba zawartych ubezpieczeń  

      20 ubezpieczeń 

 

2.10.4. Działania Brokera na rzecz członków Izby  

 

2.10.4.1. Infolinia dla inżynierów 

 W celu ułatwienia kontaktu z Brokerem działają dwie infolinie dla inżynierów 

budownictwa, pod numerami których przedstawiciele Brokera odpowiadają na wszystkie 

pytania związane z tematyką ubezpieczeniową. 

 

2.10.4.2. Pomoc Brokera w procesie likwidacji szkód z ubezpieczenia 

obowiązkowego 

 W przypadku powstania szkody Broker udziela informacji na temat sposobu 

zgłoszenia szkody, pomaga przy kompletowaniu niezbędnej dokumentacji oraz nadzoruje 

cały przebieg likwidacji szkody. Współpracująca z Brokerem Kancelaria Prawna doradza 

członkom Izby w trakcie toczących się postępowań sądowych oraz przygotowuje 

odwołania od decyzji odmownych zakładu ubezpieczeń.  
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2.10.4.3. Doradztwo brokera 

 W toku bieżącej działalności Broker świadczy stałe doradztwo na rzecz izb 

okręgowych. Sporządzane są liczne opinie i opracowania wyjaśniające zasady 

funkcjonowania ubezpieczenia obowiązkowego. 

 

2.10.4.4. Serwis internetowy 

 Na stronie internetowej Izby redagowany jest Serwis Ubezpieczeń, w którym 

zamieszczone są szczegółowe informacje dotyczące umowy generalnej oraz formularz 

kontaktowy z brokerem, za pośrednictwem którego członkowie Izby w prosty i szybki 

sposób mogą uzyskać informacje na temat wszystkich dostępnych na rynku produktów 

ubezpieczeniowych.  

 

2.10.4.5. Szkolenia 

 Hanza Brokers, we współpracy z izbami okręgowymi, przeprowadziła w 2007 

roku cykl szkoleń dla członków Izby poświęconych problematyce ubezpieczeniowej. Na 

większości szkoleń dominował temat dotyczący różnic pomiędzy obowiązkowym 

ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, a ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej 

z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.  
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2.11. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków samorządu  

 

2.11.1. Wprowadzenie 

 Akty prawne regulujące zasady funkcjonowania samorządu zawodowego, jakim 

jest Polska Izba Inżynierów Budownictwa, zawierają zapisy dotyczące podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych członków Izby. Przykładowo w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. 

o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 

znajduje się następujący zapis: 

„Art. 8. Do zadań samorządów zawodowych należy w szczególności: (…) 

8) współdziałanie w doskonaleniu kwalifikacji zawodowych architektów, inżynierów 

budownictwa lub urbanistów,”.  

Należy uznać, że ustawodawca nadał problemowi doskonalenia kwalifikacji zawodowych 

bardzo znaczącą rangę. 

 Na przestrzeni kilku lat istnienia Izby wypracowano kilka obszarów działalności w 

zakresie podnoszenia kwalifikacji. Są to między innymi: 

- popularyzacja czytelnictwa branżowej prasy naukowo-technicznej, 

- ułatwienie dostępu do polskich norm, 

- organizacja szkoleń specjalistycznych dla członków organów PIIB (sąd, k. 

rewizyjna, rzecznik), 

- organizacja szkoleń branżowych, 

- dofinansowanie i udział w konferencjach n-t, 

- popularyzacja techniki poprzez publikację opracowań naukowo-technicznych (np. 

kolejne tomy książki wydawanej w czterech językach p.t. „Technical Monuments 

of the Visegrad Countries - Zabytki techniki krajów wyszehradzkiej czwórki”), 

- zakup kalendarzy z wkładką o tematyce budowlanej, 

- popularyzacja prawa budowlanego. 

 Jak widać obszarów i form działania wypracowano wiele. W niniejszym 

sprawozdaniu skoncentrowano się na czytelnictwie prasy oraz na udziale członków 

okręgowych izb w szkoleniach i konferencjach naukowo-technicznych. 

 
2.11.2. Czytelnictwo branżowej prasy naukowo-technicznej 

 Sporo trudu włożono w popularyzację czytelnictwa prasy technicznej. Zarówno w 

latach ubiegłych, jak i w roku sprawozdawczym PIIB dofinansowywała prenumeratę 

czasopism naukowo-technicznych, które na życzenie członków Izby były im przysyłane 

przez Krajowe Biuro PIIB do domu wraz z „Inżynierem budownictwa”. Przykładowo w 

2007 roku wysłano wraz z „Inżynierem budownictwa” 114 739 egzemplarzy różnych 
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czasopism. Wielkość wysyłki czasopism prowadzonej przez Izbę zestawiono niżej w 

tabeli. 

 
Czytelnictwo branżowej prasy naukowo-technicznej 

Liczba wysłanych egzemplarzy  

Nazwa czasopisma 2006 r. 2007 r. 
Suma  

z dwóch lat 

Biuletyn INPE 15 517 15 612 31 034 

Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja 4 561 6 030 9 122 

Drogownictwo 5 337 5 010 10 674 

Gaz, Woda i Technika Sanitarna 10 020 14 373 20 040 

Gospodarka Wodna 1 109 1 774 2 218 

Inżynieria i Budownictwo 14 815 16 121 29 630 

Materiały Budowlane 10 951 5 507 21 902 

Przegląd Budowlany 41 752 48 455 83 504 

Spektrum 843 936 1 686 

Wiadomości IPB 497 629 994 

Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie 127 143 254 

Wiadomości Naftowe i Gazowe 135 149 270 

Suma  105 664 114 739 211 328 

 
 Jak widać najpopularniejsze czasopismo branżowe to „Przegląd budowlany” dalej 

plasują się: „Biuletyn INPE” oraz „Inżynieria i Budownictwo”. Ponad dwadzieścia tysięcy 

egzemplarzy wysłanych w ciągu ostatnich dwóch lat zanotowały także „Materiały 

Budowlane” oraz „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”. 

 Liczby te wskazują na znaczny wzrost czytelnictwa czasopism naukowo-

technicznych, co niewątpliwie łączy się z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. 

 

2.11.3. Szkolenia i konferencje naukowo-techniczne 

 Najpowszechniejszą formą wspierania samokształcenia członków Izby jest 

współorganizowanie przez okręgowe izby: szkoleń, wykładów i różnego rodzaju krótkich 

seminariów oraz wspieranie finansowe konferencji naukowo-technicznych. Coraz częściej 

szkolenia mają charakter wykładu łączonego z pokazem lub wycieczką techniczną.  

 Ocena tych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków Izby nie jest 

łatwa i jednoznaczna.  Spróbujmy popatrzeć na problem w ujęciu statystycznym. Pod 

pojęciem szkolenia rozumiemy różne formy wykładów, seminariów i pogadanek. 

Szkolenie - „jedna sztuka” może dotyczyć wykładu trwającego cztery godziny lub 

seminarium składającego się z cyklu wykładów, każdy po półtorej godziny. W naszym 
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obrachunku obowiązuje zasada jedno szkolenie, jeden wykład - to obliczeniowa „jedna 

sztuka”.  

 Oszacowanie liczby szkoleń w jednej okręgowej izbie jest jednak 

nieporównywalne z takim oszacowaniem wykonanym dla innej izby. Należy bowiem 

pamiętać, że okręgowe izby mają różną liczbę członków, co więcej liczby te są zmienne w 

czasie – przybywają nowi członkowie, niektórzy zawieszają swoje członkostwo i po jakimś 

czasie wracają „na listy”, inni odchodzą na zawsze. Przy opracowaniu danych dotyczących 

szkoleń przyjęto zasadę, że do obliczania wartości uśrednionych lub procentowych 

stosujemy liczbę członków izby na dzień 30 grudnia analizowanego roku.  

 W ostatnim okresie podjęto próbę oceny tematyki szkoleń. Przedstawione niżej 

dane dotyczą tematyki wykładów cieszących się największą popularnością w II półroczu 

2007 r. Były to następujące zagadnienia: 

- Ustawa - Prawo budowlane oraz inne przepisy w obszarze prawa budowlanego: 

w szkoleniach uczestniczyło ok. 2 100 uczestników, w tym z Mazowieckiej OIIB i 

Śląskiej OIIB po ok. 500 uczestników; 

- Ochrona cieplna budynków i zagadnienia związane: 

w szkoleniach uczestniczyło ok. 800 uczestników szkoleń, w tym: z Lubelskiej 

OIIB ok. 500 uczestników oraz z Podkarpackiej OIIB - 164 uczestników i z 

Wielkopolskiej OIIB - 93 uczestników; 

- Ochrona środowiska w tym recykling: 

w szkoleniach uczestniczyło ok. 1300 uczestników szkoleń, w tym: z Kujawsko-

Pomorskiej OIIB w szkoleniu: „Recykling odpadów materiałowych na budowie. 

Przepisy, a praktyka na budowie” wzięło udział 1049 uczestników oraz z 

Wielkopolskiej OIIB - 224 uczestników. 

 Poza tym najpopularniejsze, choć cieszące się mniejszym zainteresowaniem niż 

wymienione wyżej, były wykłady dotyczące: kosztorysowania, wykorzystania 

oprogramowania, nauki języka angielskiego, a także  szkolenia branżowe, które z racji 

specjalistycznej tematyki mogły wywołać zainteresowanie jedynie w stosunkowo małej 

grupie specjalistów danej branży. 
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Liczba członków  PIIB uczestniczących w szkoleniach
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w roku 2004 - łącznie 25 559 osób
w roku 2006 - łącznie 29 560 osób
w roku 2007 - łącznie 28 594 osoby

 
 
 

Procentowy udział członków okręgowych izb w szkoleniach 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

Dolno
ślą

sk
a 

Kuja
wsk

o-P
om

ors
ka

 

Lu
be

lsk
a 

Lu
bu

sk
a 

Łó
dz

ka

Mało
po

lsk
a 

Maz
ow

iec
ka

Opo
lsk

a 

Pod
ka

rpac
ka

 

Pod
las

ka
 

Pom
ors

ka
 

Ślą
sk

a 

Św
ięt

ok
rzy

sk
a

Warm
ińs

ko
-M

az
urs

ka

Wiel
ko

po
lsk

a 

Zac
ho

dn
iop

om
ors

ka
 Ud

zi
ał

 c
zł

on
kó

w
 w

 s
zk

ol
en

ia
ch

 [%
]

w roku 2006 - łącznie w PIIB 29,3%
w roku 2007 - łącznie w PIIB 27,1%
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Liczba członków  PIIB uczestniczących w konferencjach
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w roku 2006 - łącznie 1 431 osób  
w roku 2007 - łącznie 2 069 osób
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w roku 2006 - łącznie w PIIB 1,4%
w roku 2007 - łącznie w PIIB 2,0%

 
 

 Jak widać z przedstawionych wyników analizy zakresu i form doskonalenia 

zawodowego prowadzonych w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa, w poszczególnych 

okręgowych izbach udział w szkoleniach i w konferencjach przedstawia się bardzo różnie. 

Jednak statystycznie średnio 30% osób uczestniczyło w jakiejś formie szkolenia. Od 2004 
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roku szkolonych jest coraz więcej osób, coraz większym zainteresowaniem cieszy się 

udział w konferencjach naukowo-technicznych, chociaż jest ciągle bardzo niewielki (ok. 

2% członków). Niezadowalający jest z pewnością średni nakład czasu poświęconego na 

szkolenia przypadający na statystycznego członka Izby - jest to zaledwie 1,5 godziny w 

skali roku. 
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2.12. Sprawozdanie finansowe i realizacja budżetu 

2.12.1. 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 1.01.2007 do 31.12.2007.  

2. Sprawozdanie zostało sporządzone przez własną księgowość PIIB.  

3. Badanie sprawozdania finansowego PIIB za 2007 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. 

 
2.12.2. Informacje o bilansie i rachunku zysków i strat. 

Bilans po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 13 309 023,56 zł 

1. Aktywa obejmują: 

− aktywa trwałe 760 588,52 zł 

w tym: programy komputerowe  12 225,07 zł 

środki trwałe 254 030,15 zł 

inwestycje długoterminowe 494 333,30 zł 

− aktywa obrotowe 12 548 435,04 zł 

w tym: zapasy 27 960,00 zł 

należności krótkoterminowe   745 117,92 zł 

inwestycje krótkoterminowe  11 761 352,20 zł 

rozlicz. międzyokresowe 14 004,92 zł 

2. Pasywa obejmują: 

− fundusz statutowy 5 207 582,32 zł 

− wynik finansowy 2007 r (dodatni) 716 401,76 zł 

− zobowiązania 7 385 039,48 zł 

w tym: krótkoterminowe 4 849 139,48 zł 

w tym: środki z tytułu OC do prze- 

kazania ubezpieczycielowi 4 386 612,17 zł 

składki członkowskie  

dotyczące 2008 r.  2 535 900,00 zł 
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3. Rachunek zysków i strat: 

− przychody wyniosły  9 973 745,41 zł 

w tym: składki członkowskie 6 303 549,59 zł 

rzeczoznawcy i cudzoziemcy 36 091,11 zł 

zwroty kosztów wysyłki 

wrzutek od OIIB 378 071,47 zł 

zwrot kosztów 

wydania „IB” od OIIB 1 134 037,80 zł 

zwroty kosztów kolportażu 

 „IB”, wysyłki wrzutek od 

Wydawnictwa PIIB i innych 1 234 757,60 zł 

zwroty kosztów konferencji 14 042,68 zł 

przychody z działalności  

pozostałej 411 145,07 zł 

przychody finansowe 442 939,55 zł 

pozostałe przychody 19 110,54 zł 

 

− koszty wyniosły 9 249 220,65 zł 

w tym: działalności statutowej  3 880 608,02 zł 

działalności pozostałej 2 675 396,34 zł 

ogólne 2 654 311,73 zł 

pozostałe koszty 38 904,56 zł 

 

4. W   roku  2007  osiągnięto  wynik  finansowy  dodatni  w  wysokości 

716 401,76 zł, który proponuje się przeznaczyć na zwiększenie 

funduszu statutowego PIIB. 
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2.12.3. Informacje o realizacji budżetu za 2007 r. 

 
1. V Krajowy Zjazd uchwalił budżet w wysokości 6.200.000 zł. 

 

Wydatki – koszty:  

2.1.   Czynsze i utrzymanie biura, wynajęcie sal 430 000 zł

2.2.   Wyposażenie biura – zakupy i utrzymanie                 180 000 zł

2.3.   Usługi pocztowe, telefon, internet i inne                     300 000 zł

2.4.   Materiały biurowe, prasa, książki  i.t.p                        180 000 zł

2.5.   Płace , ryczałty , ekwiwalenty                                     1 800 000 zł

2.6.   Delegacje i koszty transportu                                     360 000 zł

2.7.   „Inżynier Budownictwa”           1 870 000 zł

2.8.   Koszt zjazdu sprawozdawczo-wyborczego               220 000 zł

2.9.   Koszty szkoleń i konferencji                                       150 000 zł

2.10. Koszty obsługi prawnej i ekspertyz                            420 000 zł 

2.11. Koszty promocji i współpracy zagranicznej                180 000 zł

2.12. Rezerwa 110 000 zł

Razem   6 200 000 zł 

 
2. Krajowa Rada PIIB w dniu 19.12.2007 r. uchwałą 25/R/07, dokonała 

korekty budżetu na rok 2007:  

− zwiększono poz. 2.1 „Czynsze i utrzymanie biura” o kwotę 70.000 zł 

do kwoty 500.000 zł 

− zwiększono poz. 2.2 „Wyposażenie biura – zakupy i utrzymanie”     

o kwotę 120.000 zł do kwoty 300.000,00 zł 

− zmniejszono poz. 2.3 „Usługi pocztowe, telefon, internet, inne”        

o kwotę 30.000 zł do kwoty 270.000 zł 

− zmniejszono poz. 2.5 „Płace, ryczałty, ekwiwalenty” o kwotę       

30.000 zł do kwoty 1.770.000 zł 

− zwiększono poz. 2.6 „Delegacje i koszty transportu” o kwotę 30.000 

do kwoty 390.000 zł 

− zmniejszono poz. 2.7 „Inżynier Budownictwa, kolportaż” o kwotę 

300.000 zł do kwoty 1.570.000 zł 
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− zwiększono poz. 2.8 „Koszty zjazdu sprawozdawczego” o kwotę 

150.000 zł do kwoty 370.000 zł 

− zwiększono poz. 2.10 „Koszty obsługi prawnej i ekspertyz” o kwotę 

100.000 zł do kwoty 520.000 zł 

− zlikwidowano poz. 2.12 „Rezerwa” 

Ogólna kwota preliminowanych wydatków 6.200.000 zł nie uległa 

zmianie. 

 

3. Realizację budżetu przedstawiono w tabeli poniżej. 
 

L.p. Wpływy Plan Wykonanie % 
1 Składki członkowskie 5 700 000,00 6 303 549,59 110,6%
2 Odsetki otrzymane 400 000,00 442 998,56 110,7%
3 Rzeczoznawcy i cudzoziemcy  100 000,00 36 091,11 36,1%
 razem 6 200 000,00 6 782 639,26 109,4%
     

L.p. Wydatki - koszty Plan Wykonanie % 
1 Czynsze i utrzymanie biura  500 000,00 499 163,66 99,83%
2 Wyposażenie biura  300 000,00 299 662,06 99,89%

3 
Usł. pocztowe, telefon, internet, 
inne 270 000,00 269 575,09 99,84%

4 Materiały biurowe, prasa, książki,itp 180 000,00 172 787,80 95,99%
5 Płace, ryczałty, ekwiwalenty 1 770 000,00 1 765 836,43 99,76%
6 Delegacje i koszty transportu 390 000,00 388 882,96 99,71%
7 Inżynier Budownictwa, kolportaż 1 570 000,00 1 564 689,50 99,66%
8 Koszty zjazdu sprawozdawczego 370 000,00 361 224,88 97,63%
9 Koszty szkoleń i konferencji 150 000,00 149 357,30 99,57%
10 Koszty obsługi prawnej i ekspertyz 520 000,00 518 362,54 99,69%
11 Koszty współpracy zagranicznej 180 000,00 174 604,18 97,00%

 razem 6 200 000,00 6 164 146,40 99,42%
 
 

4. Wpływy z tytułu składek członkowskich były wyższe niż preliminowano 

w budżecie uchwalonym na VI Zjeździe PIIB o 603 549,59 zł i wyniosły 

6 303 549,59 zł, przy planowanych 5 700 000,00 zł. 

Odsetki otrzymane wyniosły 442 998,56 zł i były wyższe od 

zaplanowanych o 42 998,56 zł.  

 Wpływy z opłat (rzeczoznawcy i cudzoziemcy) były niższe od 

zaplanowanych i wyniosły 36 091,11 zł przy planowanych 100.000,00 

zł. 
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Wydatki ogółem były nieco niższe niż planowano i wyniosły 

6.164.146,40 zł tj. 99,42% przy planowanych 6.200.000,00 zł                

o 35.853,60 zł mniej. W żadnej pozycji budżetu po stronie wydatków nie 

nastąpiło jego przekroczenie. 

2.12.4. Wnioski. 

1. Sprawozdanie finansowe za 2007 r. wraz z informacją o realizacji 

budżetu , należy przedstawić do akceptacji VII Krajowemu Zjazdowi  

PIIB. 

 

2. Nadwyżkę stanowiącą dodatni wynik za 2007 r. proponuje się 

przeznaczyć na zwiększenie funduszu statutowego. 
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Załącznik nr 1 
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Załącznik nr 2 
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Załącznik 3 
Informacja dodatkowa 

 
I. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów 

1. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego 2007 aktywa i pasywa (pomijając te, 
które wykazano w wartości nominalnej) wyceniono następującymi metodami wyceny 
wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości: 

 
1) środki trwałe oraz wyposażenie w cenie nabycia skorygowane o  

dokonane odpisy amortyzacyjne liczone 
metodą liniową wg obowiązujących 
stawek oraz odpisy aktualizacyjne, 

2) wartości niematerialne i prawne w cenie nabycia skorygowane o dokonane  
odpisy amortyzacyjne, 

3) należności    w kwocie wymaganej zapłaty, 
4) środki pieniężne   według wartości nominalnej, 
5) zobowiązania    w kwocie wymaganej zapłaty, 

 
 

II. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach bilansu 

1. Wartości niematerialne i prawne stanowią programy komputerowe o wartości 
12 225,07. Na ich wartość netto składają się: 

 
Treść Wartość brutto Umorzenie Wartość netto

amortyzowane liniowo 159 973,54        147 748,47        12 225,07          

amortyzowane w 100% 56 458,78          56 458,78          -                     

Razem 216 432,32        204 207,25        12 225,07           
 
2. Rzeczowe aktywa trwałe – wykazane w bilansie rzeczowe aktywa w kwocie 

254 030,15 stanowią posiadane przez PIIB KR środki trwałe, w skład których 
wchodzą zespoły komputerowe, urządzenia biurowe, oraz wyposażenie o cenie 
jednostkowej poniżej 3,5 tyś. zł umorzone w 100%. Z uwagi na zmianę siedziby 
dokonano adaptacji pomieszczeń do potrzeb PIIB. Ulepszenia w obcych środkach 
trwałych wynoszą 102 041,40. 

 
Treść Wartość brutto Umorzenie Wartość netto

urządzenia i zespoły komputerowe 438 857,19        312 582,81        126 274,38        

inne środki trwałe 40 846,69          15 132,32          25 714,37          

amortyzowane w 100% 182 183,26        182 183,26        -                     

ulepszenia w obcych środkach trwałych 106 431,75        4 390,35            102 041,40        

Razem 768 318,89        514 288,74        254 030,15         
 
3. PIIB nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście, ani nie amortyzuje środków 

trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów. 
4. PIIB nie posiada prawa własności budynków i budowli. 
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5. Inwestycje długoterminowe stanowią: 

1) udziały w „Wydawnictwie PIIB” sp. z o.o., w wysokości 86 000,00 , co 
 stanowi 57,3 % udziałów 
2) pożyczka udzielona Łódzkiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa w 

wysokości 208 333,30 zł. na okres do 31.10.2009 r.  Pełna kwota pożyczki na 
dzień 31.12.2007 wynosi 479 167 zł. Pozostała część pożyczki tj. 270 833,70 
została wykazana w bilansie jako inwestycja krótkoterminowa.  

3) pożyczka udzielona Lubuskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa w 
wysokości 200 000,00. 

6. Aktywa obrotowe o wartości 12 548 435,04 stanowią: 

1) zapasy         27 960,00 
2) należności krótkoterminowe               745 117,92 
3) inwestycje krótkoterminowe          11 761 352,20 
4) krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe           14 004,92 

6.1. Zapasy  :         27 960,00 
W październiku 2005 PIIB zakupiła książkę „Uprawnienia budowlane” 
808 sztuk na własne potrzeby oraz w celu dalszej odsprzedaży.  

6.2. Należności krótkoterminowe               745 117,92 

Lp Treść Wartość
1 należności od jednostek powiązanych 281 278,08                  

Wydawnictwo PIIB Sp. z o.o. 281 278,08                  
2 należności od pozostałych jednostek 463 839,84                  

Okręgowe IIB 412 561,60                  
Unia Związków Zawodowych - kaucja na czynsz, należności biezące 41 640,27                    

inne jednostki 9 637,97                      
Razem poz 1,2 745 117,92                   

 
    
6.3. Inwestycje krótkoterminowe stanowią 11 761 352,20 na które składają się: 

1) pożyczka udzielona Łódzkiej OIIB             270 833,70 
2) naliczone na dzień 31.12.2007 r. odsetki od pożyczki        1 910,10  
3) środki pieniężne w wysokości          11 488 608,40 

 
Lp Treść Wartość

1 środki pieniężne w kasie 4 954,59                          
2 Środki pieniężne w banku 343 653,81                      

w tym:                                                           BGK 2 076,10                          
Millennium 341 577,71                      

3 Lokaty bankowe 11 140 000,00                 
w tym:                                                                               Millennium 10 600 000,00                 

BGK 540 000,00                      
Razem 1,2,3 11 488 608,40                  

 
 
6.4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wynoszą 14 004,92.  Dotyczą 

prenumeraty czasopism na 2008, zakupionych w bieżącym roku w wysokości 
7 873,50 , ubezpieczenia (ubezpieczenie mienia, działalności statutowej, itp.) w 
wysokości 3 992,70 oraz aktualizacji oprogramowania, w kwocie 2 138,72. 
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7. PIIB nie musiała tworzyć rezerw ani dokonywać odpisów aktualizujących należności. 

8. Kapitał własny  5 923 984,08 stanowią: 
fundusz statutowy w wysokości  5 207 582,32  
oraz zysk netto z bieżącego roku w kwocie  716 401,76 

 PIIB nie posiada funduszy zapasowych i rezerwowych. 

9.  Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 4 849 139,48 na które składają się: 
 

Lp Treść Wartość
1 z tytułu dostaw i usług o wymagalności do 12m-cy 61 249,65                        

Kancelaria Radcy Prawnego - J.Szewczyk 14 945,00                        
Finlife 11 628,00                        

RAV.PL 8 689,45                          
pozostałe bieżące rozrachunki z dostawcami 25 987,20                        

2 zobowiązania z tytułu podatków i ZUS 150 948,65                      
w tym:                                       podatek dochodowy od osób fizycznych(PIT-4) 21 290,00                        

świadczenia pracownicze ZUS 57 299,65                        
podatek dochodowy od osób prawnych (CIT-8) 961,00                             

VAT 71 398,00                        
3 inne zobowiązania 4 635 331,98                   

w tym:                                                                                   z Okręgowymi IIB 31 740,06                        
z tytułu rozrachunków z pracownikami 690,57                             

mylne wpłaty 216 289,18                      
kwoty ubezpieczenia OC członków Izby do przekazania ubezpieczycielowi Allianz S.A. 4 386 612,17                   

4 fundusze specjalne:                                         Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 609,20                          
Razem 1,2,3,4 4 849 139,48                    

 

10.  Rozliczenia międzyokresowe w kwocie 2 535 900,00 obejmują: 

składki członkowskie dotyczące roku 2008 2 535 900,00 

11. PIIB nie posiada zobowiązań warunkowych. Nie udzieliła gwarancji ani poręczeń. 

12. PIIB nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego korzystając ze 
zwolnienia na podstawie art. 56 ust.1 Ustawy o rachunkowości. 

 
13. Nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym.  

 

III. Informacje o przychodach, kosztach i wyniku finansowym 

1. Polska Izba Inżynierów Budownictwa Krajowa Rada w roku 2007 osiągnęła 
przychody w kwocie 9 973 745,41  

 Struktura przychodów : 
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Lp Wyszczególnienie Kwota %
I. Przychody działalności statutowej 6 339 640,70  63,56

1. składki członkowskie z roku 2006 2 421 135,01   
2. składki członkowskie zapłacone w 2007 3 882 414,58   
3. z tytułu postępowania kwalifikacyjnego na rzeczoznawcę 28 107,64        
4. postępowanie kwalifikacyjne osób zagranicznych z UE 7 983,47          

II. Przychody z pozostałej działalności 3 172 054,62  31,80
1. obsługa ubezpieczycieli 392 012,77      
2. zwrot kosztów wysyłki "Inżyniera Budownictwa" do OIIB 1 416 074,47   
3. sprzedaż książki "Uprawnienia Budowlane…" 1 320,00          
4. zwrot kosztów szkoleń i konferencji 14 042,68        
5. zwrot kosztów wydania "Inżyniera Budownictwa" do OIIB 1 134 037,80   
6. inne przychody (refaktury kosztów) 214 566,90      

III. Pozostała przychody operacyjne 19 110,54       0,19

1.
pozostałe przychody operacyjne ( korekta VAT naliczonego za 2006, 
odszkodowanie) 19 110,54        

IV. Przychody finansowe 442 939,55     4,44
1. dywidenda z Wydawnictwa PIIB Sp. z o.o. za 2006 r. 2 715,82          
2. odsetki z lokat bankowych i bieżącego rachunku 419 359,79      
3. otrzymane odsetki od pożyczki 18 953,84        
4. naliczone odsetki od pożyczki 1 910,10          

Razem I, II, III, IV 9 973 745,41  100,00

 
2. Koszty Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Krajowej Rady w roku 2007 wyniosły 

9 249 220,65 na które złożyły się: 
1) koszty działalności PIIB KR     9 210 316,09 

   w tym  działalności statutowej  3 880 608,02 
     pozostałej działalności  2 675 396,34 
             ogólnego zarządu  2 654 311,73 

2) pozostałe koszty operacyjne          38 673,18 
3) koszty finansowe                      231,38 

           
       Razem   9 249 220,65 
 Struktura kosztów działalności PIIB KR w układzie rodzajowym  
 

Lp Wyszczególnienie Kwota %
1. amortyzacja 108 189,42           1,17
2. zużycie materiałów (materiały biurowe, drobne wyposażenie, książki) 223 064,56           2,42
3. usługi obce 5 869 721,69        63,73
4. podatki i opłaty 32 720            0,36
5. wynagrodzenia 1 604 046,92        17,42
6. świadczenia pracownicze (składki ZUS, szkolenia, BHP) 274 436,76           2,98
7. pozostałe koszty (podróże służbowe, szkolenia i konferencje) 1 096 816,26        11,91
8. wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 320,00               0,00

Razem koszty rodzajowe 9 210 316,09        100,00

 ,48 

 
 

 
3. Ekwiwalenty wypłacone członkom władz Izby zgodnie z Zasadami Gospodarki 

Finansowej wyniosły 316 817,73. 
 

4. Ryczałty wypłacone za udział w posiedzeniu komisji lub za pracę indywidualną na 
rzecz izb zgodnie z Zasadami Gospodarki Finansowej wyniosły 189 420,00. 

 
5. Średnie roczne zatrudnienie ( w przeliczeniu na etaty ) wynosiło 24 osoby. 
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6. Wynik finansowy na dzień 31.12.2007 jako nadwyżka przychodów nad kosztami      
po odliczeniu podatku dochodowego wyniósł:    716 401,76 

 
7. Proponowany podział zysku  

 przeznaczenie całości zysku na cele statutowe PIIB KR – zwiększenie funduszu 
 statutowego. 
  
 

Warszawa, dnia 29 lutego 2008 r. 
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Załącznik nr 4 
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