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1. Wprowadzenie 

1.1. Dokonania i pozycja PIIB 

Rok 2019 zostanie zapamiętany jako czas obfitujący w wydarzenia bardzo znaczące  

dla samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Omawiając dokonania PIIB w tym 

okresie, należy wziąć pod uwagę szczególne uwarunkowania zewnętrze, które miały 

wpływ na naszą działalność. Był to rok wyborów parlamentarnych i konstruowania 

nowego rządu.  Budownictwo pozostało podzielone i ponownie zmieniło swoje miejsce  

w strukturze administracyjnej. Był to też czas bogaty w inicjatywy ustawodawcze 

dotyczące naszego samorządu i procesu budowlanego. Izba podejmowała szereg działań 

w tym zakresie, a ponadto realizowała zadania wynikające z obowiązków ustawowych  

i statutowych oraz przyjętych wcześniej zobowiązań. 

Szczególnym, oczekiwanym i ważnym dla Krajowej Izby wydarzeniem było 

przeniesienie się z końcem sierpnia 2019 r. do nowej, własnej siedziby mieszczącej się 

przy ulicy Kujawskiej 1 w starej dzielnicy Warszawy – na Mokotowie.  

Plany posiadania swojego własnego lokum Krajowa Izba podjęła wiele lat temu. 

Kwestię tę potraktowano z rozwagą, szukając obiektu odpowiadającego potrzebom  

i możliwościom. Cel udało się osiągnąć 4 lata temu. Z końcem 2015 roku Izba stała się 

posiadaczem pięknego ponad 100-letniego budynku. Członkowie Krajowej Rady byli 

świadomi, że obiekt wymaga kapitalnego remontu i jest posadowiony w trudnym terenie 

– na skarpie wiślanej, jednak inne zalety oferty, jak własność i samodzielność budynku 

oraz gwarancja braku roszczeń ze strony potencjalnych spadkobierców, zdecydowały  

o wyborze właśnie tego obiektu. Oprócz formalno-prawnych walorów budynek wyróżniała 

ciekawa ekspozycja na skarpie oraz usytuowanie na końcu ulicy bez wylotu,  

co dodatkowo podkreślało poczucie wyodrębnienia. Otoczenie zielenią, rzadko spotykane 

w gęstej zabudowie śródmiejskiej, dopełniało tę wyjątkową, unikatową lokalizację.  

Ponadto istniejący układ funkcjonalny budynku, a także bliskie sąsiedztwo hotelu 

stanowiły elementy bardzo korzystne z punktu widzenia potrzeb Izby. Istotne jest 

również dobre skomunikowanie obiektu z centrum miasta i dworcem kolejowym oraz 

uzyskanie parkingu wewnętrznego. Te wszystkie zalety zdecydowały o wyborze budynku 

przy ul. Kujawskiej 1.  

Prace modernizacyjne nowej siedziby Izby wiązały się z dużą ingerencją w ustrój 

nośny budynku i wymagały wnikliwej oceny bezpieczeństwa konstrukcji. Właściwe 

rozpoznanie stanu technicznego obiektu oraz budynków przyległych było szczególnie 

ważne, zwłaszcza że nową siedzibę kilkakrotnie już przebudowywano oraz 

odbudowywano po zniszczeniach wojennych. Dlatego nie obyło się bez poważnych 

wyzwań.  

Przeprowadzenie inwestycji było nie lada wyzwaniem technicznym,  

ale i logistycznym, a także finansowym. Nową siedzibę PIIB zbudowano wysiłkiem 

wszystkich członków, podobnie jak miało to miejsce w okręgowych izbach. Środki na ten 

cel gromadzono przez lata, jednak uzbierane oszczędności oraz pozyskane 

dofinansowanie zewnętrzne nie pokrywały całości kosztów inwestycji. Z pomocą przyszły 

okręgowe izby, pożyczając brakującą kwotę. 

Zmiana lokalizacji nie zaburzyła codziennej pracy biura i organów samorządu. 

Praktycznie następnego dnia po przeprowadzce podjęto codzienną pracę. 12 grudnia 

2019 r. Krajowa Rada była gotowa do zaprezentowania zaproszonym gościom nowego, 

własnego domu polskich inżynierów budownictwa i z dużą satysfakcją odnotowała 

wyrażane powszechnie uznanie i bardzo pozytywną ocenę nowej siedziby.  

Innym ważnym wydarzeniem dotyczącym naszego samorządu były zmiany  

w Wydawnictwie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wynikające z upływu kadencji 

Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. 26 czerwca 2019 r. Zwyczajne Zgromadzenie 

wspólników Wydawnictwa PIIB Sp. z o.o. powołało nową Radę Nadzorczą. W jej skład 

weszli przewodnicząca Joanna Gieroba oraz członkowie: Roman Karwowski, Wiktor 

Piwkowski i Piotr Rychlewski. Rada Nadzorcza ogłosiła i przeprowadziła postępowanie 

konkursowe na stanowisko prezesa Zarządu. Konkurs zakończono bez wyboru 

kandydata. 11.12.2019 r. Rada Nadzorcza powołała na stanowisko prezesa zarządu 

WPIIB Sp. z o.o. Anetę Grinberg-Iwańską, dotychczasową redaktor naczelną czasopisma 

„Inżynier Budownictwa”. W grudniu 2019 r. podjęto także decyzję o zmianie siedziby 

Wydawnictwa. 
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Do najważniejszych wydarzeń roku 2019 w obszarze tworzenia prawa dotyczącego 

działalności inżynierów budownictwa należy zaliczyć (w ujęciu chronologicznym): 

• nowelizację ustawy - Prawo budowlane w zakresie wynikającym z orzeczenia 

Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 lutego 2018 r.; sygn. K 39/15. i – co było 

konsekwencją zmian - wydanie nowego rozporządzenia w sprawie przygotowania 

zawodowego  

do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie; w tej sprawie 

PIIB była inicjatorem wystąpienia do Trybunału, jak i konsekwentnie występowała 

o nowelizację Prawa budowlanego bez łączenia jej z pracami nad projektami 

odrębnych ustaw o zawodzie architekta i inżyniera budownictwa, 

• prace nad kolejnymi projektami odrębnych ustaw o zawodzie architekta i inżyniera 

budownictwa, które zostały zawieszone przez ministra inwestycji i rozwoju w lipcu 

2019 roku, po zdecydowanych protestach środowiska inżynierów budownictwa  

i reprezentującej je Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, 

• zmiany ustawy - Prawo budowlane, w tym w zakresie legalizowania samowoli 

budowlanych oraz podziału projektu budowlanego na trzy części, tj.: projekt 

zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany i projekt 

techniczny; mimo sprzeciwu PIIB – wyrażanego wielokrotnie w trakcie prac nad 

projektem ustawy, w tym na posiedzeniach komisji sejmowych i senackiej – podział 

projektu budowlanego został uchwalony w dniu 13 lutego 2020 roku, a do osiągnięć 

PIIB należy zaliczyć wprowadzenie przepisów wymuszających wykonywanie projektów 

technicznych jeszcze przed rozpoczęciem robót budowalnych, co dla profesjonalistów 

jest oczywistością, ale dla inicjatorów zmian już niestety nie. 

Jednym z efektów realizacji zatwierdzonych przez Krajową Radę planów było 

opracowanie i przyjęcie strategii Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w zakresie 

wdrażania BIM (Building Information Modeling), miejsca i roli Izby w tym procesie oraz 

wskazania sposobów realizacji tego przedsięwzięcia.  

Opracowaniem strategii zajął się powołany jesienią 2018 r. przez Krajową Radę 

Zespół ds. BIM., który przyjął jako jej nadrzędny cel realizację podstawowego zadania 

statutowego Izby - reprezentowanie członków w procesie wdrażania systemu w Polsce.  

Strategia zakłada udział Izby w szczególności w podnoszeniu poziomu świadomości 

i kompetencji w zakresie nowego podejścia do projektowania, realizacji inwestycji oraz 

zarządzania budynkiem, jakie wnosi koncepcja BIM. Dotyczy to zarówno członków PIIB, 

jak i wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, całego środowiska budowlanego i 

jego decyzyjnego otoczenia. Ponadto istotne jest również monitorowanie zmian stanu 

prawnego związanych z wdrożeniem BIM oraz zapobieganie szkodliwym  

i wspieranie korzystnych dla członków samorządu modyfikacji w tym obszarze. Realizacja 

strategii ma pozwolić Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa uzyskać realny wpływ na ten 

proces.  

Innym wskazanym w strategii zadaniem jest ułatwienie wdrażania BIM przez 

członków PIIB oraz podmioty, w których prowadzą oni swoją działalność zawodową, 

przede wszystkim poprzez politykę ustawicznego szkolenia, które powinno być 

ujednolicone we wszystkich okręgach. Elementem wspomagania członków PIIB  

we wdrażaniu tej technologii w ich działalności zawodowej powinno być także ułatwienie 

dostępu do narzędzi BIM.  

Przyjęta strategia wskazuje, że aby osiągnąć postawione cele, organy Krajowej Izby 

i okręgowych izb muszą w ramach swoich kompetencji podjąć intensywne  

i skoordynowane działania. Muszą one być skierowane zarówno do wewnątrz, czyli  

do członków, jak i na zewnątrz i obejmować takie obszary jak cyfryzacja procesu 

budowlanego, standaryzacja, legislacja i popularyzacja BIM. 

Ważnym elementem działalności PIIB, wpływającym na pozycję i oddziaływanie 

naszego samorządu są kontakty z szeroko rozumianym otoczeniem społecznym. Krajowa 

Rada PIIB przyjęła w grudniu 2019 roku założenia strategii komunikacji społecznej, 

doceniając rolę różnych współczesnych form przekazu informacji. W PIIB i okręgowych 

izbach odbywały się różnego rodzaju spotkania okolicznościowe, na których gośćmi byli 

nie tylko członkowie Izby, ale także parlamentarzyści, przedstawiciele rządu, 

miejscowych władz rządowych i samorządowych, reprezentanci innych samorządów 

zawodów zaufania publicznego oraz licznych stowarzyszeń i organizacji branżowych.  
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W większości przypadków nasi reprezentanci rewizytowali naszych gości. Podobne 

kontakty dotyczyły naszych partnerów zagranicznych. W tym zakresie należy podkreślić 

wydarzenie, jakie miało miejsce w dniach 3-6 października 2019 r. w Łodzi i Warszawie, 

kiedy to PIIB, wspierana siłami Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,  

wraz z PZITB była gospodarzem spotkania izb i stowarzyszeń inżynierów budownictwa 

państw tzw. Grupy Wyszehradzkiej. O wadze tego wydarzenia świadczy m.in. to,  

że analogiczne spotkanie w Polsce odbyło się cztery lata temu, a następne wypada  

w roku 2023. 

Szczegółowy opis działalności Krajowej Rady PIIB w 2019 r. znajduje się 

w pozostałych częściach sprawozdania. 

 

1.2. Struktura organizacyjna 

W roku sprawozdawczym w skład Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wchodziło  

16 okręgowych izb, których obszar działania odzwierciedlał podział administracyjny kraju. 

W strukturach okręgowych izb działały 42 placówki terenowe, którym okręgowe 

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

załatwienia spraw członkowskich odpowiadają potrzebom i wymaganiom członków 

samorządu. Liczbę oraz lokalizację placówek terenowych przedstawiono w tabeli: 

 

Placówki terenowe okręgowych izb 

Lp. Nazwa izby 
Liczba 

placówek 
Lokalizacja placówek terenowych 

1. 
Dolnośląska OIIB z 
siedzibą we Wrocławiu 

-  

2. 
Kujawsko-Pomorska 
OIIB z siedzibą w 
Bydgoszczy 

5 
punkty konsultacyjne: Brodnica, Grudziądz, 

Inowrocław, Toruń, Włocławek 

3. 
Lubelska OIIB z 
siedzibą w Lublinie 

3 biura terenowe: Biała Podlaska, Chełm, Zamość 

4. 
Lubuska OIIB z 
siedzibą w Gorzowie 

Wielkopolskim 

3 
placówka terenowa: Zielona Góra 
punkty konsultacyjne: Nowa Sól, Żary 

5. 
Łódzka OIIB z siedzibą 
w Łodzi 

6 
placówki terenowe: Bełchatów, Kutno, Piotrków 
Trybunalski, Sieradz, Skierniewice, Wieluń 

6. 
Małopolska OIIB z 

siedzibą w Krakowie 
4 

punkty informacyjne: Nowy Sącz, Oświęcim, 

Tarnów, Zakopane 

7. 
Mazowiecka OIIB z 
siedzibą w Warszawie 

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

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 
placówki terenowe: Bielsko-Biała, Częstochowa, 
Gliwice 
punkt informacyjny: Rybnik 

13. 
Świętokrzyska OIIB z 

siedzibą w Kielcach 
1 punkt informacyjny: Ostrowiec Świętokrzyski 

14. 
Warmińsko-Mazurska 
OIIB z siedzibą w 
Olsztynie 

2 
oddział terenowy: Elbląg 
punkt informacyjny: Ełk  

15. 
Wielkopolska OIIB z 
siedzibą w Poznaniu 

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

16. 
Zachodniopomorska 
OIIB z siedzibą w 
Szczecinie 

1 biuro terenowe: Koszalin 
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1.3. Liczba członków – statystyki 

Liczba członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zarejestrowanych  

w 16 okręgowych izbach, na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiła 118 187. 

 

 

Tabela 1.3.1. Zestawienie liczby członków w okręgach 

 

Lp. 
Okręgowa izba inżynierów 
budownictwa 

Liczba 
członków 

1. Mazowiecka OIIB 17443 

2. Śląska OIIB 12882 

3. Małopolska OIIB 11580 

4. Wielkopolska OIIB 10193 

5. Dolnośląska OIIB 10130 

6. Pomorska OIIB 8239 

7. Łódzka OIIB 6763 

8. Podkarpacka OIIB 6379 

9. Lubelska OIIB 6315 

10. Kujawsko-Pomorska OIIB 5515 

11. Zachodniopomorska OIIB 5420 

12. Świętokrzyska OIIB 4164 

13. Warmińsko-Mazurska OIIB 4097 

14. Podlaska OIIB 3726 

15. Lubuska OIIB 2691 

16. Opolska OIIB 2650 
 Ogółem: 118 187 

 

 

 

Tabela 1.3.2. Zestawienie liczby członków – podział branżowy 

 

Branża Liczba Udział % 

budownictwo ogólne (BO) 62372 
 

52,77%   

instalacje sanitarne (IS) 22582 
 

19,11%   

instalacje elektryczne (IE) 17222 
 

14,57%   

budownictwo drogowe (BD) 8974 
 

7,59%   

budownictwo mostowe (BM) 2512 
 

2,13%   

budownictwo kolejowe (BK) 1952 
 

1,65%   

wodno-melioracyjne (WM) 1316 
 

1,11%   

budownictwo telekomunikacyjne (BT) 1080 
 

0,91%   

budownictwo hydrotechniczne (BH) 159 
 

0,13%  

budownictwo wyburzeniowe (BW) 18 
 

0,02%   

Ogółem: 118 187   100,00%   
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Tabela 1.3.3. Zestawienie liczby członków w okręgach – porównanie z rokiem 2018 

 

 

Lp. 
Okręgowa izba inżynierów 

budownictwa 

Liczba członków Różnica 

Rok 2019 Rok 2018 

1. Dolnośląska OIIB 10 130 10 059 71 

2. Kujawsko-Pomorska OIIB 5 515 5 485 30 

3. Lubelska OIIB 6 315 6 257 58 

4. Lubuska OIIB 2 691 2 660 31 

5. Łódzka OIIB 6 763 6 716 47 

6. Małopolska OIIB 11 580 11 506 74 

7. Mazowiecka OIIB 17 443 17 283 160 

8. Opolska OIIB 2 650 2 634 16 

9. Podkarpacka OIIB 6 379 6 353 26 

10. Podlaska OIIB 3 726 3 687 39 

11. Pomorska OIIB 8 239 8 108 131 

12. Śląska OIIB 12 882 12 789 93 

13. Świętokrzyska OIIB 4 164 4 111 53 

14. Warmińsko-Mazurska OIIB 4 097 4 048 49 

15. Wielkopolska OIIB 10 193 10 104 89 

16. Zachodniopomorska OIIB 5 420 5 422 -2 
 Ogółem: 118 187 117 222 965 

 

 

 

Tabela 1.3.4. Zestawienie liczby członków - podział branżowy   

(porównanie z rokiem 2018) 

 

 

Branża 
Liczba członków 

 
 

Różnica Różnica 
% 

Udział % 

Rok 2019 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2018 

BO 62 372 61 932 440 0,71% 52,77% 52,83% 

IS 22 582 22 305 277 1,24% 19,11% 19,03% 

IE 17 222 17 189 33 0,19% 14,57% 14,66% 

BD 8 974 8 839 135 1,53% 7,59% 7,54% 

BM 2 512 2 420 92 3,80% 2,13% 2,06% 

BK 1 952 1 897 55 2,90% 1,65% 1,62% 

WM 1 316 1 458 -142 -9,74% 1,11% 1,24% 

BT 1 080 1 030 50 4,85% 0,91% 0,88% 

BH 159 133 26 19,55% 0,13% 0,11% 

BW 18 19 -1 -5,26% 0,02% 0,02% 

Ogółem: 118 187 117 222 965 0,82%   
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Wykres 1.3.5. Liczba członków w podziale na okręgi 

 

 
 

Wykres 1.3.6. Podział wg płci                         

 

Wykres 1.3.7. Podział wg wykształcenia  
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Wykres 1.3.8. Podział wg branży 

 

 

 
 

 

 
Wykres 1.3.9. Podział wg wieku (ilościowy) 
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Wykres 1.3.10. Podział wg wieku (procentowy) przyjętych członków Izby w roku 2019 

 

 
 

Łącznie przyjęto w poczet członków 6 138 osób. 

 

 

 

Wykres 1.3.11. Podział wg wieku (procentowy) skreślonych członków Izby w roku 2019 

 

  
 

Łącznie zostało skreślonych 5 173 członków. 
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2. Sprawozdanie Krajowej Rady za rok 2019 

2.1. Skład osobowy Krajowej Rady 

W roku sprawozdawczym Krajowa Rada działała w następującym składzie: 

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

1. Zbigniew Kledyński - Prezes Mazowiecka 
      

2. Andrzej Pawłowski - Wiceprezes Dolnośląska 

3. Zygmunt Rawicki - Wiceprezes Małopolska  

4. Danuta Gawęcka - Sekretarz Wielkopolska 

5. Tomasz Piotrowski - Zastępca sekretarza Mazowiecka 

6. Andrzej Jaworski - Skarbnik Mazowiecka 

7. Dariusz Karolak - Zastępca skarbnika Mazowiecka 

8. Gilbert Okulicz-Kozaryn - Członek Prezydium Podlaska 

9. Józef Kluska - Członek Prezydium Śląska 
     

Lp. Imię i nazwisko członka Krajowej Rady Przynależność do OIIB 

10. Wiktor Abramek  Opolska 

11. Jan Bobkiewicz - Przewodniczący Rady OIIB Zachodniopomorska 

12. Mirosław Boryczko - Przewodniczący Rady OIIB Małopolska 

13. Ewa Bosy - Przewodnicząca Rady OIIB Lubuska 

14. Franciszek Buszka  Śląska 

15. Andrzej Cegielnik  Lubuska 

16. Mariusz Dobrzeniecki - Przewodniczący Rady OIIB Warmińsko-Mazurska 

17. Grzegorz Dubik - Przewodniczący Rady OIIB Podkarpacka 

18. Tadeusz Durak  Świętokrzyska 

19. Piotr Filipowicz  Łódzka 

20. Joanna Gieroba - Przewodnicząca Rady OIIB Lubelska 

21. Mieczysław Grodzki  Mazowiecka 

22. Edmund Janic  Śląska 

23. Wacław Kamiński  Podkarpacka 

24. Wojciech Kamiński - Przewodniczący Rady OIIB Podlaska 

25. Stanisław Karczmarczyk  Małopolska 

26. Roman Karwowski - Przewodniczący Rady OIIB Śląska 

27. Jarosław Kukliński  Warmińsko-Mazurska 

28. Roman Lulis - Przewodniczący Rady OIIB Mazowiecka 

29. Barbara Malec - Przewodnicząca Rady OIIB Łódzka 

30. Zygmunt Meyer  Zachodniopomorska 

31. Mariusz Okuń  Mazowiecka 

32. Wojciech Płaza 
 

- Przewodniczący Rady OIIB Świętokrzyska 

33. Adam Podhorecki  Kujawsko-Pomorska 

34. Adam Rak - Przewodniczący Rady OIIB Opolska 

35. Franciszek Rogowicz - Przewodniczący Rady OIIB Pomorska 

36. Renata Staszak - Przewodnicząca Rady OIIB Kujawsko-Pomorska 

37. Jerzy Stroński - Przewodniczący Rady OIIB Wielkopolska 

38. Janusz Szczepański - Przewodniczący Rady OIIB Dolnośląska 

39. Jacek Szer  Łódzka 

40. Wojciech Szewczyk  Lubelska 

41. Włodzimierz Szymczak  Mazowiecka 

42. Maria Świerczyńska  Śląska 

43. Zenon Wośkowiak  Wielkopolska 
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2.2. Kalendarz posiedzeń Krajowej Rady i Prezydium Krajowej Rady w 2019 r. 

W 2019 roku odbyło się 8 posiedzeń Prezydium Krajowej Rady, w następujących 

terminach: 

− 9 stycznia, 

− 20 lutego, 

− 3 kwietnia, 

− 15 maja, 

− 5 czerwca, 

− 31 lipca, 

− 25 września, 

− 13 listopada 

oraz 6 posiedzeń Krajowej Rady, w następujących terminach: 

− 13 marca, 

− 24 kwietnia, 

− 29 maja, 

− 4 września, 

− 16 października, 

− 11 grudnia. 

Protokoły ze wszystkich posiedzeń Krajowej Rady i Prezydium KR są 

przechowywane w Sekretariacie PIIB. 

 

2.3. Uchwały Krajowej Rady podjęte w 2019 r. 

1. Uchwała nr 1/R/19 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia  

13 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Krajowej Rady Polskiej 

Izby Inżynierów Budownictwa nr 1/P/19 z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie 

przekazania rocznych składek z tytułu przynależności do organizacji zagranicznych 

oraz nr 2/P/19 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie współfinansowania 26. spotkania 

izb i związków organizacji budowlanych krajów Grupy Wyszehradzkiej. 

2. Uchwała nr 2/R/19 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia  

13 marca 2019 r. w sprawie nadania odznak honorowych Polskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa. 

3. Uchwała nr 3/R/19 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia  

24 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania Medali Honorowych Polskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa. 

4. Uchwała nr 4/R/19 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia  

24 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania odznak honorowych Polskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa. 

5. Uchwała nr 5/R/19 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia  

29 maja 2019 r. w sprawie wersji elektronicznej Inżyniera Budownictwa. 

6. Uchwała nr 6/R/19 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia  

29 maja 2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków i zaleceń Krajowej Komisji 

Rewizyjnej. 

7. Uchwała nr 7/R/19 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia  

29 maja 2019 r. w sprawie nadania odznak honorowych Polskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa. 

8. Uchwała nr 8/R/19 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia  

4 września 2019 r. w sprawie rozwiązania Zespołu ds. funduszu spójności. 

9. Uchwała nr 9/R/19 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia  

4 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zespołu ds. BIM. 

10. Uchwała nr 10/R/19 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia  

4 września 2019 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Krajowej Rady do spraw 

czasopisma „Inżynier Budownictwa”. 

11. Uchwała nr 11/R/19 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia  

4 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia uchwały Prezydium Krajowej Rady 

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa nr 3/P/19 z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie 

powołania Zespołu Prezydium Krajowej Rady ds. organizacji uroczystości otwarcia 

biura Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przy ulicy Kujawskiej 1. 
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12. Uchwała nr 12/R/19 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia  

4 września 2019 r. w sprawie nadania odznak honorowych Polskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa. 

13. Uchwała nr 13/R/19 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia  

16 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia uchwały Prezydium Krajowej Rady 

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa nr 4/P/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie 

nadania odznak honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 

14. Uchwała nr 14/R/19 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia  

16 października 2019 r. w sprawie zwołania XIX Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego 

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 

15. Uchwała nr 15/R/19 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia  

16 października 2019 r. w sprawie terminarza działań przygotowawczych  

do XIX Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB. 

16. Uchwała nr 16/R/19 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia  

16 października 2019 r. w sprawie regulaminu postępowania kwalifikacyjnego  

w sprawie nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego. 

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

16 października 2019 r. w sprawie regulaminu postępowania kwalifikacyjnego  

w sprawie nadawania uprawnień budowlanych. 

18. Uchwała nr 18/R/19 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia  

16 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wydatków na czasopismo Polskiej 

Izby Inżynierów Budownictwa „Inżynier Budownictwa” w roku 2020. 

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

16 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zespołu ds. BIM. 

20. Uchwała nr 20/R/19 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia  

16 października 2019 r. w sprawie nadania odznak honorowych Polskiej Izby 

Inżynierów Budownictwa. 

21. Uchwała nr 21/R/19 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia  

11 grudnia 2019 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Krajowej Rady ds. organizacji  

26. posiedzenia izb i organizacji inżynierskich państw Grupy Wyszehradzkiej w Polsce. 

22. Uchwała nr 22/R/2019 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia  

11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania zespołu do spraw grupowego ubezpieczenia 

OC inżynierów budownictwa. 

23. Uchwała nr 23/R/19 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia  

11 grudnia 2019 r. w sprawie regulaminu postępowania w celu przeciwdziałania 

mobbingowi i dyskryminacji w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa. 

24. Uchwała nr 24/R/19 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia  

11 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia podstawowych założeń strategii komunikacji 

społecznej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 

25. Uchwała nr 25/R/19 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia  

11 grudnia 2019 r. w sprawie aneksu do porozumienia z Dekpol S.A. 

26. Uchwała nr 26/R/19 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia  

11 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aktualizacji budżetu PIIB na rok 2019. 

27. Uchwała nr 27/R/19 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia  

11 grudnia 2019 r. w sprawie nadania odznak honorowych Polskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa. 

28. Uchwała nr 28/R/19 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia  

11 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji  

Prawno-Regulaminowej Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 

 

2.4. Sprawozdanie Komisji Prawno-Regulaminowej 

2.4.1.  Podstawa prawna funkcjonowania Komisji 

Komisja Prawno-Regulaminowa powstała na podstawie uchwały nr 8/R/03 Krajowej Rady 

PIIB z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie powołania Komisji Statutowo-Regulaminowej 

oraz uchwały nr 25/R/03 Krajowej Rady PIIB z dnia 10 września 2003 r., 

przekształcającej Komisję Statutowo-Regulaminową w Komisję Prawno-Regulaminową. 

Aktualnie Komisja Prawno-Regulaminowa funkcjonuje w oparciu o zasady określone  



13 
 

w uchwale nr 21/R/04 Krajowej Rady PIIB z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany 

zasad funkcjonowania Komisji Prawno-Regulaminowej.  

Skład osobowy Komisji Prawno-Regulaminowej został powołany przez Krajową Radę 

uchwałą nr 15/R/18 z dnia 5 września 2018 r. Następnie uchwałą nr 28/R/19 z dnia 

11 grudnia 2019 r. wprowadzono zmianę w składzie, poprzez zamianę przedstawiciela  

z Podlaskiej OIIB. Obecnie Krajowa Komisja Prawno-Regulaminowa funkcjonuje, 

opierając się na zasadach określonych w uchwale nr 15/R/18 Krajowej Rady PIIB z dnia  

5 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Prawno-Regulaminowej. 

   

2.4.2.  Skład osobowy Komisji 

W skład Komisji Prawno-Regulaminowej w okresie sprawozdawczym wchodzili 

następujący przedstawiciele okręgowych izb inżynierów budownictwa: 

Lp. 
Nazwisko i imię członka Komisji Funkcja OIIB 

1.  Falkowski Andrzej  Przewodniczący  Podlaska  

2. Paginowska Danuta członek Dolnośląska  

3. Bromirski Wojciech członek Kujawsko-Pomorska 

4. Szcześniak Zbigniew członek Lubelska 

5. Gruszecki Mirosław członek Lubuska 

6. Krawczyk Bogdan członek Łódzka 

7. Podkówka Kazimierz  członek Małopolska 

8. Janiszewska-Kuropatwa Elżbieta członek Mazowiecka 

9. Molencki Mieczysław członek Opolska 

10. Majka Agata członek Podkarpacka 

11. 
Burakowski Mariusz (do 19.12.19 r.) 

Kłokowski Mariusz (od 19.12.19 r.) 
członek 

Podlaska 

12. Cychnerski Piotr  członek Pomorska 

13. Dworska Ewa członek Śląska 

14. Marcinowski Tomasz członek Świętokrzyska 

15. Stasiorowski Andrzej członek Warmińsko-Mazurska 

16. Draber Włodzimierz członek Wielkopolska 

17. Boridko Adam członek Zachodniopomorska 

 

2.4.3. Terminy posiedzeń Komisji 

Posiedzenia Komisji Prawno-Regulaminowej odbyły się w okresie sprawozdawczym 

w trzech terminach: 12 marca, 11 czerwca oraz 26 listopada 2019 roku. Między 

posiedzeniami, drogą elektroniczną, do członków Komisji były przekazywane na bieżąco 

projekty założeń do aktów prawnych, projekty ustaw i rozporządzeń oraz inne dokumenty 

będące w zakresie kompetencji Komisji Prawno-Regulaminowej, celem ich analizy, 

zaopiniowania lub wniesienia ewentualnych uwag. Pomiędzy członkami Komisji drogą 

elektroniczną odbywała się także wymiana poglądów, informacji, wyrażanie opinii  

i w konsekwencji ustalanie stanowiska wobec zagadnień będących przedmiotem prac 

Komisji. 

2.4.4.  Tematyka prac Komisji 

W okresie sprawozdawczym przedmiotem prac Komisji Prawno-Regulaminowej było 

opiniowanie i udział w realizacji wniosków zgłoszonych na okręgowych zjazdach  

oraz na Krajowym Zjeździe, opiniowanie projektów aktów prawnych przekazywanych  

do Izby z ministerstw lub Sejmu RP, prace inicjowane przez Krajowa Radę lub Komisję, 

a związane z propozycjami zmian w przepisach obowiązujących lub z interpretacją 

przepisów odnoszących się do samorządu zawodowego. 
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Szczególnie ważnymi dokumentami, które członkowie Komisji analizowali 

i opiniowali był projekt ustawy o architektach oraz projekt ustawy o inżynierach 

budownictwa oraz ustawy - Prawo budowlane, a ponadto: 

1. projekt interpretacji ogólnej dotyczącej możliwości zastosowania 50% kosztów 

uzyskania przychodów do części wynagrodzenia uzyskanego w ramach stosunku 

pracy z tytułu rozporządzania prawami autorskim, 

2. projekt ustawy Prawo zamówień publicznych,  

3. rządowy projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji 

w sektorze naftowym, 

4. projekt ustawy o elektronizacji doręczeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw, 

5. rozporządzenie MIiR w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 

6. projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń 

regulacyjnych, 

7. projekt rozporządzenia MI w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych 

oraz w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych, 

8. projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu 

numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów  

i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym  

i tunelom, 

9. projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu 

sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg 

publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach, 

10. rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości  

oraz niektórych innych ustaw, 

11. projekt ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw 

(UD 438), 

12. projekt rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie po zakończonych 

konsultacjach, 

13. projekt rozporządzenia w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu 

ogrzewania lub klimatyzacji, 

14. projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych 

innych ustaw, 

15. projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie metodologii 

wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz 

świadectw charakterystyki energetycznej wraz z załącznikami, 

16. projekt ustawy o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem 

Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z UE, 

17. konsultacja wniosku o włączeniu kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie procesem 

tworzenia Informacyjnych Modeli Obiektów Budowlanych (BIM)” do ZSK, 

18. projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, 

19. projekt ustawy o kooperatywach mieszkaniowych, 

20. projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego, 

21. projekt ustawy o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych, 

22. rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw, 

23. rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii  

oraz niektórych innych ustaw, 
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24. rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych 

ustaw, 

25. rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych 

na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, 

ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń, 

26. projekt ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 

27. projekt ustawy o wzajemnym uznawaniu towarów zgodnie z prawem 

wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim, 

28. projekt ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej 

Administracji Skarbowej, 

29. projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie baz 

danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy 

i numerycznego modelu terenu, 

30. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku, 

31. projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu materiałów budowlanych, 

w przypadku których oznacza się stężenie promieniotwórcze izotopów 

promieniotwórczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-232, 

32. konieczności wydania rozporządzeń będących we właściwości Ministra Inwestycji 

i Rozwoju wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 

33. rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie. 

Oprócz opiniowania projektów aktów prawnych w okresie sprawozdawczym Komisja 

Prawno-Regulaminowa omówiła wiele zagadnień problemowych i przyjęła wobec nich 

stosowne ustalenia. 

W czerwcu oraz listopadzie 2019 r. członkowie Komisji Prawno-Regulaminowej 

rozpatrzyli i zajęli stanowisko wobec wniosków przekazanych przez Komisję Wnioskową 

PIIB, zgłoszonych przez delegatów na XVIII-tych okręgowych zjazdach OIIB, 

a skierowanych do Krajowego Zjazdu PIIB. Po przeprowadzeniu dyskusji w odniesieniu  

do wszystkich wniosków przedstawiono rekomendacje Komisji i przekazano je do Komisji 

Wnioskowej KR PIIB.  

W dniu 11 czerwca 2018 r. Minister Inwestycji i Rozwoju powołał A. Falkowskiego 

oraz Z. Kledyńskiego do składu Zespołu doradczego do przygotowania założeń reformy 

procesu inwestycyjno-budowlanego oraz systemu planowania i zagospodarowania 

przestrzennego. Spotkania kończące prace tego Zespołu odbyły się w dniach 7 lutego,  

1 marca i 9 lipca 2019 r.    

W dniu 23 stycznia 2019 r. Przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej 

wspólnie z Prezesem PIIB brał udział w posiedzeniu połączonych senackich Komisji: 

Ustawodawczej i Infrastruktury, dotyczącym nowelizacji ustawy - Prawo budowlane, 

a 11 czerwca - w spotkaniu kierownictwa Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z izbami obu 

samorządów zawodowych, również w sprawie nowelizacji Prawa budowlanego.    

W dniach 7 lutego, a także 25 marca, 18 kwietnia i 25 kwietnia 2019 r. A. Falkowski 

wraz z Prezesem PIIB uczestniczyli w spotkaniach kierownictwa Ministerstwa Inwestycji  

i Rozwoju z przedstawicielami IARP oraz PIIB, dotyczącymi dwóch odrębnych ustaw 

o zawodach architekta i inżyniera budownictwa, natomiast 18 marca  

2019 r. - w spotkaniu kierownictwa Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z przedstawicielami 

IARP oraz PIIB dotyczącym projektu rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie. 

Zgodnie z uchwałą powołującą Komisję Prawno-Regulaminową nr 15/R/18 z dnia 

5 września 2018 r. Komisja monitoruje procesy legislacyjne istotne dla budownictwa  

oraz sfery działania samorządu zawodowego i jego członków, a efekt tego monitorowania 

jest umieszczony i na bieżąco aktualizowany na stronie internetowej KPR pod adresem: 

https://piib.org.pl/komisja-prawno-regulaminowa/bieca-dziaalno-kpr. Natomiast na 
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stronie internetowej: https://piib.org.pl/komisja-prawno-regulaminowa/2018-10-19-07-

17-50 umieszczane są informacje o aktach prawnych, które zostały opublikowane 

w Dzienniku Ustaw, ale nie weszły jeszcze w życie - w celu wyprzedzającego 

informowania członków Izby o uchwalonych przepisach związanych z wykonywaniem 

zawodu inżyniera budownictwa. 

W dniu 3 kwietnia 2019 r. Komisja Prawo-Regulaminowa wystąpiła z petycją  

do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o podjęcie inicjatywy ustawodawczej zmierzającej 

do zmiany art. 364 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, 

celem przyznania Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych kompetencji do wydawania 

zaświadczeń o niezałożeniu księgi wieczystej lub nieprowadzeniu zbioru dokumentów  

dla nieruchomości oraz o dokonanie zmiany § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości z 27 listopada 2013 r. w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg 

Wieczystych, poprzez dodanie punktu 5 o brzemieniu: „5) zaświadczenie zawierające 

informację, że nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej lub że nie jest dla niej 

prowadzony zbiór dokumentów”.  

W dniu 8 kwietnia 2019 r. Komisja Prawo-Regulaminowa wystąpiła z wnioskiem  

do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z prośbą o opracowanie oraz 

ujednolicenie wzorów druków związanych z postępowaniami prowadzonymi przez organy 

nadzoru budowlanego na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

W dniu 15 maja 2019 r. w „Gazecie Prawnej” ukazał się artykuł autorstwa  

A. Falkowskiego pt. „Korzystnych rozwiązań jest mniej, niż się spodziewaliśmy”, 

rozpoczynający serię komentarzy dotyczących planowanej nowelizacji ustawy – Prawo 

budowlane. Kolejne publikacje o tej tematyce to m.in. wywiady z 14 listopada 2019 r.  

w portalu prawo.pl pt. „Projekt techniczny to nie będzie projekt wykonawczy”, czy też  

z 26 listopada 2019 r. pt. „Uwaga strażaka nadal może zablokować inwestycję”.  

W dniu 16 czerwca 2019 r. Komisja Prawno-Regulaminowa wystąpiła z wnioskiem 

do Ministra Infrastruktury z prośbą o interpretację zapisów rozporządzenia Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  

W dniu 29 sierpnia 2019 r. Komisja Prawno-Regulaminowa wystąpiła do Rzecznika 

Małych i Średnich Przedsiębiorców z prośbą o podjęcie czynności, które wsparłyby 

działania PIIB w kwestii doprowadzenia do zgodności z prawem praktyki organów 

administracji geodezyjnej i kartograficznej związanej z procedurą udostępniania danych 

z ewidencji gruntów i budynków na cele projektowe, stanowiącej istotną barierę 

w prowadzonej działalności gospodarczej.  

W dniu 31 października 2019 r. Komisja Prawno-Regulaminowa wystąpiła 

z wnioskiem do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z prośbą o przedstawienie 

stanowiska odnośnie niektórych przepisów z zakresu geodezji i kartografii, których 

niejednolite stosowanie przez organy administracji jest przyczyną wydłużania się procesu 

inwestycyjnego i stanowi utrudnienie w wykonywaniu zawodu przez inżynierów 

zrzeszonych w PIIB, pełniących funkcję kierownika budowy.   

 

2.4.5. Okręgowe zespoły prawno-regulaminowe 

Tematyka prac podejmowanych w okresie sprawozdawczym przez działające  

przy okręgowych izbach inżynierów budownictwa zespoły prawno-regulaminowe była 

w znacznej mierze skorelowana z tematyką prac Komisji Prawno-Regulaminowej 

Krajowej Rady PIIB. W szczególności dotyczyła ona zbierania i wyrażania opinii członków 

okręgowych izb oraz uwag i wniosków zgłaszanych przez członków zespołów  

w odniesieniu do opiniowanych w Izbie projektów ustaw i rozporządzeń związanych  

z procesem budowlanym. Opinie i stanowiska w tych sprawach były przekazywane drogą 

elektroniczną do Komisji Prawno-Regulaminowej Krajowej Rady PIIB lub bezpośrednio 

przedstawiane przez przedstawicieli okręgowych izb na posiedzeniach Komisji. Były one 

podstawą do wypracowania wspólnego stanowiska Izby wobec przedkładanych  

do zaopiniowania w ramach konsultacji społecznych aktów prawnych.  

Szczegółowe informacje i dane o działalności zespołów prawno-regulaminowych 

okręgowych izb inżynierów budownictwa w 2019 r. zostały ujęte w ich sprawozdaniach  

na okręgowe zjazdy sprawozdawczo-wyborcze. 

 

https://piib.org.pl/komisja-prawno-regulaminowa/2018-10-19-07-17-50
https://piib.org.pl/komisja-prawno-regulaminowa/2018-10-19-07-17-50


17 
 

2.5. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej  

2.5.1. Podstawa prawna funkcjonowania  

Komisja Wnioskowa jest organem pomocniczym Krajowej Rady PIIB, powołanym  

na mocy uchwały KR nr 16/R/18 z dnia 05.09.2018 r., koordynującym w okresie między 

krajowymi zjazdami realizację wniosków zjazdowych przez właściwe organy Krajowej 

Izby lub inne podmioty, w szczególności w zakresie informacji o stanie ich realizacji, 

zgodnie z  Regulaminem Komisji Wnioskowej KR PIIB, stanowiącym załącznik  

do ww. uchwał. 

 

2.5.2. Skład osobowy  

Komisja Wnioskowa w minionym 2019 r. działała w 17-osobowym składzie - po jednym 

przedstawicielu każdej z okręgowych izb plus przewodniczący.  
 

Skład komisji w 2019 roku 

Lp. Imię i nazwisko  Funkcja OIIB 

1. 

2. 

3. 

4. 

Piotr Korczak 

Maria Świerczyńska 

Jerzy Putkiewicz  

Danuta Ulańska  

Przewodniczący  

Wiceprzewodnicząca 

Wiceprzewodniczący 

Sekretarz 

POM 

SLK 

MAZ 

ŁOD  

członkowie: 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

 

Małgorzata Mikołajewska-Janiaczyk 

Marek Żółtowski 

Teresa Stefaniak 

Łukasz Zaworski 

Krystyna Korniak-Figa 

Maria Mleczko-Król 

Zdzisław Pisarek 

Lucyna Huryn 

Paweł Wilde 

Tadeusz Durak 

Arkadiusz Gniewkowski 

Mirosław Karolak 

Tadeusz Kanas 

 DOŚ 

KUP 

LUB 

LBS 

MAP 

OPL 

PDK 

PDL 

POM 

SWK 

WAM 

WKP 

ZAP 

 

2.5.3. Działalność Komisji Wnioskowej 

Do XVIII Krajowego Zjazdu:  

✓ odbyła 2 posiedzenia w pełnym składzie Komisji Wnioskowej: 16.01.2019 (obecni 

10/17 osób), 15.05.2019 (obecni 14/17 osób); 

✓ przesłała odpowiedzi właściwym OIIB, jednocześnie prosząc o przekazanie 

informacji wnioskodawcom co do realizacji bądź odrzucenia wniosków 

z XVII Krajowego Zjazdu PIIB, a także ich prezentacji na stronie internetowej Izby; 

✓ przyjęła i dokonała rozdziału wniosków z XVIII okręgowych zjazdów OIIB 

i przygotowała ich tabelaryczne zestawienie: 

• wnioski z XVIII okręgowych zjazdów OIIB – skierowane do rozpatrzenia przez 

XVIII Krajowy Zjazd PIIB, 

• wnioski z XVIII okręgowych zjazdów OIIB – skierowane bezpośrednio do KR 

PIIB; 

✓ skierowała wnioski wg właściwości w celu uzyskania stanowiska co do ich 

realizacji do: organów PIIB (KKK), organów pomocniczych KR PIIB (KP-R, 

KUDZ), Biura PIIB, Skarbnika PIIB, Wydawnictwa „Inżynier 

Budownictwa”;  

✓ w odniesieniu do części wniosków z XVIII okręgowych zjazdów kierowanych  

do XVIII Krajowego Zjazdu PIIB przygotowała propozycje ich rozpatrzenia;  

✓ przygotowała propozycje uzasadnień dla części wniosków z XVIII okręgowych 

zjazdów z grupy skierowanych do realizacji przez KR PIIB; 

✓ opracowała w ujęciu tabelarycznym propozycje klasyfikacji wniosków 

z XVIII Okręgowych Zjazdów do przekazania KUiW XVIII Krajowego Zjazdu PIIB;  
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✓ Przewodniczący KW prowadził bieżącą korespondencję z organami PIIB, organami 

pomocniczymi PIIB, okręgowymi izbami inżynierów budownictwa, wnioskodawcami 

i członkami Komisji Wnioskowej; 

✓ przygotowała sprawozdanie ze swej działalności w roku 2018, stanowiące 

część sprawozdania Krajowej Rady zatwierdzonego przez XVIII Krajowy Zjazd 

PIIB uchwałą nr 8/19 z dnia 28.06.2019 r. 

 

Na posiedzeniu Krajowej Rady PIIB w dniu 29.05.2019 r. wiceprzewodnicząca KW, 

w zastępstwie przewodniczącego KW, przedstawiła szczegółowo wnioski zgłoszone przez 

poszczególne OIIB z XVIII okręgowych zjazdów do rozpatrzenia przez Krajowa Radę 

i XVIII Krajowy Zjazd PIIB. Członkowie Krajowej Rady przyjęli po dyskusji przedstawioną 

informację. 

 

  XVIII Krajowy Zjazd PIIB uchwałą nr 19/19 z dnia 29.06.2019 r. przyjął 

sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków XVIII Krajowego Zjazdu PIIB  

w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. 
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Tabela 2.5.1. Zestawienie wniosków przyjętych uchwałą nr 19/19 XVIII Krajowego Zjazdu PIIB 

 

OIIB 

Wnioski z XVIII okręgowych 

zjazdów OIIB 

skierowane do XVIII Krajowego 

Zjazdu PIIB 

Wnioski zgłoszone przez 

delegatów na XVIII Krajowym 

Zjeździe PIIB 

Stanowisko 

XVIII KZ 

przyjęte w dniu 

28.06.2019 r. 

Suma wniosków 

z OIIB 

Rekomendacja KUiW Rekomendacja KUiW 

do realizacji do odrzucenia do realizacji do odrzucenia 

DOŚ  3 2z, 3z, 18z 20z 

1 

5 

KUP     - 

LUB   10z  1 

LBS     - 

ŁOD 11  19z 11z 3 

MAP     - 

MAZ 15, 16, 17  17z, 21z  5 

OPL   4z 
1z, 5z 6z, 7z, 8z, 

9z 
7 

PDK   12z  1 

PDL     - 

POM     - 

SLK   13z  1 

SWK   16z 14z 2 

WAM     - 

WKP   22z  1 

ZAP   15z  1 

Suma wn. 4 1 13 9 1 27 + stanowisko 



20 
 

Po XVIII Krajowym Zjeździe PIIB: 

✓ odbyła 1 posiedzenie całego składu Komisji w dniu 23.10.2019 r. (obecni 14/17 

osób); 

✓ przejęła rejestr wniosków przyjętych przez XVIII Krajowy Zjazd PIIB;  

✓ skierowała wnioski wg właściwości, w celu uzyskania stanowisk wraz 

z uzasadnieniami co do ich realizacji, do organów PIIB oraz organów 

pomocniczych PIIB, a także Wydawnictwa „Inżynier Budownictwa”; 

✓ monitorowała realizację wniosków i przyjęła treści odpowiedzi co do stanu  

ich realizacji; 

✓ przygotowała propozycje co do sposobu realizacji części wniosków kierowanych  

do KR PIIB wraz z uzasadnieniami; 

✓ przygotowała materiał obejmujący stan realizacji wszystkich wniosków  

po XVIII Krajowym Zjeździe PIIB i wniosków zgłoszonych do Biura PIIB poza 

zjazdem, do akceptacji Prezydium KR i Krajowej Rady PIIB. 

 

Przewodniczący Komisji Wnioskowej na posiedzeniach: 

➢ Prezydium KR PIIB w dniu 13.11.2019 r. przedstawił informację o stanie 

realizacji wniosków ujętych tabelarycznie; 

➢ Krajowej Rady PIIB w dniu 11.12.2019 r. złożył szczegółową informację o stanie 

realizacji wniosków jakie wpłynęły do Komisji Wnioskowej w 2019 roku, ujętych 

tabelarycznie, które zostały przekazane członkom Krajowej Rady. 

Członkowie Krajowej Rady PIIB 11.12.2019 r. po dyskusji w odniesieniu 

do sposobu i stanu realizacji niektórych wniosków przyjęli informację  

o  realizacji wniosków w formie przedstawionej przez Komisję 

Wnioskową. 

Przewodniczący KW prowadził bieżącą korespondencję z organami PIIB, organami 

pomocniczymi PIIB. 

 

Wykaz wniosków i ich realizacja 

W 2019 roku Komisja Wnioskowa KR PIIB przyjęła i koordynowała realizację łącznie 

57 wniosków, w tym: 

➢ 31 wniosków z XVIII okręgowych zjazdów OIIB, 

➢ 22 wniosków zgłoszonych przez delegatów na XVIII Krajowym Zjeździe PIIB, 

➢ 4 wniosków zgłoszonych pomiędzy zjazdami. 

 
 

Rys. 2.5.2. Wnioski, które wpłynęły do Komisji Wnioskowej KR PIIB w 2019 r. 
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2.5.3.1 Stan realizacji wniosków zjazdowych 

W wyniku rozpatrzenia przez XVIII Krajowy Zjazd PIIB, KR PIIB oraz organy PIIB, a także 

zespoły pomocnicze KR PIIB oraz Biuro PIIB, stan realizacji wniosków ze zjazdów 

przedstawia się następująco:  

• 14 wniosków - w trakcie realizacji, 

• 12 wniosków - skierowanych do realizacji, 

• 14 wniosków - zostało zrealizowanych, 

• 17 wniosków - zostało odrzuconych. 

 

 
Rys. 2.5.3. Stan realizacji 40 wniosków przyjętych przez KR PIIB 
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Tabela 2.5.4.   Zestawienie wniosków rozpatrzonych w 2019 r. – stan realizacji wniosków 

 

Z- zrealizowano 14 wniosków, TR- w trakcie realizacji jest 14 wniosków, SR- skierowanych do realizacji jest 12 wniosków, O – odrzucono 17 

wniosków 

OIIB 

Wnioski z XVIII OZ OIIB Wnioski z XVIII KZ PIIB 
Wnioski złożone 

między Zjazdami 

Rozpatrywana przez Rozpatrywane przez Rozpatrywane przez 

KR PIIB XVIII KZ XVIII Kr. Zjazd PIIB KR PIIB KR PIIB 

Z TR SR O Z O Z TR SR O TR SR Z TR SR O 

  DOŚ  1, 2, 4    3 3z 2z  20z 18z  2d 1d  3d 

KUP  6 5              

LUB       10z          

LBS 7   8             

ŁOD 9 10   11     11z  19z     

MAP    12             

MAZ    
13, 14 

18, 19 

15, 16, 

17 
 17z     21z     

OPL 20 21        
1z, 5z, 6z 

7z, 8z, 9z 
 4z     

PDK         12z        

PDL 23  
22, 

24 
             

POM  25               

SLK   26     13z       4d  

SWK  27, 28      16z  14z       

WAM 29  30              

WKP 31        22z        

ZAP         15z        

Suma 

wn. 
6 9 5 6 4 1 3 3 3 9 1 3 1 1 1 1 



 

2.5.3.2. Stan realizacji wniosków zgłoszonych pomiędzy zjazdami 

W okresie między zjazdami do Komisji Wnioskowej zostały skierowane jeszcze dodatkowo 

4 wnioski. Wnioski te zostały zrealizowane w następujący w sposób:  

• 1 wniosek - jest w trakcie realizacji, 

• 1 wniosek - został zrealizowany, 

• 1 wniosek – odrzucono, 

• 1 wniosek - skierowano do realizacji. 

 

Zbiorcze zestawienie wszystkich rozpatrzonych wniosków wraz 

z informacją o ich realizacji znajduje się na stronie internetowej: 

www.piib.org.pl w zakładce „Komisja Wnioskowa – Wnioski złożone do Komisji 

Wnioskowej”. 

 

2.5.4. Podsumowanie i wnioski 

✓ W 2019 r. na okręgowych zjazdach skierowano do Krajowej Rady 31 wniosków, na 

Krajowym Zjeździe do Komisji Uchwał i Wniosków zgłoszono 22 wnioski, pomiędzy 

Zjazdami przedłożono 4 wnioski. Łącznie do Komisji Wnioskowej Krajowej Rady 

wpłynęło do rozpatrzenia 57 wniosków, w tym 40 wniosków zakwalifikowanych  

do realizacji. Wszystkie wnioski wraz z opiniami i stanem ich realizacji zamieszczono 

na stronie internetowej www.piib.org.pl. 

✓ Na XVIII Krajowym Zjeździe część wniosków dotyczyła procedowanych od blisko roku 

odrębnych ustaw o zawodach architekta i inżyniera budownictwa (wnioski nr 10z, 17z, 

15, 16, 17).  

✓ W porozumieniu z wnioskodawcami podczas obrad zostało sformułowane i przyjęte 

przez uczestników Zjazdu „Stanowisko XVIII KZ PIIB” w powyższej sprawie. 

✓ We wniosku nr 10 wskazano na niezbędne działania KR PIIB na szczeblu władz 

państwowych w sprawie procedowanych ustaw. 

✓ Około 12% zgłoszonych wniosków dotyczyło propozycji zmian przepisów Prawa 

budowlanego, np.: wpisania kierownika budowy do PB, odpowiedzialności kierownika 

budowy i rozłożenia tej odpowiedzialności na innych uczestników procesu 

realizacyjnego, zmian rozporządzenia o zakresie uprawnień itp. Wszystkie te wnioski 

są w trakcie realizacji. 

✓ Ponad połowa wniosków skierowanych do XVIII Krajowego Zjazdu i KR PIIB, spośród 

zakwalifikowanych do realizacji, dotyczyła działalności PIIB. 

✓ Wnioskodawcy proponują zmiany w statutach, regulaminach komisji, chcą 

dokładniejszych informacji o ubezpieczeniach, wprowadzenia BIM do zamówień 

publicznych. Poruszają sprawy zmiany zasad gospodarki finansowej PIIB: zmiany 

stawki ekwiwalentu za udział w posiedzeniach, płacenia ryczałtów zastępcom. 

Proponują stworzenie i udostępnienie okręgowym izbom i komisjom oprogramowania 

wspomagającego ich działania. Część tych wniosków jest już zrealizowana, część 

skierowana do realizacji. 

✓ Pojawiły się nowe tematy w złożonych wnioskach. Dotyczą one propozycji 

opracowania zasad i procedur okresowych przeglądów stanu technicznego obiektów 

budowlanych. KR proponuje opracowanie zbioru „dobrych praktyk inżynierskich” 

w tym zakresie. 

✓ Powracają we wnioskach sprawy dotyczące uregulowania stawek i wycen za pełnienie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz wprowadzenia minimalnych 

cen za usługi projektowe, inwestorskie, kierowanie budową. W tej sprawie powołano 

grupę roboczą, odbywają się spotkania z potencjonalnymi wykonawcami opracowania. 

✓ Duża grupa wniosków (około 30%) dotyczyła podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 

Członkowie Izby proponują zwiększenie liczby kursów e-learningowych. Proszą 

o udostępnienie biblioteki norm SEP (złożono w tej sprawie sześć wniosków). Dzięki 

staraniom Biura PIIB normy te od stycznia są już dostępne dla naszych członków. 

W kilku wnioskach zawarta jest prośba o udostępnienie norm ORANGE, wersji 

kosztorysu SEKOCENBUD, instrukcji ITB oraz możliwości pobierania i drukowania 

norm PKN. Wszystkie te prośby skierowane są do realizacji. 

http://www.piib.org.pl/
http://www.piib.org.pl/
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✓ Wnioski dotyczące kreowania wizerunku medialnego Izby i polityki medialnej  

oraz prestiżu inżyniera ma realizować powołana przez Krajową Radę Komisja  

ds. komunikacji społecznej. 

✓ Wnioskodawcy proponują uczczenie 20-lecia Nadzoru Budowlanego oraz rocznic 

powstania stowarzyszeń, zasłużonych firm, powstania wyższych uczelni itp.  

✓ Redakcja miesięcznika „Inżynier Budownictwa” w związku z powyższym prosi 

o przesyłanie materiałów, które uwzględni w planie wydawniczym. Równocześnie 

redakcja powiadamia, że realizuje jeden ze zgłoszonych wniosków i zamieszcza 

w miesięczniku krzyżówki o tematyce budowlanej. 

 

2.6. Sprawozdanie Komisji Medalu Honorowego 

2.6.1. Podstawa prawna funkcjonowania Komisji 

Tryb przyznawania medali oraz zadania i zakres prac Komisji określały w 2019 r.: 

− Regulamin nadawania Medalu Honorowego Polskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa (załącznik do uchwały nr 24/14 XIII Krajowego Zjazdu PIIB  

z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia „Medalu Honorowego 

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa”); 

− Regulamin Komisji Medalu Honorowego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 

(załącznik do uchwały Krajowej Rady PIIB nr 13/R/18 z dnia 5 września  

2018 r. w sprawie powołania Komisji Medalu Honorowego Krajowej Rady PIIB). 

 

2.6.2. Skład osobowy 

W 2019 r. Komisja, zgodnie z uchwałą Krajowej Rady PIIB nr 13/R/18, działała  

w następującym składzie: 

 
 

Lp. Imię i nazwisko Funkcja OIIB 

1. Franciszek Buszka Przewodniczący Śląska 

2. Mariusz Dobrzeniecki Sekretarz Warmińsko-Mazurska 

3. Anna Dąbrowska-Laskoś Członek Podkarpacka 

4. Andrzej Pieniążek Członek Świętokrzyska 

5. Wojciech Szewczyk Członek Lubelska 

6. Zenon Wośkowiak Członek Wielkopolska 

 

2.6.3. Terminarz posiedzeń 

W 2019 r. odbyły się dwa posiedzenia Komisji w dniach 12 marca i 24 kwietnia.  

W okresach pomiędzy posiedzeniami członkowie Komisji na bieżąco wymieniali ze sobą 

informacje i opinie drogą e-mailową. Przyjęcie takiej formy działania w znacznym stopniu 

usprawniło i przyspieszyło prace oraz ograniczyło liczbę spotkań. 

 

2.6.4. Opis działań 

Na posiedzeniu w dniu 12 marca 2019 r. Komisja przeanalizowała pod względem 

merytorycznym i formalnym pięć wniosków, które do niej wpłynęły od momentu podjęcie 

w dniu 25 kwietnia 2018 r. przez Krajową Radę uchwały nr 4/R/18 w sprawie zwiększenia 

liczby oraz nadania Medali Honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Dwa 

wnioski zostały przez Komisję ze względów formalnych zaopiniowane negatywnie, a trzy  

- pozytywnie. Podjęta została decyzja o przygotowaniu projektu uchwały Krajowej Rady 

PIIB dotyczącej nadania medali Polskiemu Zrzeszeniu Inżynierów i Techników 

Sanitarnych, Zbigniewowi Miturze i Andrzejowi Myśliwcowi. 

Krajowa Rada na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2019 r. zdecydowała  

o przyznaniu wyłącznie dwóch medali i podjęła uchwałę nr 3/R/19 w sprawie nadania 

Medali Honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Zbigniewowi Miturze  

i Andrzejowi Myśliwcowi. 

Na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2019 r. uzgodnione zostały szczegóły techniczne 

ceremonii wręczenia medali, którą przewidziano w trakcie trwania obrad XVIII Krajowego 

Zjazdu Sprawozdawczego PIIB. Wzorem lat ubiegłych, zdecydowano o przygotowaniu 
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krótkich prezentacji filmowych dotyczących wszystkich wyróżnionych. Podjęto także 

decyzję, że podczas obrad najbliższego Krajowego Zjazdu w ogólnie dostępnym miejscu 

zostanie wyłożona Księga Zasłużonych, z wpisanymi do niej pięcioma osobami, które 

otrzymały medale w 2018 r.  

Uroczysta ceremonia wręczenia medali odbyła się w dniu 28 czerwca 2019 r., 

pierwszego dnia obrad XVIII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego Polskiej Izby 

Inżynierów Budownictwa.  

 

2.7. Sprawozdanie Komisji Współpracy z Zagranicą 

2.7.1. Podstawa prawna funkcjonowania Komisji Współpracy z Zagranicą PIIB 

Komisja Współpracy z Zagranicą Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa została powołana 

uchwałą Krajowej Rady PIIB nr 14/R/18 z dnia 5 września 2018 roku. 

 

2.7.2. Skład Komisji Współpracy z Zagranicą PIIB 

Od 5 września 2018 roku Komisja działa w składzie: 

 

Lp. Imię i nazwisko Funkcja OIIB 

1. Zygmunt Meyer Przewodniczący Zachodniopomorska 

2. Andrzej Wasilewski Członek Mazowiecka 

3. Danuta Pazdro Członek Podkarpacka 

4. Krzysztof Wilde Członek Pomorska 

5. Anna Wróblewska Członek Wielkopolska 

 

2.7.3. Terminarz posiedzeń 

W 2019 roku odbyły się dwa posiedzenia Komisji Współpracy z Zagranicą w dniach 

8 marca oraz 10 grudnia. Na spotkaniu w marcu przewodniczący przedstawił plany 

działania i propozycje kierunków działania komisji oraz kierownictwa PIIB, dotyczące 

współpracy zagranicznej.  Na spotkaniu w grudniu podsumowano działalność Komisji  

oraz wyjazdy zagraniczne w 2019 roku. Komisja systematycznie przedstawia okresowe 

sprawozdania ze swej działalności na zebraniach Krajowej Rady PIIB, ostatnio w dniu 

11 grudnia 2019 r. O podejmowanych działaniach jest również na bieżąco informowane 

Prezydium Krajowej Rady PIIB.  

 

2.7.4. Opis działań 

2.7.4.1. Wstęp 

W 2019 roku współpraca PIIB z zagranicznymi organizacjami i instytucjami była 

kontynuowana i rozwijana. Realizowano ją konsekwentnie w dwóch zasadniczych 

obszarach, a mianowicie: 

• w obszarze A, odpowiadającym współpracy ogólnoeuropejskiej, 

• w obszarze B, odpowiadającym europejskiej współpracy regionalnej, 

• w obszarze C, odpowiadającym dwustronnej współpracy międzynarodowej.  

Należy zauważyć, że okręgowe izby prowadzą swoją indywidualną, regionalną 

współpracę z zagranicą, która jest ważną częścią współpracy z zagranicą. 

 

2.7.4.2. Rozwinięcie 

Obszar A 

Międzynarodowa współpraca ogólnoeuropejska PIIB związana była głównie z działaniami 

podejmowanymi w ramach dwóch europejskich organizacji inżynierskich: 

1) Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa (ang. European Council of Civil 

Engineers – ECCE), której PIIB jest członkiem od 21 maja 2010 roku. 

Szczegółowe informacje o historii ECCE, jej celach, strukturze i działaniach można 

znaleźć na stronie internetowej: www.ecceengineers.eu.  

2) Europejskiej Rady Izb Inżynierskich (ang. European Council of Engineers 

Chambers – ECEC). PIIB jest członkiem założycielem tej organizacji. Szczegółowe 

informacje o historii ECEC, jej celach, strukturze i działaniach można znaleźć  

na stronie internetowej: www.ecec.net. 

 

 

http://www.ecceengineers.eu/
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1) Współpraca z ECCE 

a) 69. Zgromadzenie Ogólne ECCE, Podgorica, Czarnogóra, 30 maja–1 czerwca 

2019 roku 

W dniach 30 maja–1 czerwca 2019 roku obyło się w Podgoricy 69. Zgromadzenie Ogólne 

ECCE. Uczestniczył w nim Włodzimierz Szymczak – członek Krajowej Rady PIIB  

oraz członek Zarządu ECCE (ostatni były Prezydent). Zgromadzenie Ogólne podsumowało 

pracę Zarządu ECCE za rok 2019, zatwierdziło sprawozdanie finansowe oraz budżet  

na rok 2020. Włodzimierz Szymczak przedstawił raport końcowy z przebiegu wydarzeń, 

które odbywały się w 2018 roku pod hasłem Europejskiego Roku Inżynierów 

Budownictwa. 

b) 70. Zgromadzenie Ogólne ECCE, Lizbona, Portugalia, 24-25 września 2019 

roku 

W dniach 24–25 września odbyło się w Lizbonie 70. Zgromadzenie Ogólne ECCE. 

Równolegle odbywał się w Lizbonie „Szczyt Inżynierii Lądowej” (Lisbon Civil Engineering 

Summit CES2019). Uczestniczył w nim Włodzimierz Szymczak – członek Krajowej Rady 

PIIB oraz członek Zarządu ECCE (ostatni były Prezydent). Zgromadzenie ogólne ustaliło 

składki członkowskie na ECCE na 2020 rok i omówiło swoją działalność do czerwca  

2019 roku. Jedna z sesji CES2019 pt. ”Dziedzictwo Inżynierii Lądowej” (Civil Engineering 

Heritage) była moderowana przez Prezydenta ECCE Arisa Chatzidakisa i włączona 

w program Zgromadzenia Ogólnego ECCE tak, że wszyscy członkowie ECCE mogli wziąć 

w niej udział. Odbyła się również wspólna sesja plenarna ECCE i WCCE mająca na celu 

umocnienie współpracy pomiędzy nimi i dająca możliwość zaprezentowania własnych 

inicjatyw. 

 

2) Współpraca z ECEC 

a) Posiedzenie Zarządu ECEC w Wiedniu, Austria, 8-9 lutego 2019 roku 

W dniach 8 i 9 lutego 2019 r. odbyło się w Wiedniu 66. posiedzenie Zarządu ECEC. 

W spotkaniu wziął udział Zygmunt Meyer, członek Krajowej Rady PIIB. Przedmiotem 

posiedzenia zarządu były sprawy, które ECEC zamierza podjąć w kadencji 2018–2021, 

w szczególności zaś: ochrona własności intelektualnej, wynagrodzenia dla inżynierów, 

liberal profession (wolne zawody) – udział w przetargach i wynagrodzeniach, omówienie 

spraw finansowych ECEC.  

b) 17. Zgromadzenie Ogólne oraz Posiedzenie Zarządu ECEC w Lublanie, 

Słowenia, 11 kwietnia 2019 roku 

11 kwietnia 2019 r. odbyło się w Lublanie 67. posiedzenie Zarządu ECEC oraz miało 

miejsce 17. Zgromadzenie Ogólne ECEC. W obu spotkaniach wziął udział Zygmunt Meyer, 

członek Krajowej Rady PIIB. Głównym tematem posiedzenia zarządu były sprawy 

programu działania ECEC w kadencji 2018-2021 oraz sprawy finansowe. Odbyła się 

również dyskusja na temat Deklaracji Światowej Federacji Organizacji Inżynierskich 

w sprawie globalnych zmian na świecie oraz roli inżynierów w zrównoważonym rozwoju. 

Posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego ECEC, które odbyło się 11 kwietnia po południu, 

poświęcone było omówieniu działań ECEC, udzieleniu absolutorium zarządowi, 

zatwierdzeniu budżetu oraz wybraniu audytorów na 2019 rok. 

c) Posiedzenie Zarządu ECEC w Rzymie, Włochy, 7 czerwca 2019 roku 

W dniu 7 czerwca 2019 r. odbyło się w Rzymie 68. posiedzenie Zarządu ECEC 

(Europejskiej Rady Izb Inżynierów). W spotkaniu wziął udział Zygmunt Meyer, członek 

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Główne omawiane sprawy to: 

projekt porozumienia o współpracy z ECCE, omówienie stanowiska Unii Europejskiej  

w sprawie minimalnych stawek w pracy konstrukcyjnej inżynierów (HOAI), omówienie 

pracy biura w Brukseli, wprowadzenie karty zawodowej inżyniera dla państw 

członkowskich Unii Europejskiej, podsumowanie pracy grup roboczych ECEC, 

przygotowanie do Zgromadzenia Ogólnego ECEC w Lizbonie.  

d) 18. Zgromadzenie Ogólne ECEC w Lizbonie, Posiedzenie Zarządu oraz 

Konferencja Civil Engineering Summit, Lizbona, Portugalia, 24-29 września 

2019 roku 

W dniach 24-29 września 2019 r. w Lizbonie odbyła się konferencja Civil Engineering 

Summit (Szczyt Inżynierów Budownictwa) zorganizowana przez Portugalską Izbę 

Inżynierów Budownictwa. W tym czasie również odbyło się 69. Posiedzenie Zarządu oraz 
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18. Zgromadzenie Ogólne ECEC. W spotkaniach wziął udział Zygmunt Meyer, członek 

Krajowej Rady PIIB.  24 września 2019 r. w siedzibie Portugalskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa odbyło się spotkanie Zarządów Europejskich Organizacji Inżynierskich  

oraz Światowej Federacji Organizacji Inżynierskich. Natomiast 25 września odbyło się 

otwarcie Konferencji Civil Engineering Summit oraz sesje plenarne. 26 września odbyło 

się posiedzenie Zarządu ECEC. Podczas spotkania raporty przedstawili Prezydent ECEC 

Klaus Thürriedl oraz Sekretarz Generalny Hansjörg Letzner. Z. Meyer przedstawił 

sprawozdanie Grupy Common Training Principles (wspólnych zasad szkoleniowych)  

oraz Professional Card (karty zawodowej). Głównym tematem obrad było stanowisko 

Zarządu ECEC wobec „deregulacji” oraz ustalenie składki na następny rok. 27 września 

odbyło się Zgromadzenie Ogólne ECEC. Podjęto trzy zasadnicze decyzje: przyjęcie Izby 

Portugalskiej do ECEC, budżet ECEC na 2020 r., ustalenie daty European Engineers Day 

(Europejskiego Dnia Inżynierów) w dniach 16-17 czerwca 2020 r. w Brukseli. 

e) Posiedzenie Zarządu ECEC w Sofii, Bułgaria, 9 listopada 2019 roku 

9 listopada 2019 r. w Sofii odbyło się 70. posiedzenie Zarządu ECEC. W spotkaniu wziął 

udział Zygmunt Meyer, członek Krajowej Rady PIIB.  Podczas posiedzenia omawiano 

głównie następujące zagadnienia: możliwą współpracę Zarządu ECEC oraz przedstawicieli 

Komisji Europejskiej - głównym problemem rozmów była jednolita gospodarka rynku, 

Intellectual services (usługi intelektualne) oraz wykorzystanie rodzącej się nowej 

dyscypliny naukowo-technicznej AI (artificial intelligence – sztuczna inteligencja),  

czy może to być nowa specjalizacja inżynierska np. w projektowaniu konstrukcji? 

Potwierdzono również organizację Dnia Inżyniera w Brukseli w dniu  

16 czerwca 2020 r. W tym czasie odbędzie się również Zgromadzenia Ogólne ECEC. 

 

3) 27. Bawarski Dzień Inżyniera, Monachium, Niemcy, 18 stycznia 2019 roku 

18 stycznia 2019 r. Bawarska Izba Inżynierów Budownictwa zorganizowała  

27. Bawarski Dzień Inżyniera, którego hasłem była: „Digitalizacja i zakłócenia: 

organizacja przemiany”. Polską Izbę Inżynierów Budownictwa na uroczystości 

reprezentowali: Zbigniew Kledyński – prezes Krajowej Rady PIIB; Zygmunt Meyer  

- przewodniczący Komisji Współpracy z Zagranicą oraz członek Krajowej Rady PIIB  

i Andrzej Pawłowski, wiceprezes Krajowej Rady PIIB i przedstawiciel Dolnośląskiej OIIB. 

W przeddzień obchodów Bawarskiego Dnia Inżyniera odbyło się tradycyjne spotkanie 

kierownictwa Izby Bawarskiej i zaproszonych gości z przedstawicielami delegacji 

zagranicznych. Na tym spotkaniu Zbigniew Kledyński – Prezes PIIB wygłosił oficjalne 

przemówienie w imieniu PIIB. Po części oficjalnej była okazja do bezpośrednich rozmów 

i dyskusji o problemach środowiska inżynierów w różnych krajach europejskich. Główna 

część wydarzenia, która miała miejsce 18 stycznia, zgromadziła ponad siedmiuset 

uczestników w sali konferencyjnej na terenach targowych w Monachium. Po oficjalnym 

otwarciu uroczystości przez Prezydenta Bawarskiej Izby Inżynierów Norberta Gebbekena, 

głos zabrał przedstawiciel Zarządu Spółki „Targi Monachium”, który opowiedział  

o odbywających się właśnie Targach budowlanych (Bau 2019). Przemawiał również Heinz 

Reichhart, bawarski Minister ds. Mieszkalnictwa, Budownictwa i Komunikacji, 

podkreślając rolę inżynierów i ich znaczenie dla rozwoju miast i zapewnienia komfortu 

życia mieszkańcom. 

 

4) Berlińskie seminarium w sprawie honorariów architektów i inżynierów, 

19 listopada 2019 roku 

19 listopada 2019 r. w Berlinie odbyło się seminarium: „Co dalej? – HAOI 

(Honorarordnung für Architekten und Ingenieure) po wyroku Trybunału Sprawiedliwości 

Unii Europejskiej z 4 lipca 2019 r.”. Polską Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentował 

Andrzej Pawłowski, wiceprezes Krajowej Rady PIIB. Do Berlina przybyło ponad 170 osób: 

inżynierów, architektów, prawników, naukowców, urzędników ministerialnych i miejskich, 

żeby wysłuchać referatów zaproszonych wykładowców oraz dyskutować o skutkach 

i koniecznych działaniach w związku z ustaniem obowiązku stosowania cen zgodnie 

z rozporządzeniem. Warto śledzić rozwiązania, jakie będą wprowadzane w zakresie 

wyceniania prac projektowych i nadzoru w niemieckim sektorze budowlanym, gdyż mogą 

się one okazać ważne dla naszych inżynierów. Prezentacje, które były przedstawione 
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podczas seminarium, można znaleźć na stronach Komitetu ds. rozporządzenia 

o honorariach (AHO) –  https://www.aho.de/. 

 

Obszar B 

1) Konferencja „Jak mądrze mieszkać”, Brno, 26 lutego 2019 roku 

Czeska Izba Inżynierów Budownictwa (ČKAIT) i Czeski Związek Inżynierów Budownictwa 

(ČSSI) zorganizowały Ouvertura Stavebniho Veletrhu 2019. Tematem wiodącym 

spotkania było „Jak mądrze mieszkać?” Polską Izbę Inżynierów Budownictwa 

reprezentował Zygmunt Rawicki, wiceprezes KR PIIB. Gości powitał i wygłosił słowo 

wstępne Pavel Křeček, przewodniczący ČKAIT. Następnie wygłoszono dwa referaty. 

Pierwszy dotyczył „Urbanistycznej struktury mądrego miasta”. Autor Tomasz Hudeczek 

z Wydziału Budowlanego Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie podkreślał w nim rolę 

inżynierów budownictwa i ich znaczenie dla rozwoju miast oraz zapewnienia komfortu 

życia mieszkańcom miast. W drugim referacie Josef Chybik z Wydziału Architektury z VUT 

w Brnie omówił na wielu przykładach problemy związane z oszczędnością energii  

przy projektowaniu i konstruowaniu mądrych, inteligentnych obiektów budowlanych. 

Dyskusję prowadził Alois Materna, wiceprzewodniczący ČKAIT. 

 

2) XXVI Spotkanie Izb i Związków Inżynierów Budownictwa Krajów Grupy 

Wyszehradzkiej, Łódź, Warszawa, 3-6 października 2019 roku 

W dniu 12 grudnia 2018 r. uchwałą nr 34/R/2018 Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa powołała 3-osobowy Zespół ds. organizacji 26. posiedzenia izb  

i organizacji inżynierskich państw Grupy Wyszehradzkiej w Polsce w składzie: Barbara 

Malec – przewodnicząca Zespołu oraz Zygmunt Rawicki i Ewa Winiarska–Teska,  

jako członkowie Zespołu.  

Gospodarzem XXVI spotkania organizacji budowlanych (izb i związków) z krajów 

Grupy Wyszehradzkiej, które odbyło się w dniach 3–6 października 2019 r. w Łodzi 

i Warszawie były: Polska Izba Inżynierów Budownictwa i Polski Związek Inżynierów 

i Techników Budownictwa. W obradach z ramienia PIIB uczestniczyli: Zbigniew Kledyński 

– prezes PIIB, Zygmunt Rawicki – wiceprezes PIIB,  Adam Rak - przewodniczący Komisji 

Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego PIIB i Barbara Malec - przewodnicząca Łódzkiej 

OIIB. W dniu 4 października 2019 r. delegacje odwiedziły nową siedzibę PIIB  

przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie, gdzie miały  możliwość zwiedzenia budynku  

oraz zapoznania się z pracą Krajowego Biura PIIB i organów statutowych. Następnie 

uczestniczyły w uroczystej części Nadzwyczajnego Zjazdu PZITB z okazji Jubileuszu  

85-lecia PZITB. Główne obrady odbyły się w Łodzi 5 października 2019 r. w siedzibie 

Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.  

W czasie spotkania:  

➢ omówiono realizację deklaracji przyjętej na XXV spotkaniu organizacji 

budowlanych w Bańskiej Bystrzycy z października 2018 r. Referował Vladimir 

Benko (SKSI). 

➢ Przewodniczący poszczególnych delegacji poinformowali także o najważniejszych 

wydarzeniach w swoich organizacjach ze szczególnym uwzględnieniem zmian 

stanu przepisów prawnych dotyczących budownictwa, jakie miały miejsce w ciągu 

ostatniego roku, tj. od spotkania w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji.  

➢ Przedyskutowano również problemy związane z ustawicznym doskonaleniem 

zawodowym w samorządach inżynierów budownictwa i stowarzyszeniach 

budowlanych funkcjonujących w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Temat ten 

omawiali przedstawiciele wszystkich państw uczestniczących w spotkaniu.  

➢ Delegacje zgodziły się, że działalność zawodowa potrzebna do kształtowania  

i tworzenia obszarów antropogenicznych (związanych z rozwojem  

i zabezpieczaniem podstawowych potrzeb człowieka) powinna być traktowana jako 

regulowana, służąca celom publicznym i jako taka jest nieodzownym warunkiem 

zapewnienia wysokiej jakości profesjonalnych usług.  

➢ Dyskutowano także o jakości projektowania w budownictwie, w tym o jego 

integralności merytorycznej i formalno-prawnej. 

Na koniec spotkania wszystkie delegacje podpisały wspólny protokół z XXVI 

spotkania organizacji budowlanych z krajów Grupy Wyszehradzkiej.  

https://www.aho.de/


29 
 

Uczestnicy spotkania uzgodnili, że kolejne XXVII spotkanie organizacji budowlanych 

z krajów Grupy V4 odbędzie się w październiku 2020 r. na Węgrzech, a gospodarzem 

tego spotkania będzie Węgierska Izba Inżynierów (MMK). 

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z prac Zespołu zostało przedstawione  

na posiedzeniu Krajowej Rady PIIB w dniu 11 grudnia 2019 r. i po jego przyjęciu Zespół 

został rozwiązany uchwałą nr 21/R/2019 r. z dnia 11 grudnia 2019 r. 

                                                                        

2.7.4.3. Wnioski 

W 2019 roku współpraca z zagranicą była konsekwentnie realizowana i rozwijana, 

głównie w obszarze ogólnoeuropejskim, poprzez współpracę z takimi organizacjami jak 

ECEC, ECCE oraz w obszarze europejskiej współpracy regionalnej, poprzez współpracę 

z krajami Grupy Wyszehradzkiej. W kolejnych latach należałoby tą współpracę 

kontynuować w powyższym zakresie, jak również nawiązać bliższy kontakt 

z organizacjami inżynierów polskich mieszkających i pracujących poza granicami Polski, 

zwłaszcza we Francji, Niemczech i Austrii. Komisja chciałaby również podjąć działania, 

aby uaktywnić działalność transgraniczną okręgowych izb. 

Informacje o działalności Komisji ds. Współpracy z Zagranicą znajdują się  

na stronie internetowej PIIB, pod adresem https://www.piib.org.pl/komisja-wzz.  

 

2.8. Sprawozdanie Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego 

2.8.1. Podstawa prawna funkcjonowania Komisji 

Komisja na V kadencję została powołana uchwałą nr 20/R/18 Krajowej Rady Polskiej Izby 

Inżynierów Budownictwa z dnia 5 września 2018 r. 

Od 5 września 2018 roku Komisja w V kadencji działa w oparciu o Regulamin 

Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego PIIB stanowiący załącznik do uchwały 

nr 20/R/18 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 5.09.2018 r.  

oraz przyjętego planu pracy. 

 

2.8.2. Skład osobowy 

Od 5 września 2018 roku, w V kadencji Komisja działa w składzie: 

 

Lp. Nazwisko i imię Funkcja OIIB 

1. Rak Adam Przewodniczący Opolska 

2. Kaliński Marek Członek  Dolnośląska 

3. Podhorecki Adam Członek  Kujawsko-Pomorska 

4. Pichla Andrzej Członek  Lubelska 

5. Glapa Tadeusz Członek  Lubuska 

6. Jońca Agnieszka Członek  Łódzka 

7. Strzałka Jan Członek  Małopolska 

8. Marcinkowski Roman Członek  Mazowiecka 

9. Nowak Henryk Członek  Opolska 

10. Kaniuczak Marcin Członek  Podkarpacka 

11. Sykała Grażyna Członek  Podlaska 

12. Niedostatkiewicz Maciej Członek  Pomorska 

13. Seweryn Katarzyna Członek  Śląska 

14. Świt Grzegorz Członek  Świętokrzyska 

15. Wiśniewski Paweł Członek  Warmińsko-Mazurska 

16. Ratajczak Grzegorz Członek  Wielkopolska 

17. Metlerski Petros Członek  Zachodniopomorska 

 

https://www.piib.org.pl/komisja-wzz


30 
 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

L
ic

z
b

a
 u

c
z
e

s
tn

ik
ó

w

Liczba członków PIIB uczestniczących w szkoleniach

2019 rok - łącznie 36 319 osób

2.8.3. Szkolenia i konferencje naukowo-techniczne w ujęciu statystycznym 

w poszczególnych okręgowych izbach  

Okręgowe izby realizują statutowy obowiązek poprzez organizację i wspieranie 

różnorodnych form szkoleniowych. Działania te uwzględniają różnorodność oczekiwań 

członków Izby i są dostosowane do różnych funkcji sprawowanych na budowie i etapów  

ich kariery zawodowej. Podobnie jak w ubiegłych latach, przygotowano szeroką ofertę 

szkoleniową różnorodnych form szkoleniowych, często wspólnie ze stowarzyszeniami 

naukowo-technicznymi. Dowodzą temu przedstawione poniżej zestawienia ilości członków 

biorących udział w różnorodnych formach szkoleń w poszczególnych okręgowych izbach.  

Ponieważ porównanie bezwzględnej liczby przeszkolonych członków w danej 

okręgowej izbie z inną izbą może być ze względu na różną liczbę członków 

niemiarodajne, to w sprawozdaniu podano również procentowy udział członków 

okręgowych izb w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Przy opracowaniu danych 

dotyczących szkoleń przyjęto zasadę, że do obliczania wartości uśrednionych  

lub procentowych jest przyjmowana liczba członków Izby na dzień 31 grudnia 2019 roku.  

Liczbę członków okręgowych izb uczestniczących w szkoleniach w 2019 roku 

przedstawiono na rysunku 2.8.1., a procentowy udział członków okręgowych izb  

(w proporcji wynikającej z liczby członków danej izby) – na rysunku 2.8.2. Liczbę 

członków okręgowych izb uczestniczących w wycieczkach technicznych i konferencjach  

w 2019 roku przedstawiono na rysunku 2.8.3., a procentowy udział członków okręgowych 

izb w tej formie dokształcania – na rysunku 2.8.4. Na rysunku 2.8.5. przedstawiono 

uśredniony udział członków Izby w szkoleniach w 2019 roku, wyrażony liczbą godzin 

szkoleniowych przypadających na członka Izby.  

 

 

 
Rys. 2.8.1. Liczba członków okręgowych izb uczestniczących w szkoleniach w 2019 roku 
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Rys. 2.8.2. Procentowy udział członków okręgowych izb w szkoleniach w 2019 roku 

 

 

 

Rys. 2.8.3. Liczba członków okręgowych izb uczestniczących 
 w wycieczkach technicznych i konferencjach w 2019 roku 
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Rys. 2.8.4. Procentowy udział członków okręgowych izb w wycieczkach technicznych  

i konferencjach w 2019 roku 
 

 

Rys. 2.8.5. Liczba godzin szkoleniowych przypadająca na członka okręgowej izby  

w 2019 roku 
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W roku 2019 najwyższy procentowy, udział członków Izby w szkoleniach 

odnotowano w Mazowieckiej OIIB – 62,8%, Lubelskiej – 49,4% i Opolskiej OIIB – 44,0%. 

Natomiast najwyższy procentowy udział członków Izby w wycieczkach technicznych 

i konferencjach odnotowano w Mazowieckiej OIIB – 42,7%, Opolskiej OIIB – 13,1% 

i Lubuskiej OIIB – 12,1%. Największą liczbę godzin szkoleniowych w przeliczeniu 

na członka izby odnotowano kolejno w Lubelskiej OIIB – 9,93 h, Mazowieckiej OIIB  

– 3,74 h i Wielkopolskiej OIIB – 3,59 h. Koszty organizacji różnorodnych form 

podnoszenia kwalifikacji członków, okręgowe izby pokrywają z własnego budżetu. 

Niewielkie wsparcie ze środków pozabudżetowych uzyskały 4 okręgowe izby (podlaska, 

lubuska, lubelska i opolska – środki unijne). 

Reasumując, w 2019 roku w szkoleniach uczestniczyło 36 319 osób, co stanowi 

30,7% wszystkich członków Izby, średnio poświęcając na szkolenie 2,18 godziny 

w ciągu roku. W 2019 roku w wycieczkach technicznych i konferencjach wzięło udział  

11 179 członków Izby, co stanowi 9,5% wszystkich członków Izby. Łącznie w 2019 roku 

w różnorodnych szkoleniach, konferencjach, wyjazdach technicznych wzięło udział 47 498 

członków PIIB, co stanowi 40,19% wszystkich członków, o prawie 5% więcej niż w 2019 

roku.  

 

2.8.4. Terminarz posiedzeń Komisji 

W 2019 roku odbyły się 4 posiedzenia Komisji w następujących terminach: 26 lutego, 

7 maja, 24 września i 19 listopada. 

 

2.8.4.1. Ustalenia z posiedzeń Komisji 

W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła cztery posiedzenia plenarne. W tym okresie 

komisja wypracowała rekomendowaną listę wykładowców i preferowaną tematykę 

szkoleń. Dokumenty te dostępne są na stronie internetowej PIIB pod adresem: 

https://www.piib.org.pl/komisja-ustawicznego-doskonalenia-zawodowego. Na liście 

wykładowców wskazano 34 sprawdzonych specjalistów rekomendowanych przez 

okręgowe izby inżynierów budownictwa. Lista ta nie jest zamknięta. Natomiast na liście 

preferowanej tematyki szkoleń zamieszczono 57 tematów do realizacji w programie 

szkoleniowym okręgowych izb, jednocześnie wskazując grupy i podgrupy tematyczne 

i formy realizacji. Lista tematów na bieżąco będzie uzupełniana. Uzgodniono także 

z STU Ergo Hestia dokument obejmujący zasady i organizację szkoleń z zakresu 

ubezpieczeń dla członków PIIB organizowanych przez okręgowe izby inżynierów 

budownictwa przy wsparciu STU Ergo Hestia oraz preferencje odnośnie tematyki szkoleń 

i form ich prowadzenia. 

We wrześniu odbyło się wspólne posiedzenie KUDZ oraz Komisji ds. współpracy 

ze stowarzyszeniami naukowo–technicznymi, podczas którego dyskutowano o współpracy 

obu komisji oraz okręgowych izb ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi (SNT)  

w zakresie organizacji szkoleń. Na podstawie otrzymanych informacji z okręgowych izb, 

obejmujących takie zagadnienia jak: wykaz SNT, z którymi okręgowe izby współpracują, 

zasady i formy wspierania szkoleń, przyjęto następujące wnioski: 

1. okręgowe izby inżynierów budownictwa współpracują z SNT w zakresie doskonalenia 

zawodowego. 14 okręgowych izb bardzo aktywnie współpracuje z oddziałami SNT. 

Organizacja szkoleń oraz ich współfinansowanie odbywa się na podstawie ustalonych 

przez okręgowe izby regulaminów dofinansowania do szkoleń organizowanych  

przez SNT, bądź na zasadach ogólnych. Najbardziej popularne formy szkoleń to: 

wykłady, seminaria, konferencje, wyjazdy na budowy. Często wyjazdy te połączone 

są ze zwiedzaniem oraz spotkaniami integracyjnymi. W tym zakresie na wyróżnienie 

zasługują izby: śląska, wielkopolska, świętokrzyska, małopolska, mazowiecka, 

lubelska i łódzka. 

2. wśród najbardziej aktywnych stowarzyszeń naukowo-technicznych można wymieniać 

PZITB, PZiTS i SEP oraz w niektórych okręgach SITK RP. Jednak trzeba wskazać, 

że aktywność tych stowarzyszeń w poszczególnych okręgach jest zróżnicowana. 

W takich okręgach, jak: mazowiecki, lubelski, świętokrzyski, wielkopolski aktywność 

przejawia także SITWM, a okręgu śląskim, wielkopolskim i łódzkim - STiIPNaf. 

i SIiTPoż. 

https://www.piib.org.pl/komisja-ustawicznego-doskonalenia-zawodowego
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3. na uwagę zasługuje współpraca okręgowych izb w zakresie współorganizacji 

konkursów „Budowa Roku” (np. dolnośląska, podkarpacka, opolska), czy też 

organizacja przez SNT kursów na uprawnienia budowlane (np. PZITB, PZITS). 

4. okręgowe izby inżynierów budownictwa sygnalizują spadek aktywności stowarzyszeń 

naukowo-technicznych w zakresie organizacji szkoleń i współpracy z izbami. Dotyczy 

to wszystkich SNT. Są oddziały SNT, które nie podejmują współpracy, pomimo ich 

zachęcania. W tym celu cyklicznie przewodniczący okręgowych rad izb inżynierów 

budownictwa organizują spotkania z zarządami oddziałów SNT działających w danym 

województwie. Często okręgowe izby wysyłają propozycje i zapytania dotyczące 

wspólnych szkoleń, ale część z oddziałów nie jest zainteresowana. 

 

Komisja także dokonała analizy tematycznej szkoleń e-learningowych dostępnych 

na portalu PIIB. Podjęcie tego tematu jest także realizacją przyjętego przez ostatni 

Krajowy Zjazd PIIB wniosku 16z dotyczącego zwiększenia liczby dostępnych kursów  

e-learningowych. Analizując zakres tematów e-learningowych, które są prezentowane  

na stronie PIIB, wskazano, że 27 tematów można przypisać do branż: budownictwo 

drogowe (2), budownictwo mostowe (4), budownictwo ogólne (14), instalacje elektryczne 

(6), instalacje sanitarne (1). Pozostałe tematy obejmują takie kategorie jak Eurokody 

i normy (3), BHP (3) i zagadnienia prawne (2). Z analizy wynika, że część tematów 

wymaga aktualizacji pod kątem dostosowania ich do obecnie obowiązującego prawa,  

czy też nowych technologii. Wśród już prezentowanych szkoleń e-learningowych brak jest 

tematów dla branży telekomunikacyjnej, kolejowej, budownictwa hydrotechnicznego, 

natomiast zbyt mało dla budownictwa drogowego i instalacji sanitarnej. Zalecono,  

aby na portalu PIIB znalazły się tematy obejmujące zagadnienia dla kilku branż,  

np. nowe technologie prowadzenia prac wyburzeniowych, ppoż., prawa wodnego, BIM.  

W tym zakresie członkowie Komisji zgłosili kilkanaście nowych tematów szkoleniowych. 

Postanowiono podjąć różnorodne działania. W pierwszej kolejności Komisja wystąpiła  

do autorów aktualnie prezentowanych tematów na portalu PIIB z wnioskiem o przegląd 

ich pod kątem zgodności z aktualnie obowiązującym prawem i rozszerzenia ich o nowe 

techniki i technologie. Tematy te sukcesywnie będą aktualizowane. Ustalono, że spośród 

tematów zgłoszonych w pierwszej kolejności powinny być realizowane tematy 

obejmujące zagadnienia dla wszystkich branż, a w szczególności dotyczące: obowiązków 

uczestników procesu budowlanego wg. aktualnego stanu prawnego, kontroli obiektów 

budowlanych, istotnych i nieistotnych odstępstw od projektu budowlanego, zasad 

wprowadzenia do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych, nowego prawa wodnego, 

zamówień publicznych oraz problematyki ubezpieczeń członków Izby. Równolegle 

przygotowywane będą tematy dla branż, których nie ma w dotychczasowym wykazie 

na portalu PIIB. Zalecono, aby przy opracowaniu nowych tematów skorzystać 

z prezentowanej już przez dolnośląską izbę formy telewizyjnej prowadzonych wykładów.  

Komisja zaktualizowała również formularze dotyczące formy i zakresu sprawozdań 

podsumowujących doskonalenie zawodowe prowadzone w okręgowych izbach inżynierów 

budownictwa w 2019 roku. Podkreślono konieczność eksponowania wszystkich form 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez inżynierów budownictwa w okręgowych 

izbach, w tym wsparcie przez te izby prenumeraty czasopism naukowo-technicznych, 

wyjazdów technicznych, kursów i wiele innych, nowoczesnych form doskonalenia 

zawodowego. Zalecono, aby w sprawozdaniach zamieszczać także informacje 

o szkoleniach – projektach szkoleniowych realizowanych wspólnie ze stowarzyszeniami 

naukowo-technicznymi lub ze środków unijnych.  

Na ostatnim posiedzeniu Komisji w 2019 roku zainaugurowano ważny temat 

monitorowania szkoleń w systemie BUD-INFO. W tym zakresie wskazano na konieczność 

rozbudowy systemu o możliwości zarządzania szkoleniami, elektronicznego  

ich dokumentowania i monitorowania. Ustalono, że system ten zostanie zbudowany  

na bazie rodzajów aktywności określonych w uchwale XVII Krajowego Zjazdu 

Sprawozdawczo-Wyborczego PIIIB (Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych). 

Pierwsza wersja takiego systemu będzie omawiana na kolejnym posiedzeniach Komisji  

w 2020 roku. 
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Plan pracy i zakres zadań w całości zamieszczony jest na stronie internetowej PIIB 

pod adresem: https://www.piib.org.pl/komisja-ustawicznego-doskonalenia-zawodowego. 

W tej zakładce zamieszczane są sukcesywnie wyniki realizacji przyjętego planu pracy. 

 

2.8.5. O doskonaleniu zawodowym członków Polskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa – opis działań 

 

2.8.5.1. Organizacja doskonalenia zawodowego członków Izby 

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków Izby jest organizowane przede wszystkim 

w okręgowych izbach i z zasady na koszt okręgowej izby, z funduszy pochodzących 

ze składek członkowskich. Zgodnie ze statutem PIIB każdy członek Izby ma prawo 

korzystać z pomocy w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych. W celu realizacji 

tego obowiązku w każdej okręgowej izbie powołana jest Komisja lub Zespół  

ds. doskonalenia zawodowego, który organizuje dla członków szkolenia oraz zbiera 

informacje i oferty kursów doskonalących, konferencji, wykładów, prezentacji, szkoleń, 

wyjazdów technicznych itp., które zamieszczane są na stronach internetowych tych izb. 

Każda okręgowa izba posiada regulamin dofinansowania doskonalenia zawodowego 

członków izby, gdzie zawarte są zasady dofinansowanie udziału w konferencjach, 

seminariach naukowo-technicznych, szkoleniach, szkoleniach wyjazdowych oraz 

kursach językowych.  

Członkowie izby mają możliwość otrzymania dofinansowania zakupu publikacji 

o charakterze naukowo-technicznym, w postaci książek, poradników, norm i tablic 

o charakterze naukowo-technicznym związanych bezpośrednio z budownictwem 

i wykonywaniem zawodu inżyniera budownictwa. Realizacja tego zadania jest 

w poszczególnych izbach rozwiązywana indywidualnie, stosownie do potrzeb i możliwości 

każdej z izb, z reguły we współpracy np. ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi. 

Najpowszechniejszą formą doskonalenia zawodowego jest udział członków Izby 

w szkoleniach. W celu uatrakcyjnienia tej formy doskonalenia zawodowego coraz częściej 

szkolenia mają charakter wykładu lub seminarium połączonego z wycieczką techniczną. 

Rozwijającą się formą są kursy e-learningowe, warsztaty szkoleniowe połączone  

ze spotkaniami z wojewódzkimi i powiatowymi organami nadzoru budowalnego  

oraz organami administracji architektoniczno-budowlanej lub wyjazdy techniczne  

na ciekawe budowy lub obiekty. Należy wyróżnić Dolnośląską OIIB, gdzie cześć szkoleń 

jest nagrywana w formie telewizyjnych audycji, które następnie można odtworzyć 

poprzez otwartą stronę internetową okręgowej izby. Forma ta cieszy się dużym 

zainteresowaniem nie tylko członków dolnośląskiej izby, ale także innych okręgowych izb.  

Ważną rolę w doskonaleniu zawodowym i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych 

pełni miesięcznik „Inżynier Budownictwa”, który otrzymuje każdy członek PIIB. 

Uzupełnieniem oferty szkoleniowej okręgowych izb jest dofinansowanie do prenumeraty 

branżowych czasopism naukowo-technicznych oraz wydawanie biuletynów 

informacyjnych, które otrzymuje każdy członek Izby. Wysokość dofinansowania do 

prenumeraty czasopism naukowo-technicznych wynosi od 30 do 100%  

(100% - Małopolska OIIB).  

W 2019 roku suma wysyłanych czasopism dofinansowanych przez okręgowe izby 

wyniosła 52 925 (nie wliczając biuletynów okręgowych). W tabeli 2.8.6. zestawiono tytuły 

czasopism branżowych oraz liczbę czasopism wysyłanych do okręgowych izb.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.piib.org.pl/komisja-ustawicznego-doskonalenia-zawodowego


36 
 

 
Tabela 2.8.6. Rodzaj i liczba czasopism branżowych wysyłanych przez Krajowe Biuro 

w podziale na poszczególne okręgowe izby 

 

 

2.8.5.2. Pozostałe formy doskonalenia zawodowego 

Szkolenia e-learningowe są stosunkowo łatwą i ogólnie dostępną formą podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych. Na stronie internetowej PIIB jest umieszczonych 27 kursów.  

W tabeli 2.8.7. zestawiono kursy, biorąc pod uwagę ich popularność (liczbę członków, 

którzy skorzystali z danego kursu).  

 

 
Tabela 2.8.7. Liczba członków, którzy skorzystali z kursów e-learningowych,  

stan na 31.12.2019 roku 
 

LP Nazwa kursu Data dodania 
Liczba  

wejść do 
kursu** 

Liczba 
uczestników 

Liczba 
przeszkolonych 

1. Kosztorysowanie robót budowlanych 2013-01-18 11947 4057 1085 

2. 
Kontrole stanu technicznego obiektów 
budowlanych 2012-12-18 9716 3802 1120 

3. 
Nowoczesne technologie odwodnienia dróg i 
mostów 2017-07-10 4823 3610 659 

4. 
Projektowanie przegród zewnętrznych i ich 
złączy w standardzie niskoenergetycznym 2017-10-05 4238 3144 451 

5. 
Organizacja budowy – wybrane praktyczne 
zalecenia dla dobrego przygotowania i 
sprawnej realizacji 2014-11-18 6448 2785 68 

6. 
Odpowiedzialność inżynierów budownictwa 
pełniących samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie 2013-08-18 4508 1978 21 

7. 

Samowola budowlana i istotne odstępstwo od 
zatwierdzonego projektu budowlanego - proces 
naprawczy przed organami nadzoru 
budowlanego 2013-07-18 4521 1972 4 

Nazwa 

czasopisma 

branżowego

DOŚ KUP LBS ŁOD LUB MAP MAZ OPL PDK PDL POM SLK SWK WAM WKP ZAP Suma 

Biuletyn INPE 2137 189 1020 3346

Ciepłownictwo 

Ogrzewnictwo 

Wentylacja

2699 88 365 3152

Drogownictwo 3047 132 323 3502

Gaz Woda Technika 

Sanitarna
2554 37 401 2992

Gospodarka Wodna 881 37 106 1024

INPE - Zeszyt 236 21 116 373

Inżynieria i 

Budownictwo
387 8793 180 396 1266 11022

Materiały 

Budowlane
3579 124 3703

Przegląd 

Budowlany
143 3148 127 458 45 3921

Przegląd 

Komunikacyjny
10 10

Przegląd 

Telekomunikacyjny
284 12 296

Przewodnik 

Projektanta
876 882 463 1051 904 1736 2622 441 1049 572 1249 2105 645 668 1522 1733 18518

Wiad. Projektanta 

Budownictwa
990 76 1066

Suma 876 882 463 1438 904 1879 30970 1474 1445 572 1249 6160 645 668 1522 1778 52925
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8. Wprowadzenie do Eurokodów 2012-01-18 4740 1782 386 

9. Głębokie wykopy 2013-06-18 3541 1622 208 

10. 
Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach nN 
oraz SN w świetle procesów normalizacyjnych. 
Projektowanie, budowa, eksploatacja. Część I 2015-06-18 3005 1513  

11. 
Konstrukcje drewniane – wymagania oraz 
podstawowe zasady projektowania i 
wykonawstwa 2013-03-18 3307 1418 319 

12. 
Trwałość eksploatacyjna i wzmacnianie 
konstrukcji budowlanych 2016-02-18 2424 1319 95 

13. 
Podstawy projektowania konstrukcji według 
PN-EN 1990 2013-10-18 2988 1304 26 

14. 
Eurokod 7, planowanie, interpretacja i 
projektowanie geotechniczne zgodne z PN EN 
1997 i nowymi normami europejskimi 2013-10-18 2859 1299  

15. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy w 
budownictwie  2013-03-17 3147 1295 171 

16. 

Zasilanie budynków użyteczności publicznej 
oraz budynków mieszkalnych w energię 
elektryczną. Dobór mocy źródeł zasilających - 
zagadnienia wybrane. Część I 2013-01-18 3041 1253 169 

17. 
Wprowadzenie do konstrukcji zbrojonych 
geosyntetykami 2011-10-18 2529 1104 169 

18. 
Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach nN 
oraz SN w świetle procesów normalizacyjnych. 
Projektowanie, budowa, eksploatacja. Część II 2015-06-18 1774 1049 16 

19. 
Bezwykopowe technologie odnowy przewodów 
infrastruktury podziemnej miast 2013-09-18 2002 985 7 

20. 
Instalacje elektryczne niskiego napięcia w 
budownictwie. Część I - Procesy 
normalizacyjne Urządzenia elektryczne 2013-07-18 2111 895 17 

21. 
Szkolenie uzupełniające poprzedzające 
ponowny wpis na listę Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa 2016-01-18 3107 804 665 

22. 
Metody osuszania przegród budowlanych, 
przyczyny i skutki zawilgocenia budynków 2013-05-18 1584 803 150 

23. 

Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy robotach budowlanych na wysokości – 
rusztowania i podesty robocze, środki ochrony 
indywidualnej 2013-02-18 1591 795 143 

24. 

Zasilanie budynków użyteczności publicznej 
oraz budynków mieszkalnych w energię 
elektryczną. Dobór mocy źródeł zasilających - 
zagadnienia wybrane. Część II 2014-02-18 1405 745 35 

25. 
Trwałość mostów stalowych w funkcji zjawisk 
korozji i zmęczenia 2017-07-10 757 628 19 

26. 
Nowoczesne konstrukcje przepustów, eko-
mostów, oraz tuneli dla pieszych i rowerzystów 2015-12-18 843 470 52 

27. 
Instalacje elektryczne niskiego napięcia w 
budownictwie. Część II - Środki ochrony dla 
zapewnienia bezpieczeństwa 2013-07-18 1045 459  

** - możliwe wielokrotne wejście jednego użytkownika 
 

 

 

W tabeli 2.8.8. zestawiono liczbę członków, którzy skorzystali z kursów  

e-learningowych w podziale na poszczególne okręgowe izby. Aby porównać bezwzględną 

liczbę członków, którzy skorzystali z kursów e-learningowych w danej okręgowej izbie 

z inną izbą, podano procentowy udział członków w tym procesie. Z kursów  

e-learningowych skorzystało 18,97% członków PIIB, najwięcej w Warmińsko–Mazurskiej 

OIIB – 21,80%. W tabeli 2.8.9. zestawiono liczbę członków, którzy skorzystali z dostępu 

do norm w 2019 roku. 
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Tabela 2.8.8. Liczba członków, którzy skorzystali z kursów e-learningowych 

w podziale na poszczególne okręgowe izby, stan na 31.12.2019 roku 

 

Okręgowa izba inżynierów 
budownictwa 

Liczba członków, którzy  
w 2019 r. skorzystali z kursów 

e-learningowych, % 

Dolnośląska OIIB 2194 21,66% 

Kujawsko-Pomorska OIIB 954 17,30% 

Lubelska OIIB 1196 18,94% 

Lubuska OIIB 507 18,84% 

Łódzka OIIB 1271 18,79% 

Małopolska OIIB 2269 19,59% 

Mazowiecka OIIB 3244 18,60% 

Opolska OIIB 538 20,30% 

Podkarpacka OIIB 889 13,94% 

Podlaska OIIB 686 18,41% 

Pomorska OIIB 1604 19,47% 

Śląska OIIB 2664 20,68% 

Świętokrzyska OIIB 628 15,08% 

Warmińsko-Mazurska OIIB 893 21,80% 

Wielkopolska OIIB 1908 18,72% 

Zachodniopomorska OIIB 978 18,04% 

Razem 22423 18,97% 

 

 
Tabela 2.8.9. Liczba członków, którzy skorzystali z dostępu do norm  
w podziale na poszczególne okręgowe izby, stan na 31.12.2019 roku 

 

Okręgowa izba inżynierów 
budownictwa 

Liczba członków, którzy  
w 2019 roku skorzystali  
z dostępu do norm, % 

Dolnośląska OIIB 4917 48,54% 

Kujawsko-Pomorska OIIB 2202 39,93% 

Lubelska OIIB 2991 47,36% 

Lubuska OIIB 1232 45,78% 

Łódzka OIIB 3225 47,69% 

Małopolska OIIB 5536 47,81% 

Mazowiecka OIIB 8371 47,99% 

Opolska OIIB 1266 47,77% 

Podkarpacka OIIB 2295 35,98% 

Podlaska OIIB 2021 54,24% 

Pomorska OIIB 3847 46,69% 

Śląska OIIB 6390 49,60% 

Świętokrzyska OIIB 1623 38,98% 

Warmińsko-Mazurska OIIB 1929 47,08% 

Wielkopolska OIIB 4539 44,53% 

Zachodniopomorska OIIB 2396 44,21% 

Razem 55408 46,88% 
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Z roku na rok wzrasta również liczba osób korzystających z serwisów 

zamieszczonych na portalu PIIB. 

 

 
Serwis/Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Biblioteka norm 
PKN 

5417 13234 14580 16267 18111 19610 23232 25648 

Serwis BHP     505 4380 3844 4791 4023 4401 

Serwis Bistyp       99 3861 6167 7644 8678 

Serwis 

budowlany 

    1063 8878 8093 10450 10773 12541 

Serwis POŚ     309 1969 1527 1708 1524 1702 

 

 

2.8.6. Podsumowanie 

Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków samorządu zawodowego inżynierów 

budownictwa jest podstawą i gwarancją profesjonalnego wykonywania przez nich 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Sprzyja to wzrostowi prestiżu i rangi 

zawodu inżyniera budownictwa jako zawodu zaufania publicznego. Stąd PIIB  

oraz okręgowe izby doskonalenie zawodowe traktują jako priorytet w swojej działalności. 

Okręgowe izby realizują ten ustawowy obowiązek poprzez organizację i wspieranie 

różnorodnych form szkoleniowych. W 2019 roku w różnorodnych szkoleniach 

uczestniczyło 36 319 osób, co stanowi 30,7 % wszystkich członków Izby, natomiast 

w wycieczkach technicznych i konferencjach wzięło udział 11 179 członków, co stanowi 

9,5 % wszystkich członków Izby. Łącznie w 2019 roku w różnorodnych szkoleniach, 

konferencjach, wyjazdach technicznych łącznie wzięło udział 47 498 członków PIIB,  

co stanowi 40,19% wszystkich członków, o prawie 5% więcej niż w 2019 roku. Koszty 

organizacji różnorodnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych okręgowe izby 

pokrywają z własnego budżetu. Niewielkie wsparcie ze środków pozabudżetowych 

uzyskały 4 okręgowe izby (podlaska, lubuska, lubelska i opolska – środki unijne). 

Uzyskano także wsparcie ze strony ERGO Hestia, w roku 2019 z zakresu tematyki 

ubezpieczeń przeprowadzono 6 szkoleń w 5 okręgowych izbach.  

Wsparcie w organizacji systemu szkoleniowego okręgowe izby otrzymują ze strony 

stowarzyszeń naukowo-technicznych. Dobre rezultaty przynosi współpraca okręgowych 

izb z wojewódzkimi inspektorami nadzoru budowlanego, powiatowymi inspektorami 

nadzoru budowlanego oraz powiatowymi organami administracji architektoniczno- 

-budowlanej. Dobrze układa się współpraca z wieloma organizacjami gospodarczymi, 

społecznymi, instytucjami państwowymi i kulturalnymi, uczelniami oraz innymi 

samorządami zawodowymi. Istotnym wsparciem ze strony okręgowych izb jest 

dofinansowanie do prenumeraty branżowych czasopism naukowo-technicznych  

oraz wydawanie biuletynów informacyjnych. Ważną rolę w doskonaleniu zawodowym 

pełni miesięcznik „Inżynier Budownictwa”, który otrzymuje każdy członek PIIB. 

Uzupełnieniem oferty szkoleniowej są szkolenia dostępne na portalu internetowym PIIB. 

Z roku na rok wzrasta ilość członków Izby korzystających z kursów e-learningowych  

oraz serwisów: Biblioteka Norm PKN, BHP, Bistyp, POŚ, Serwis Budowalny.  

Reasumując można stwierdzić, że PIIB oraz okręgowe izby w pełni realizują zadania 

określone w ustawie o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 

budownictwa i statucie PIIB w zakresie prowadzenia działalności szkoleniowej. 

Prowadzono także wiele działań o charakterze kulturalnym i sportowym, służących 

integracji członków oraz promocji samorządu. Na tle powyżej opisanych osiągnięć PIIB 

oraz okręgowych izb inżynierów budownictwa w zakresie działań na rzecz podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych członków, wskazana jest intensyfikacja działań, aby w kolejnym 

roku liczba członków korzystających z przygotowanej oferty szkoleniowej była wyższa  

niż w roku sprawozdawczym. Szczególnie ważne będzie przygotowanie szerokiej oferty 

szkoleniowej dotyczącej istotnej zmiany ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych 

innych ustaw, która wejdzie w życie w drugiej połowie 2020 roku.  
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2.9. Sprawozdanie Komisji ds. współpracy ze stowarzyszeniami  

naukowo–technicznymi  
 

2.9.1. Podstawa prawna funkcjonowania Komisji 
Komisja ds. współpracy ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi została powołana  

na podstawie § 3 pkt 17 Regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa uchwałą KR PIIB nr 17/R/18 z dnia 05 września 2018 r., a skład osobowy 

Komisji został ustalony uchwałą KR PIIB nr 26/R/18 z dnia 17 października 2018 r.  

 

2.9.2. Skład osobowy Komisji 
Komisja liczy łącznie 8 osób (przewodniczący + 7 osób reprezentujących siedem 

stowarzyszeń naukowo–technicznych: PZITB, PZITS, SEP, ZMRP, SITK RP, SITWM  

i SITPNiG). Skład osobowy Komisji podano w tabeli. 

 

Lp. Imię i nazwisko Funkcja OIIB Stowarzyszenie N-T 

1. Zygmunt Rawicki  przewodniczący Małopolska    

2. Tadeusz Durak członek Świętokrzyska PZITB 

3. Leszek Kaczmarczyk członek Podkarpacka PZITS 

4. Józef Kluska członek Śląska SEP 

5. Jan Boryczka członek Łódzka SITK RP 

6. Joanna Gieroba członek Lubelska ZMRP 

7. Stanisław Staniszewski członek Opolska SITWM 

8. Józef Mąka członek Małopolska SITPNIG 

  

2.9.3. Terminarz posiedzeń Komisji 

W okresie sprawozdawczym odbyły się cztery posiedzenia Komisji: 20 lutego, 16 maja, 

24 września i 13 listopada 2019 roku. Pomiędzy członkami Komisji odbywała się również, 

w formie elektronicznej, wymiana poglądów i informacji w sprawach dotyczących planu 

pracy Komisji. 

 

2.9.4. Opis działań Komisji 

Przedmiotem działania Komisji ma być zgodnie z § 2 uchwały nr 17/R/18 Krajowej Rady 

PIIB z dnia 5 września 2018 r. „(…) monitorowanie bieżącej współpracy  

ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, w szczególności z sygnatariuszami 

porozumienia z dnia 15 czerwca 2012 r. oraz wnioskowanie w sprawach dotyczących  

tej współpracy, jej form i zakresu”.  

➢ Na posiedzeniu Komisji w dniu 20 lutego omówiono oraz ustalono plan i organizację 

posiedzeń Komisji do 30.06.2020 r. 

➢ W czasie posiedzenia Komisji w dniu 16 maja zaktualizowano tekst porozumienia 

pomiędzy PIIB a stowarzyszeniami naukowo–technicznymi oraz omawiano propozycję 

reaktywacji grupy GB8 na szczeblu centralnym oraz powołania GB8bis na szczeblu 

okręgowych izb. Porozumienie pomiędzy PIIB a stowarzyszeniami  

naukowo–technicznymi zostało podpisane w dniu 12 grudnia 2019 r. w czasie 

uroczystego otwarcia nowej siedziby PIIB. 

➢ 24 września pierwsza część posiedzenia odbyła się wspólnie z Komisją Ustawicznego 

Doskonalenia Zawodowego pod przewodnictwem Adama Raka. Omówiono współpracę 

z Komisją Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego w zakresie organizacji szkoleń 

podnoszących kwalifikacje zawodowe członków (dotyczyło okręgowych izb), w tym: 

ujednolicenia zasad odpłatności, wskazania preferowanej tematyki i ewentualnych 

wykładowców lub instytucji, które takie szkolenie mogłyby przeprowadzić. W drugiej 

części posiedzenia Komisji ds. współpracy ze SNT kontynuowano dyskusję 

nt. ewentualnej reaktywacji Grupy B-8 a także nt. ewentualnego umiejscowienia 
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w ustawie - Prawo budowlane „Wykonawcy'' jako nowego uczestnika procesu 

budowlanego. 

➢ Posiedzenie w dniu 13 listopada poświęcone było omówieniu współpracy z Komisją 

Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego w zakresie organizacji szkoleń 

podnoszących kwalifikacje zawodowe członków oraz wniosków ze wspólnego 

posiedzenia z Komisją Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego PIIB w dniu  

24 września 2019 r. Ponadto omawiano współpracę z Krajową Komisją Kwalifikacyjną 

w zakresie przygotowania pytań branżowych na egzaminy testowe oraz ustne  

na uprawnienia budowlane przez specjalistów ze stowarzyszeń naukowo- 

-technicznych. 

 

2.10. Sprawozdanie Komisji ds. Etyki 

2.10.1. Podstawa prawna funkcjonowania Komisji  

Komisja ds. Etyki powstała na podstawie uchwały nr 18/R/18 Krajowej Rady PIIB z dnia  

5 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. Etyki. 

 

2.10.2. Skład osobowy Komisji  

 

Lp. Imię i nazwisko Funkcja  OIIB 

1. Gilbert Okulicz-Kozaryn Przewodniczący PDL 

2. Piotr Zwoździak członek DOŚ 

3. Renata Staszak członek KUP 

4. Dariusz Flak członek LUB 

5. Henryk Mleczko członek LBS 

6. Zbigniew Tyczyński członek MAZ 

7. Waldemar Szleper członek SLK 

8. Teresa Siemiątkowska członek WAM 

 

Pracami Komisji ds. Etyki w okresie sprawozdawczym kierował Gilbert Okulicz-Kozaryn.  

 

2.10.3. Struktury okręgowe 

Komisji ds. Etyki prowadziła działania w ścisłej współpracy z zespołami ds. etyki 

działającymi przy okręgowych izbach oraz okręgowymi rzecznikami odpowiedzialności 

zawodowej i okręgowymi sądami dyscyplinarnymi.  

 

2.10.4. Terminarz posiedzeń Komisji 

Posiedzenia Komisji ds. Etyki odbyły się w dniach: 5 marca, 21 maja oraz 2 grudnia  

2019 r. Pomiędzy członkami Komisji odbywała się również w formie elektronicznej 

wymiana poglądów, informacji oraz wyrażanie opinii w sprawach dotyczących prac 

Komisji. 

 

2.10.5. Opis działań Komisji 

W okresie sprawozdawczym przedmiotem działania Komisji były zadania wymienione 

w § 2 uchwały nr 18/R/18 z dnia 5 września 2018 r. 

W maju 2019 r. członkowie Komisji brali udział we wręczaniu decyzji o nadaniu 

uprawnień budowlanych w okręgowych izbach. Głównym celem było przekazanie młodym 

inżynierom informacji o znaczeniu utrzymywania wysokich standardów etycznych  

dla naszej grupy zawodowej. 

18 października 2019 r. odbyła się w Katowicach zorganizowana przez Śląską 

Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa konferencja „Etyka i odpowiedzialność 

zawodowa inżynierów budownictwa w procesie inwestycyjnym”. Brali w niej aktywny 

udział wszyscy członkowie Komisji ds. Etyki, a jednym z panelistów  

był jej przewodniczący. Podsumowania konferencji dokonał Prezes KR PIIB Zbigniew 

Kledyński. 

Na posiedzeniach komisji stałym punktem była analiza prowadzonych postępowań 

dotyczących naruszeń kodeksu etyki w poszczególnych okręgach. Omawiano również 
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wystąpienia indywidualne członków Izby skierowane bezpośrednio do Komisji ds. Etyki 

KR PIIB. Na wszystkie wystąpienia udzielono odpowiedzi. 

Członkowie Komisji zapoznali się z wybranymi, budzącymi kontrowersje 

publikacjami zawartymi w biuletynach okręgowych izb i sformułowali swoje stanowisko. 

W 12 numerze „Inżyniera Budownictwa” z grudnia 2019 r. opublikowany został artykuł 

„Kodeks etyki zawodowej jako sposób oddziaływania na postawę inżyniera” autorstwa 

przewodniczącego Komisji.  

Przewodniczący Komisji ds. Etyki zainicjował specjalistyczne szkolenie podstawowe 

z mediacji dla PIIB. Obecność w okręgach mediatorów powinna przyczynić się  

do wprowadzenia praktyki wewnętrznego rozwiązywania ewentualnych konfliktów  

bez angażowania organów dyscyplinarnych.  W związku z tym z biura KR PIIB zostało 

wysłane pismo do OIIB, podpisane przez Prezesa KR PIIB Zbigniewa Kledyńskiego,  

z prośbą o wskazanie potencjalnych kandydatów, którzy wzięliby udział w szkoleniu, 

które zostanie zorganizowane w 2020 roku. 

 

2.11. Sprawozdanie Komisji ds. współpracy z samorządami zawodów zaufania 

publicznego 

2.11.1. Podstawa prawna funkcjonowania Komisji  

Komisja ds. współpracy z samorządami zawodów zaufania publicznego powstała  

na podstawie uchwały nr 19/R/18 Krajowej Rady PIIB z dnia 5 września 2018 r. 

w sprawie powołania Komisji ds. współpracy z samorządami zawodów zaufania 

publicznego.  

 

2.11.2. Skład osobowy Komisji  

 

Lp. Imię i nazwisko Funkcja  OIIB 

1. Mieczysław Grodzki Przewodniczący  MAZ 

2. Mariusz Dobrzeniecki Z-ca Przewodniczącego WAM 

3. Roman Karwowski  Sekretarz  SLK 

4. Rafał Zarzycki członek DOŚ 

5. Andrzej Myśliwiec członek KUP 

6. Władysław Rawski członek LUB 

7. Andrzej Surmacz członek LBS 

8. Barbara Malec członek ŁOD 

9. Mirosław Boryczko członek MAP 

10. Radosław Cichocki członek MAZ 

11. Wiktor Abramek członek OPL 

12. Liliana Serafin członek PDK 

13. Małgorzata Micał członek PDL 

14. Ryszard Kwiatkowski członek POM 

15. Wojciech Płaza członek SWK 

16. Jerzy Stroński członek WKP 

17. Grzegorz Siemiński członek ZAP 

  

2.11.3. Struktury okręgowe 

Współpraca między samorządami zawodów zaufania publicznego w okręgach realizowana 

jest w różnych formach. Poprzez zawarte porozumienia o współpracy pomiędzy 

samorządami w następujących okręgowych izbach: łódzkiej, opolskiej, wielkopolskiej lub 

Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego w okręgowych izbach: podlaskiej, 

małopolskiej, mazowieckiej, śląskiej, warmińsko-mazurskiej. W pozostałych okręgowych 

izbach realizowana jest indywidualna współpraca z poszczególnymi samorządami 

zawodowymi zawodów zaufania publicznego. W ramach realizacji planu pracy Komisji, 

podjęte zostały przez jej członków próby organizowania idei współpracy między 

wszystkimi samorządami w poszczególnych okręgach poprzez zawarcie porozumień  

lub tworzenie Forum.   
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2.11.4. Terminarz posiedzeń Komisji 

Posiedzenie Komisji ds. współpracy z samorządami zawodów zaufania publicznego odbyło 

się w dniu 4 września 2019 r. oraz posiedzenie zaoczne w grudniu 2019 r. Pomiędzy 

przewodniczącym, wiceprzewodniczącym, sekretarzem oraz członkami Komisji w całym 

okresie sprawozdawczym odbywała się również w formie elektronicznej wymiana 

poglądów, informacji oraz wyrażanie opinii w sprawach dotyczących prac Komisji i planu 

pracy. 

 

2.11.5. Opis działań Komisji 

W okresie sprawozdawczym przedmiotem działania Komisji, zgodnie z przyjętym planem 

pracy, była między innymi koordynacja form i programów współpracy między PIIB  

i innymi samorządami zawodów zaufania publicznego, mająca na celu: wymianę 

doświadczeń i informacji pomiędzy nimi, integrację i konsolidację samorządów na 

poziomie izbowym, organizowanie wspólnych spotkań integracyjno-sportowych, 

podejmowanie wspólnych inicjatyw zmierzających do popularyzowania wartości 

ustrojowej samorządów zawodowych zawodów zaufania publicznego, podejmowanie 

działań edukacyjnych oraz rozwój tej współpracy szczególnie na poziomie okręgowym 

oraz krajowym. Członkowie Komisji wzięli aktywny udział w zorganizowanej  

w kwietniu 2019 r. przez Mazowieckie Forum Samorządów Zawodów Zaufania 

Publicznego ogólnopolskiej konferencji pt. „Odpowiedzialność społeczna zawodów 

zaufania publicznego”. Członkowie Komisji, mając na względzie odpowiedzialność  

za pełnienie przez samorządy zawodowe konstytucyjnej pieczy nad wykonywaniem 

zawodu zaufania publicznego i realizację uprawnień scedowanych przez ustawodawcę  

na rzecz samorządów, wyrazili aprobatę dla jednego z wniosków konferencji,  

tj. utworzenia instytucjonalnej platformy porozumienia między rządem a samorządami 

zawodowymi na wzór Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Członkowie 

Komisji wzięli także udział w otwartej, zorganizowanej z inicjatywy Śląskiej Okręgowej 

Izby Inżynierów Budownictwa konferencji pt. „Etyka i odpowiedzialność zawodowa 

inżynierów budownictwa w procesie inwestycyjnym”. 

 

2.12. Sprawozdanie Komisji ds. komunikacji społecznej  

2.12.1. Podstawa prawna funkcjonowania Komisji  

Komisja ds. komunikacji społecznej została powołana na podstawie § 3 pkt 17 

Regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwałą nr 21/R/18 

Krajowej Rady PIIB z dnia 5 września 2018 r. 

 

2.12.2. Skład osobowy Komisji 

Komisja ds. komunikacji społecznej składa się z przedstawicieli reprezentujących 

wszystkie okręgowe izby, ale nie posiada struktur rozbudowanych wewnątrz okręgów. 

Tym niemniej takie komisje, z własnej inicjatywy, powołały okręgowe izby: opolska, 

lubelska i warmińsko-mazurska. Niektórzy członkowie Komisji równocześnie należą  

do Grupy medialnej, czynnie uczestnicząc w tworzeniu biuletynów, zajmując się mediami 

społecznościowymi itp., co korzystnie wpływa na współpracę i wymianę informacji  

oraz pozwala na wykorzystanie ich doświadczeń w pracach Komisji. 

 

Lp. Imię i nazwisko Funkcja  OIIB 

1. Andrzej Pawłowski Przewodniczący  DOŚ 

2. Piotr Zwoździak  członek DOŚ 

3. Renata Staszak członek KUP 

4. Tomasz Grzeszczak członek LUB 

5. Ewa Burnos członek LBS 

6. Jacek Szer członek ŁOD 

7. Jan Żakowski członek MAP 

8. Mariusz Okuń członek MAZ 

9. Piotr Bajno członek OPL 

10. Piotr Chmura członek PDK 
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11. Jerzy Bukowski członek PDL 

12. Paweł Gostański członek POM 

13. Tomasz Radziewski członek SLK 

14. Andrzej Pawelec członek SWK 

15. Andrzej Kierdelewicz członek WAM 

16. Mirosława Ogorzelec członek WKP 

17. Katarzyna Koczergo członek ZAP 

 

2.12.3. Terminarz posiedzeń Komisji 

W okresie sprawozdawczym odbyły się trzy posiedzenie Komisji ds. komunikacji 

społecznej oraz jedno spotkanie koordynacyjne z udziałem przewodniczącego Komisji, 

redaktor naczelnej „Inżyniera Budownictwa”, prezesa Wydawnictwa, rzecznika prasowego 

PIIB oraz przedstawiciela redakcji Facebooka wspierającego działania medialne PIIB. 

Część spraw związanych z pracami Komisji, np. tworzeniem „Strategii komunikacji 

społecznej”, była uzgadniana z członkami Komisji drogą mailową. Opracowany projekt 

„Strategii komunikacji społecznej” był również przedkładany do rozpatrzenia  

i przedyskutowania na posiedzeniu Krajowej Rady (4.09. i 16.10.2019 r.) oraz Prezydium 

KR PIIB. Po uwzględnieniu zgłoszonych uwag i wniosków, zmodyfikowany przez Komisję 

projekt strategii został przyjęty przez Krajową Radę PIIB uchwałą nr 24/R/19 z dnia  

11 grudnia 2019 r. i skierowany do realizacji.  

 

2.12.4. Opis działań Komisji 

2.12.4.1. Wstęp 

Podstawowym zadaniem Komisji ds. komunikacji społecznej jest koordynacja, współpraca 

i inicjowanie działań w zakresie kształtowania wizerunku Izby zarówno w środowisku 

zewnętrznym, jak również pośród jej członków. „Strategia komunikacji społecznej”, 

której poświęcono w ubiegłym roku najwięcej uwagi, stanowi punkt wyjścia  

do prowadzenia przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa racjonalnej polityki medialnej 

i informacyjnej. 

 

2.12.4.2. Opis aktywności Komisji w roku 2019 

Pierwsze spotkanie Komisji w roku 2019 poświęcono analizie aktualnej sytuacji  

w zakresie PR w PIIB oraz w okręgowych izbach. Omówiono postrzeganie zawodu 

inżyniera budownictwa przez społeczeństwo, trudności w uzyskaniu realnego wpływu  

na kształtowanie prawa związanego z wykonywaniem zawodu, stosunek członków Izby 

do swojego samorządu i działania, które mogłyby wpłynąć na podniesienie ich oceny. 

Równocześnie dopracowano projekt „Strategii komunikacji społecznej PIIB”  

i zdecydowano o powołaniu zewnętrznych recenzentów, specjalistów w dziedzinie 

mediów.  

W ramach działań koordynacyjnych odbyło się spotkanie w sprawie jednoczesnego 

przedstawiania wybranych tematów w mediach należących do Izby, w którym 

uczestniczyli Urszula Kieller-Zawisza, Aneta Grinberg-Iwańska, Jaromir Kuśmider  

i Tomasz Piotrowski. Została przedstawiona lista tematów, które w zależności od rodzaju 

medium (czasopismo „Inżynier Budownictwa”, strona internetowa, Facebook) 

naświetlałyby problem w różny sposób, odpowiedni dla danego środka przekazu. 

Podczas posiedzenia Komisji w czerwcu 2019 r. zostały przedstawione oceny 

projektu „Strategii…” przygotowane przez red. Romana Kubiaka i Mirosława Romejkę 

oraz red. Jacka Mroczka. Wskazali oni priorytetowe zadania zawarte w strategii, 

najbardziej istotne dla prowadzenia skutecznej polityki informacyjnej i podniesienia 

prestiżu zawodu oraz zrozumienia przez społeczeństwo istoty zawodu inżyniera 

budownictwa jako zawodu zaufania publicznego. Wśród tych działań recenzenci wymienili 

m.in.: zatrudnienie eksperta w Izbie, który odpowiadałby za realizację strategii; 

nawiązanie bliższej współpracy z czasopismami branżowymi oraz dziennikami  

i tygodnikami, które mają dodatki poświęcone budownictwu; doskonalenie wszystkich 

działających w izbie mediów, szczególnie mediów społecznościowych. Na spotkaniu tym 

członkowie Komisji przyjęli propozycję dotyczącą przygotowania katalogu działań 

związanych z komunikacją społeczną, prowadzonych przez okręgowe izby inżynierów 
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budownictwa oraz inne grupy społeczne, w celu ich promowania i wymiany dobrych 

pomysłów. 

Działania w zakresie komunikacji społecznej wymagają wiedzy oraz współdziałania 

różnych osób zajmujących się mediami i przekazywaniem informacji. Dlatego  

w listopadzie 2019 r. z inicjatywy Komisji odbyło się wspólne spotkanie Komisji ds. 

komunikacji społecznej, Grupy medialnej oraz redaktorów naczelnych biuletynów 

wydawanych przez OIIB. W czasie całodniowego szkolenia uczestnicy mieli możliwość 

zapoznania się z zagadnieniami z zakresu komunikacji społecznej – sposobami realizacji 

strategii z wykorzystywaniem mediów społecznościowych i reklam w komunikacji 

wewnątrz izbowej oraz w działaniach skierowanych do społeczeństwa i władz. Prelegenci 

byli otwarci na dyskusję, dzieląc się swoimi praktycznymi doświadczeniami i wiedzą. 

W okresie sprawozdawczym, w sprawach związanych z komunikacją społeczną  

oraz organizacyjnych związanych ze stopniowymi zmianami funkcjonowania mediów, 

utrzymywany był bieżący kontakt z Prezesem KR PIIB, Dyrektorem Krajowego Biura, 

rzecznikiem prasowym, redakcją „Inżyniera Budownictwa”, redakcją Facebooka  

oraz kontakt mailowy z członkami Komisji. 

Zgodnie z założeniami członkowie Komisji, na poziomie okręgowych izb, angażują 

się w realizację różnych form komunikacji społecznej, korzystając z wiedzy nabytej 

podczas prowadzonych corocznie szkoleń oraz wypracowanych wspólnie, wynikających  

z dyskusji, kierunków działania. Szczególną aktywność wykazują osoby, które pełnią 

także funkcje związane z komunikacją społeczną, tj. rzeczników prasowych, redaktorów 

biuletynów i mediów społecznościowych – a zatem mogą bezpośrednio wpływać  

na politykę medialną. Wskazywano na konieczność poprawy współpracy między 

okręgowymi i krajowymi środkami przekazu. 

 

2.12.4.3. Wnioski/podsumowanie 

Praca Komisji ds. komunikacji społecznej pozwoliła na opracowanie „Strategii komunikacji 

społecznej” porządkującej działania, które w większości już były i są realizowane,  

w zakresie zewnętrznej i wewnętrznej polityki medialnej kształtującej wizerunek 

inżyniera budownictwa jako zawodu zaufania publicznego, dystrybucji informacji, 

wpływania na warunki wykonywania zawodu przez członków Izby, w tym na nowe  

i zmieniane akty prawne. Poprzez wspólne spotkania Komisji, Grupy medialnej, 

redaktorów biuletynów oraz osób związanych z krajowymi mediami w PIIB wzmacniano 

współpracę i koordynację między poszczególnymi komunikatorami oraz, zapraszając 

wykładowców z praktycznym doświadczeniem w dziedzinie PR, przekazywano wiedzę 

pomocną w realizacji tych zadań. 

 

2.13. Sprawozdanie Zespołu ds. funduszu spójności 

2.13.1. Podstawa prawna funkcjonowania Zespołu  

Zespół ds. funduszu spójności został powołany na podstawie § 3 pkt 17 Regulaminu 

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwałą nr 22/R/18 Krajowej Rady 

PIIB z dnia 5 września 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. funduszu spójności. 

 

2.13.2. Skład osobowy Zespołu 

 

Lp. Imię i nazwisko Funkcja  OIIB 

1. Andrzej Cegielnik Przewodniczący  LBS 

2. Jarosław Bobkowski członek KUP 

3. Tadeusz Gałązka członek MAZ 

4. Wiesław Baran członek OPL 

5. Kazimierz Garbacz członek POM 

6. Edmund Janic członek SLK 

7. Danuta Jamrozik-Szymkiewicz członek SWK 

8. Kazimierz Ratajczak członek WKP 
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2.13.3. Terminarz posiedzeń Zespołu 

W okresie sprawozdawczym odbyły się dwa posiedzenia zespołu w terminach 23 stycznia 

i 14 lutego 2019 roku.  

 

2.13.4. Opis działań Zespołu 

W efekcie swojej pracy zespół wypracował następujące stanowisko: 

− W poszczególnych okręgowych izbach występują różnice w dostępie do świadczeń  

na rzecz członków naszego samorządu; różnice te dotyczą zarówno możliwości 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych, jak i dostępu do świadczeń samopomocowych. 

Nie występują znaczące różnice w poziomie dostępu do ochrony i pomocy prawnej. 

− Jako sposób na wyrównania istniejących różnic proponuje się stworzenie 

wydzielonego „Funduszu spójności”; składkę w wysokości 2 zł rocznie płaciliby 

wszyscy członkowie Izby. Składka ta zwiększyłaby kwotę płaconą przez każdego 

członka na rzecz samorządu zawodowego. 

− Środki z Funduszu zasiliłyby budżety okręgowych izb o liczebności poniżej 6 000 

członków, wg przelicznika korekcyjnego: 

− izba poniżej 3 000 członków – współczynnik 1,00, 

− izba 3 000 – 4 500 członków – współczynnik 0,75, 

− izba 4 501 – 6 000 członków – współczynnik 0,50. 

− Środki te mogłyby zostać wykorzystane wyłącznie na cele związane z działaniami  

na rzecz członków danej okręgowej izby, tj. działalność samopomocową, działalność 

w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 

Dodatkowo zespół zwraca uwagę na następujące uwarunkowania związane 

z funkcjonowaniem Funduszu: 

− Zespół nie widzi konieczności przeznaczania ww. środków na ochronę i pomoc prawną 

członkom; w tym zakresie wszystkie okręgowe izby oferują taką możliwość członkom 

samorządu. 

− Zespół nie widzi możliwości by środki z Funduszu zapewniły równy dostęp do szkoleń; 

w tym zakresie niezbędne jest rozwijanie bezpośredniej współpracy pomiędzy 

okręgowymi izbami.   

Symulacja rocznego rozdziału środków Funduszu spójności pomiędzy poszczególne 

okręgowe izby:  

− liczba członków PIIB - 117 222, 

− łączna liczba członków skupiona w okręgowych izbach do 6 000 – 28 047,  

− składka roczna 117 222 x 2,0 zł = 234 444,00 zł, 

− wysokość jednostki obliczeniowej jako podstawy do rozdziału – 234 444/19 632 = 

11,94.  

 
Lp. Izba Liczba 

członków 
Liczba członków 

z uwzględnieniem 
korekty 

Wysokość 
dofinansowania (zł) 

1. Mazowiecka OIIB 17 283 - - 

2. Śląska OIIB 12 789 - - 

3. Małopolska OIIB 11 506 - - 

4. Wielkopolska OIIB 10 104 - - 

5. Dolnośląska OIIB 10 059 - - 

6. Pomorska OIIB 8 108 - - 

7. Łódzka OIIB 6 716 - - 

8. Podkarpacka OIIB 6 353 - - 

9. Lubelska OIIB 6 257 - - 

10. Kujawsko-Pomorska OIIB 5 485 5485x0,5 = 2 743 2743*11,94=  32 751 

11. Zachodniopomorska OIIB 5 422 5422*0,5 = 2 711 2711*11,94=  32 369 

12. Świętokrzyska OIIB 4 111 4111*0,75=3 083 3083*11,94=  36 811 

13. Warmińsko-Mazurska OIIB 4 048 4048*0,75=3 036 3036*11,94=  36 250 

14. Podlaska OIIB 3 687 3687*0,75=2 765 2765*11,94=  33 014 

15. Lubuska OIIB 2 660 2660*1,00=2 660  2660*11,94=  31 760 

16. Opolska OIIB 2 634 2634*1,00=2 634 2634*11,94=  31 450 

 Suma     19 632 Suma   234 405 
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Na posiedzeniu Krajowej Rady PIIB w dniu 24.04.2019 r. omówiono i poddano  

pod dyskusję powyższe efekty pracy Zespołu ds. funduszu spójności.  W trakcie 

posiedzenia omówione zostały m.in. założenia związane z utworzeniem „Funduszu 

spójności”, w tym także rozwiązania szczegółowe przedstawione powyżej. Krajowa Rada 

przyjęła do wiadomości treść sprawozdania, udzieliła skwitowania Zespołowi i podjęła 

decyzję o zakończeniu prac w tym temacie. Na chwilę obecną zaproponowane  

przez Zespół rozwiązania nie zostaną wdrożone.  

 

2.14. Sprawdzanie Zespołu ds. BIM 

2.14.1. Podstawa prawna funkcjonowania Zespołu ds. BIM 

Zespół został powołany uchwałą nr 23/R/18 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa z dnia 5 września 2018 r. Zadaniem Zespołu było opracowanie strategii 

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w zakresie wdrażania BIM w Polsce, miejsca i roli 

Izby w tym procesie oraz wskazanie sposobów realizacji tej strategii (dalej nazywana 

„strategia BIM”). Termin realizacji tego zadania ustalono na 30 kwietnia 2019 roku.  

4 września 2019 roku Krajowa Rada PIIB uchwałą nr 9/R/19 dokonała zmiany 

przewodniczącego Zespołu, powołując w miejsce Jana Bobkiewicza (Zachodniopomorska 

OIIB) Tomasza Piotrowskiego (Mazowiecka OIIB) oraz ustaliła nowy termin realizacji 

zadania na 31 grudnia 2019 roku. Ponadto 16 października 2019 roku Krajowa Rada PIIB 

uchwałą nr 19/R/19 wprowadziła dwie kolejne zmiany osobowe członków Zespołu  

z Podkarpackiej OIIB (w miejsce Wiesława Barana powołano Jana Kuczałka)  

oraz z Zachodniopomorskiej OIIB (w miejsca Andrzeja Żbikowskiego powołano Grzegorza 

Siemińskiego).  

Z uwagi na zmianę przewodniczącego w dniu 04.09.2019 r. sprawozdanie 

podzielono na dwie części. Pierwsza opisuje prace Zespołu przed zmianą 

przewodniczącego (Jana Bobkiewicza) i przygotował ją członek Zespołu ds. BIM Ryszard 

Rotter. Druga, przygotowana przez nowo powołanego przewodniczącego (Tomasza 

Piotrowskiego), obejmuje okres od 04.09.2019 r. do 31.12.2019 r. 

Zespół pracował w oparciu o statut Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 

 

2.14.2. Skład osobowy 

 

Lp. Nazwisko i Imię Funkcja OIIB 

1. PIOTROWSKI Tomasz 

BOBKIEWICZ Jan 

Przewodniczący od 04.09.2019 

Przewodniczący do 04.09.2019 

Mazowiecka 

Zachodniopomorska 

2. ADAMCZYK Jerzy  członek Lubelska 

3. BEREZA Wiesław  członek Małopolska 

4. GORGOLEWSKI Łukasz  członek Wielkopolska 

5. GÓRECKI Jarosław  członek Kujawsko-Pomorska 

6. JUSZCZYK Artur  członek Lubuska 

7. KLIKOWICZ Piotr  członek Śląska 

8. KŁOKOWSKI Mariusz  członek Podlaska 

9. KUCZAŁEK Jan 

BARAN Wiesław 

członek od 16.10.2019 

członek do 16.10.2019 

Podkarpacka 

jw. 

10. MISZCZAK Jakub  członek Łódzka 

11. OPOKA Daniel członek Mazowiecka 

12. RESPONDEK Robert  członek Opolska 

13. ROTTER Ryszard  członek Dolnośląska 

14. SIEMIŃSKI Grzegorz 

ŻBIKOWSKI Andrzej  

Członek od 16.10.2019 

członek do 16.10.2019 

Zachodniopomorska 

jw. 

15. SOBAŃSKA Wiesława  członek Świętokrzyska 

16. ZABIELSKI Jacek  członek Warmińsko-Mazurska 

17. ZIMNIAK Piotr członek Pomorska 
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2.14.3. Sprawozdanie za okres od 5 września 2018 roku do 4 września 2019 

roku 

2.14.3.1. Terminarz posiedzeń 

Odbyło się 6 posiedzeń Zespołu ds. BIM w regionalnych podgrupach po 3-4 izby. 

Prowadzone były liczne indywidualne rozmowy pomiędzy poszczególnymi członkami 

Zespołu. Ze względu na zmianę przewodniczącego nie odbyły się jesienne spotkania,  

w tym centralne. 

 

2.14.3.2. Opis działań 

W okresie sprawozdawczym przedmiotem działania Zespołu było:   

− przeprowadzenie wstępnych rozmów dotyczących organizacji pracy Zespołu  

oraz problemów wdrożenia technologii BIM, zdefiniowania sposobu komunikacji 

z wyznaczonymi przedstawicielami poszczególnych okręgowych rad wszystkich 

okręgowych izb, 

− opracowanie obszernego podstawowego dokumentu z zestawieniami i podstawowymi 

informacjami dotyczącymi technologii BIM z wytypowaniem podstawowych kierunków 

działania,   

− przeprowadzenie uzgodnień dotyczących sposobu działania członków Zespołu 

polegającego na jednoczesnym wspólnym uzupełnianiu istotnych wiadomości 

pozyskanych przez członków Zespołu,   

− zebranie ogólnych informacji na temat możliwości wdrożenia technologii BIM  

oraz rozmowy z przedstawicielami producentów oprogramowania,   

− podjęcie próby zdiagnozowania korzystania z technologii BIM poprzez sporządzenie 

zestawienia potencjalnych programów i danych ogólnych przez wszystkich członków 

Zespołu ds. BIM Krajowej Rady, uwzględniających potrzeby inżynierów 

poszczególnych branż, 

− przygotowanie danych (pytań) do ankiety ogólnopolskiej dotyczącej preferencji 

programowych do wdrożenia przez Biuro Krajowej Rady,  

− opracowanie wstępnych informacji dla Krajowej Rady o założeniach i postępach  

w prowadzonych pracach Zespołu,   

− przeprowadzenie rozmów z producentami wytypowanych programów inżynierskich  

dla przygotowanych strategii stosowania BIM wśród członków Izby.    

 

2.14.3.3. Efekty 

Opis prac zespołu przedstawiony został w przekazanym do Izby sprawozdaniu za 2018 r. 

oraz materiałach przekazanych Krajowej Radzie Izby we wrześniu 2019 r. Dodatkową 

wartością działania Zespołu była aktywacja działań związanych z BIM-em  

w poszczególnych okręgowych izbach. 

Przewodniczący Zespołu (do 04. 09. 2019 r.) Jan Bobkiewicz wstrzymał się  

od wyrażenia swojej opinii odnośnie tej części sprawozdania. 

 

2.14.4. Sprawozdanie za okres od 4 września 2019 roku do 31 grudnia 2019 

roku 

2.14.4.1. Terminarz posiedzeń 

Zespół odbył dwa posiedzenia w pełnym składzie: 10 października 2019 r. oraz 

21.11.2019 r.  

 

2.14.4.2. Opis działań 

2.14.4.2.1. Wstęp 

Z uwagi na niezwykle krótki czas, jaki Krajowa Rada ustanowiła Zespołowi ds. BIM  

na realizację postawionego mu zadania, jego działania obejmowały posiedzenie w pełnym 

składzie oraz pracę zdalną - w początkowym okresie za pomocą korespondencji e-mail,  

a w dalszym - również przy wykorzystaniu tzw. „chmury”. Działania były ukierunkowane 

głownie na realizację zadania, czyli opracowanie strategii BIM, ale podejmowano również 

inne aktywności, takie jak np. udział w konferencjach z obszaru tematyki BIM  

oraz zgłoszenie do konsultacji organizowanych w Ministerstwie Rozwoju w ramach 

realizacji projektu SRSP2019 - Digitalisation of construction planning in Poland.  
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Po opracowaniu strategii BIM Zespół przeprowadził głosowanie online i dokument został 

w terminie przekazana do biura PIIB. 

 

2.14.4.2.2. Rozwinięcie 

Zespół pod kierunkiem nowego przewodniczącego rozpoczął pracę od mailowej wymiany 

opinii dot. oczekiwanej zawartości opracowywanej strategii BIM. Na pierwszym 

posiedzeniu w dniu 10 października 2019 zostały omówione zebrane w korespondencji  

e-mail założenia do opracowania strategii PIIB w zakresie wdrażania BIM, miejsca i roli 

Izby w tym procesie oraz wskazania sposobów realizacji tej strategii z uwzględnieniem 

przedłożonego Krajowej Radzie przez poprzedniego przewodniczącego „Sprawozdania 

Zespołu Krajowej Rady ds. BIM z działalności członków w okresie od września 2018 roku 

do maja 2019 roku”. Zaproponowano, aby dokument zawierał cele strategii, słowniczek, 

opis dotychczasowych działań Izby w zakresie BIM oraz rozdziały opisujące następujące 

obszary: cyfryzacja, standaryzacja, legislacja, prawa autorskie, szkolenia i publikacje. 

Ostatecznie na spotkaniu 21 listopada 2019 zredukowano obszary do: cyfryzacji procesu 

budowlanego, standaryzacji, legislacji oraz popularyzacji BIM. Opracowanie powstawało 

„w chmurze”. Do poszczególnych części opracowania zostali przydzieleni poszczególni 

członkowie Zespołu, którzy byli edytorami rozdziałów. Po scaleniu dokumentu został  

on poddany ponownej weryfikacji i ocenie wewnątrz Zespołu. Po uwzględnieniu sugestii  

i uwag została przygotowana wersja końcowa, którą poddano głosowaniu online.  

W głosowaniu przeprowadzonym w dniach 23.12.2019–30.12.2019 oddano 13 głosów za, 

cztery osoby nie głosowały. Strategia został przyjęta przez Zespół jednomyślnie  

i 31.12.2019 r. przesłana do biura PIIB. Tym samym Zespół zrealizował zadanie, jakie 

postawiła mu Krajowa Rada w uchwale 23/R/18.  

Oprócz przygotowania Strategii BIM Zespół zajmował się także dyskusją  

nad treścią opinii dot. włączenia kwalifikacji: „Zarządzanie procesem tworzenia 

Informacyjnych Modeli Obiektów Budowlanych (BIM)” – BIM Manager,  

do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, którą na zlecenie ministerstwa opracowywał 

przewodniczący Zespołu. 

Zespół przygotował także odpowiedzi do przekazanego przez Komisję Wnioskową 

wniosku złożonego na okręgowym zjeździe Opolskiej OIIB, który dotyczył podjęcia 

aktywnych i twórczych działań przez PIIB w procedowaniu wprowadzenia BIM  

w zamówieniach publicznych. Odpowiedź została przesłana do Komisji Wnioskowej  

i dyskutowana na posiedzeniach Prezydium i Krajowej Rady PIIB. 

Zgłoszono także akces PIIB do spotkań z zainteresowanymi stronami w ramach 

realizowanego we współpracy z PWC projektu, którego celem jest upowszechnienie 

elementów technologii BIM na polskim rynku budowlanym „SRSP2019 Digitalisation  

of construction planning in Poland”. 

Istotnym elementem działań zespołu był także udział jego członków  

w wydarzeniach BIM; PROCAD Expo, BIM Day 2019, Nowe oblicze BIM 2019.  

 

2.14.4.2.3 Efekty prac / Wnioski z prac Zespołu ds. BIM 

Efektem prac Zespołu ds. BIM jest opracowanie zbiorowe pt. „Strategia Polskiej Izby 

Inżynierów Budownictwa w zakresie wdrażania BIM, miejsca i roli Izby w tym procesie 

oraz wskazania sposobów realizacji tej strategii”. Dokument był przedstawiony  

i dyskutowany na posiedzeniu Prezydium KR PIIB 22 stycznia 2020 roku i po naniesieniu 

kilku poprawek także na posiedzeniu Krajowej Rady PIIB 4 lutego 2020 roku. Krajowa 

Rada wniosła nieliczne poprawki i podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Strategii Polskiej 

Izby Inżynierów Budownictwa w zakresie wdrażania BIM, miejsca i roli Izby w tym 

procesie oraz wskazania sposobów realizacji tej strategii”. Tym samym potwierdzone 

zostało zrealizowanie przez Zespół ds. BIM zadania jakie Krajowa Rada powierzyła  

mu w uchwale 23/R/18. 

Pozostałe efekty prac to odpowiedź na wniosek zjazdowy Opolskiej OIIB, 

rozpoczęcie współpracy z Ministerstwem Rozwoju w ramach konsultacji projektu 

„SRSP2019 Digitalisation of construction planning in Poland” oraz spójna z oceną PIIB 

opinia przewodniczącego Zespołu dot. włączenia kwalifikacji BIM Manager do 

Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. 

 



50 
 

2.15. Sprawozdanie Zespołu ds. przebudowy i modernizacji budynku 

przeznaczonego na siedzibę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa  

przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie 

 

2.15.1. Podstawa prawna funkcjonowania Zespołu 

Zespół został powołany uchwałą nr 22/R/15 KR PIIB w dniu 21.10.2015 r., zmienioną 

uchwałą nr 24/R/18 z dnia 5.09.2018 r., i działa w oparciu o zapisy ww. uchwały  

oraz regulaminy: 

• zamawiania robót budowlanych, usług i dostaw związanych z przebudową  

i modernizacją budynku przeznaczonego na siedzibę Polskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie, stanowiący załącznik  

do ww. uchwały, 

• dokonywania zakupów, zlecania dostaw i świadczenia usług na rzecz Polskiej Izby 

Inżynierów Budownictwa, stanowiący załącznik do uchwały Krajowej Rady  

nr 38/R/09 z dnia 16 grudnia 2009 roku. 

2.15.2. Skład osobowy 

 

Lp. Imię i nazwisko Funkcja OIIB 

1. Danuta Gawęcka Przewodnicząca WKP 

2. Piotr Filipowicz  Wiceprzewodniczący ŁOD 

3.  Stanisław Karczmarczyk członek MAP 

4. Piotr Korczak członek POM 

5. Adam Kuśmierczyk  członek Biuro PIIB 

6. Marian Płachecki członek MAP 

7. ⴕ śp. Wojciech Płaza (do 28.12.2019 r.) członek SWK 

 

2.15.3. Terminarz posiedzeń 

W okresie sprawozdawczym odbyły się 4 posiedzenia w następujących terminach: 17.04., 

25.04., 27.06., 3.09. Dodatkowo, poszczególni członkowie Zespołu uczestniczyli  

w cotygodniowych naradach koordynacyjnych, spotkaniach roboczych z projektantami  

i Generalnym Wykonawcą (GW), spotkaniach z PINB, kontrolach oraz w cyklu spotkań 

negocjacyjnych dotyczących aneksu do porozumienia pomiędzy PIIB, jako Inwestorem, 

a firmą Dekpol S.A. - GW. 
 

2.15.4. Opis działań 

2.15.4.1. Zadania, zasady działania oraz nadzór Zespołu 

Do zadań Zespołu, jakie w okresie sprawozdawczym postawiła przed nim KR PIIB,  

w szczególności należały: 

1. przygotowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

budynku, 

2. monitoring zawartych umów i decyzji administracyjnych związanych z wykonaniem 

przebudowy i modernizacji budynku, 

3. przekazywanie i aktualizacja dokumentów niezbędnych do przygotowania 

preliminarza wydatków. 

Bieżący nadzór nad prawidłowością i terminowością prac Zespołu w okresie 

sprawozdawczym sprawowało Prezydium KR PIIB. Obsługę biurową i prawną prac grupy 

zapewniło biuro PIIB. W zakresie sprawozdawczości Zespół, za pośrednictwem 

przewodniczącej, informował o stanie realizacji zadań i bieżących wyzwaniach  

na każdym posiedzeniu Prezydium KR i KR. 

2.15.4.2. Efekty prac Zespołu 

W roku sprawozdawczym Zespół zgodnie z założeniami zajmował się: 

1. monitoringiem prac budowlanych wynikających z pierwotnego kontraktu  

i porozumienia pomiędzy Inwestorem a GW, w tym udziałem w naradach 

koordynacyjnych oraz spotkaniach roboczych, 
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2. bieżącą współpracą z zespołem inspektorów nadzoru inwestorskiego przy realizacji 

ww. prac budowlanych, 

3. monitoringiem działań związanych z toczącymi się postępowaniami w urzędach 

administracji państwowej oraz sądach w związku z zaistniałą katastrofą budowlaną  

i jej skutkami oraz bieżącą realizacją inwestycji, 

4. przygotowaniem niezbędnych dokumentów związanych z uzyskanym przez Izbę 

dofinasowaniem na termomodernizację adaptowanej siedziby z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego i współpracą z wynajętą w tym celu Fundacją 

Poszanowania Energii, jak również monitoringiem bieżących rozliczeń w tym 

zakresie, 

5. przygotowaniem analiz i niezbędnych dokumentów dotyczących inwestycji, katastrofy 

budowlanej i jej skutków, a także udziałem w negocjacjach pomiędzy PIIB a Dekpol 

S.A. oraz redakcją ostatecznego kształtu porozumienia z doprowadzeniem  

do podpisania wypracowanego dokumentu. 

6. bieżącym raportowaniem przebiegu prac Prezydium i KR PIIB. 

Wypracowane z udziałem Prezesa KR i Zespołu porozumienie między Dekpol S.A.  

a PIIB zostało zaakceptowane jednogłośnie przez Prezydium i KR PIIB. Pozwoliło  

to na sprawne przejście to realizacji nadrzędnego celu podjętej inwestycji,  

tj. doprowadzenia bezpiecznie całego przedsięwzięcia do końca w możliwie najkrótszym 

czasie, zabezpieczając jednocześnie jak najlepiej interes PIIB. Dekpol zobowiązał się 

dotrzymać dwóch ważnych terminów - wykonania do dnia 15 października 2018 r. 

wszelkich prac odtworzeniowych budynku zniszczonego w wyniku katastrofy budowlanej 

oraz zakończenia wszystkich prac budowlanych do dnia 14 lutego 2019 roku. Prace 

odtworzeniowe zostały zakończone we wcześniej ustalonym terminie. Na początku roku 

2019 stan wykonanych prac osiągnął poziom 85% całkowitego zawansowania. Mimo 

znaczącego postępu prac termin zakończenia wszystkich robót nie został dotrzymany.  

Jednym z najistotniejszych powodów opóźnienia był fatalny stan tynków oraz 

bardzo zły stan detali architektonicznych na zachowanej zabytkowej części budynku, 

który został ujawniony na etapie wykonywania prac tynkarskich oraz po wykonaniu 

dodatkowych ekspertyz technicznych. Istotną trudnością było pozyskanie profesjonalnego 

wykonawcy tradycyjnych tynków, który podjąłby się ich odtworzenia zgodnie  

z zaleceniami konserwatorskimi oraz recepturą i techniką z początku XX w. Dopiero  

po przystąpieniu wykonawcy do pracy nastąpiło ujawnienie rzeczywistej kondycji tynków. 

Okazało się, że z uwagi na dużą degradację należy skuć 100% z nich i wykonać od nowa. 

Jednocześnie zły stan detali architektonicznych wymagał dodatkowych nakładów pracy. 

Część z nich wymagała konserwacji i restauracji, część rekonstrukcji, a niektóre repliki. 

W momencie zawierania porozumienia zarówno GW, jak i Inwestor nie mieli świadomości 

takiego stanu rzeczy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do końca kwietnia wykonano elewację od strony wewnętrznego dziedzińca. W maju 

zakończono fasadę północną w pierzei ul. Kujawskiej. Najdłużej trwały prace na elewacji 

wschodniej - najtrudniejszej z uwagi na zły stan zachowania i najbardziej pracochłonny 

zakres renowacji. W toku prac po raz kolejny okazało się, że wykonane z siatkobetonu 

wielkie konsole podwieszone do spocznika loggii stanowiły zagrożenie. Wykazywały 

tendencje do odrywania się od spocznika, a zatem problem dotyczył bezpieczeństwa. 

Fot. 2.15.1. Elewacja wschodnia – stan degradacji Fot. 2.15.2. Etapy renowacji tynków 
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Przeprowadzono analizę sytuacji i wykonawca przy udziale konstruktora opracował 

rozwiązanie wzmocnień 6 konsol za pomocą kompozytowych włókien węglowych. Oprócz 

tynków problemy wykonawcze pojawiły się przy kryciu lukarn, bowiem zaprojektowane 

parametry przełożyły się na trudność w prawidłowym i szczelnym pokryciu ich dachówką. 

Zastosowanie dachówki pierwotnie zaaprobował konserwator. Ustalenie rozwiązań 

możliwych, dopuszczalnych, a jednocześnie zmniejszających ryzyko powstania 

nieszczelności i kłopotów w trakcie eksploatacji obiektu trwało jakiś czas. Ostatecznie 

podjęto decyzję o pokryciu lukarn blachą. Zastosowanie tego materiału uzgodniono jako 

dopuszczalne. Na opóźnienie w terminie zakończenia robót miało również wpływ 

wykonanie porządnego i estetycznego dojazdu do posesji, do czego zobowiązał się  

w porozumieniu na swój koszt GW. W Warszawie układanie masy bitumicznej jest 

możliwe po 15 marca.  

Te wszystkie wskazane okoliczności miały wpływ na przesunięcie terminu 

zakończenia robót, przeprowadzenia odbiorów oraz złożenia wniosku o pozwolenie  

na użytkowanie. Od kwietnia do maja trwały odbiory z gestorami (Veolia, UDT, MPWiK, 

Innogy) oraz przygotowywanie dokumentów odbiorowych, w tym umów 

eksploatacyjnych. 15 maja zgłoszono inwestycję do odbioru w inspekcji sanitarnej  

i straży pożarnej, a po uzyskaniu pozytywnych decyzji zgłoszono odbiór w PINB  

wraz z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie. Prawomocne pozwolenie Inwestor 

uzyskał 14 sierpnia 2019 r. To pozwoliło na zorganizowanie przeprowadzki Izby do nowej 

siedziby w dniach 23-24 sierpnia, do której przygotowania logistyczne rozpoczęto parę 

miesięcy wcześniej. 26 sierpnia 2019 r. Izba rozpoczęła swoje funkcjonowanie  

we własnym budynku w Warszawie przy ul. Kujawskiej 1. Tym samym został zamknięty 

najważniejszy etap prowadzonej inwestycji. Izba osiągnęła postawiony sobie jesienią 

2015 r. cel – użytkowanie własnego lokum. 

Przez cały czas trwania robót budowlanych Zespół monitorował je, uczestnicząc  

w naradach koordynacyjnych, spotkaniach oraz kontrolach. Przewodnicząca Zespołu 

systematycznie na każdym posiedzeniu szczegółowo informowała zarówno Prezydium KR, 

jak i KR o przebiegu prac, a 29.05.2019 r. wszyscy jej członkowie mieli okazję wizytować 

obiekt. 
 

 

 
 

Kolejnym i jednocześnie ostatnim etapem prowadzonej inwestycji było rozliczenie 

oraz przeprowadzenie odbioru końcowego robót budowlanych. Członkowie Zespołu wraz 

inspektorami nadzoru inwestorskiego, wzmocnieni o zarządcę budynku, który został 

zatrudniony już w kwietniu 2019 r., wraz z GW przeprowadzili przegląd całego obiektu, 

spisując protokolarnie wszystkie stwierdzone wady, braki i usterki, które Dekpol 

sukcesywnie zaczął eliminować. Równolegle obie strony - Inwestor i GW - rozpoczęły 

negocjacje w sprawie podpisania aneksu terminowego do porozumienia. Trudne rozmowy 

trwały do 10 grudnia. W ich wyniku uzgodniono zmianę terminu zakończenia prac 

(wyznaczonego w porozumieniu na 14.02.2019 r.) na dzień 14.08.2019 r. bez 

konsekwencji naliczania kar za zwłokę, uznając za powód faktyczne okoliczności, które  

ją spowodowały. Ponadto Izba uznała część dodatkowych robót, jakie Dekpol wykonał  

po podpisaniu porozumienia. W ponad dziewięćdziesięciu procentach dotyczyło  

to zwiększonego zakresu prac elewacyjnych zabytkowej części obiektu. Dekpol 

Fot. 2.15.3. Wizytacja obiektu przez członków Krajowej Rady – 29.05.2019  r. 
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zobowiązał się do realizacji wszystkich zapisanych wcześniej w porozumieniu zobowiązań, 

w tym pokrycia kosztów poniesionych przez Izbę w związku z katastrofą budowlaną  

i nieterminowym wykonaniem kontraktu, tj. przedłużonego najmu starej siedziby  

przy ul. Mazowieckiej, koszty obsługi prawnej oraz inspektorów nadzoru do dnia 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.  

Podsumowując, w wyniku wszystkich negocjacji, mimo katastrofy i przedłużonego 

czasu trwania budowy oraz innych niekorzystnych, towarzyszących jej okoliczności, nie 

nastąpił wzrost kosztów w porównaniu do pierwotnego kontraktu. W trakcie realizacji 

kontraktu Izba podjęła decyzję o wykonaniu dodatkowych prac związanych  

z wykonaniem wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach biurowych w miejsce 

wcześniej planowanej wentylacji grawitacyjnej. Zmiana ta spowodowała wzrost nakładów 

na inwestycję w wysokości 4,1%, porównując do roku 2017, i w całości związana była  

ze zwiększonym zakresem prac zleconych przez Izbę. W dniu 11 grudnia, na ostatnim 

posiedzeniu w roku sprawozdawczym Krajowa Rada jednogłośnie zatwierdziła 

wynegocjowane warunki.  

12 grudnia 2019 r. Izba dokonała uroczystego otwarcia swojej nowej, własnej 

siedziby. W wydarzeniu zorganizowanym w dużej sali konferencyjnej wzięło udział około 

100 zaproszonych gości. Podczas uroczystości został zaprezentowany przygotowany 

specjalnie na tę okazję film poświęcony nowej siedzibie. Pokazał on historię obiektu  

i prowadzonej inwestycji z perspektywy osób z nią związanych. Obszerna relacja z tego 

wydarzenia, bogato ilustrowana zdjęciami wraz ze wspomnianym filmem, została 

zamieszczona na stronie internetowej Izby, w dziale „Aktualności”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Organizację tego wydarzenia uchwałą Prezydium Krajowej Rady nr 3/P/2019 z dnia 

31.07.2019 r. powierzono trzyosobowemu Zespołowi ds. organizacji uroczystości 

otwarcia biura Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w składzie: 
 

 

 

 

 

 
 

 

Prace zespołu wspierała rzecznik prasowa PIIB Urszula Kieller-Zawisza. 

  

2.16. Sprawozdanie Zespołu ds. czasopisma „Inżynier Budownictwa” 

2.16.1. Podstawa prawna funkcjonowania Zespołu 

Zespół ds. czasopisma „Inżynier Budownictwa” został powołany uchwałą Krajowej Rady 

PIIB nr 33/R/2018 z dnia 12.12.2018 r. 

Lp. Imię i nazwisko Funkcja  OIIB 

1. Danuta Gawęcka Przewodnicząca WKP 

2. Dariusz Karolak Członek MAZ 

3. Adam Kuśmierczyk Członek Biuro PIIB 

Fot. 2.15.4. Uroczystość otwarcia nowej siedziby PIIB - 12.12.2019 r. 
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2.16.2. Skład osobowy Zespołu 

Zespół liczył łącznie 5 osób (przewodniczący + 4 członków). W skład Zespołu zostali 

powołani: 

 

Lp. Imię i nazwisko Funkcja OIIB 

1. Zygmunt Rawicki Przewodniczący Małopolska 

2. Mariusz Dobrzeniecki Członek Warmińsko-Mazurska 

3. Piotr Filipowicz Członek Łódzka 

4. Joanna Gieroba Członek Lubelska 

5. Andrzej Jaworski Członek Mazowiecka  

 

Ponadto na posiedzenia Zespołu z głosem doradczym byli zapraszani: 

➢ Zbigniew Grabowski – przewodniczący Rady Nadzorczej Wydawnictwa PIIB  

sp. z o.o., 

➢ Jaromir Kuśmider – prezes Zarządu Wydawnictwa PIIB sp. z o.o., 

➢ Adam Kuśmierczyk – dyrektor Krajowego Biura PIIB. 

 

2.16.3. Terminarz posiedzeń Zespołu 

W okresie sprawozdawczym Zespół odbył trzy posiedzenia w dniach: 6 lutego 2019 r.,  

3 kwietnia 2019 r. i 8 maja 2019 r. Pomiędzy członkami Zespołu odbywała się również,  

w formie elektronicznej i telefonicznej, wymiana poglądów i informacji w sprawach 

dotyczących działań Zespołu. 

 

2.16.4. Opis działań Zespołu 

Zgodnie z uchwałą celem pracy Zespołu była „(…) analiza i ocena skutków  

organizacyjnych, prawnych i finansowych wydawania czasopisma „Inżynier Budownictwa” 

w formie elektronicznej”.  

Zespół w okresie swojej działalności wykonał następujące zadania: 

➢ Opracował Ankietę na temat otrzymywania przez członków PIIB „Inżyniera 

Budownictwa” w wersji elektronicznej. Ankietę rozesłano (tzw. spersonalizowany 

mailing) do 108 590 członków PIIB, co stanowiło 92,64 % badanej populacji (117 222 

członków PIIB). Odpowiedzi udzieliło 25 932 osoby, tj. 23,88 % badanych. Za formą 

elektroniczną „Inżyniera Budownictwa” opowiedziało się 16 146 osób, tj. 14.87 % 

badanych. Wyniki Ankiety zostały zaprezentowane na posiedzeniu Krajowej Rady PIIB 

w dniu 24 kwietnia 2019 r. 

➢ Przeanalizował wpływ zmiany formy wysyłki czasopisma IB na obciążenia finansowe 

ponoszone przez OIIB w związku z wysyłką materiałów dodatkowych (biuletyny OIIB, 

czasopisma branżowe, druki opłat). Analiza została wykonana na podstawie danych 

z roku 2018, związanych z wysłanymi materiałami dodatkowymi przy wysyłce „IB” 

(biuletyny OIIB, czasopisma branżowe, druki opłat) w odniesieniu do osób, które 

zdeklarowały chęć otrzymywania czasopisma IB w formie elektronicznej. W roku 2018 

do osób zdeklarowanych za wersją elektroniczną IB zostało wysłanych łącznie  

169 565 przesyłek, z czego 62 763 zawierały materiały okręgowych izb.  

57 176 przesyłek dotyczyło m.in. biuletynów wydawanych przez okręgowe izby. 

Zakładając, że wysyłka materiałów OIIB będzie realizowana przez PIIB, różnica  

w porównaniu do obecnego sposobu dystrybucji (razem z „Inżynierem Budownictwa”) 

wyniesie 37 275,78 zł na niekorzyść OIIB. 

➢ Dokonał analizy uzasadnienia ceny egzemplarza e-wydania „Inżyniera Budownictwa” 

przygotowanej przez prezesa Wydawnictwa PIIB. W chwili obecnej PIIB kupuje każdy 

egzemplarz „Inżyniera Budownictwa” za 2,00 zł netto. Przeniesienie części nakładu 

na formę elektroniczną (e-wydanie w formie pdf) oznacza oszczędność na kosztach 

druku i papieru. Dzięki temu cenę e-wydania można obniżyć do poziomu 1,00 zł 

netto. Trzeba pamiętać, że tak skalkulowana cena ma za zadanie nie tylko obniżenie 

kosztów zakupu egzemplarzy dla PIIB, ale również zapobiec ewentualnym 

podwyżkom kosztu zakupu egzemplarza drukowanego (obecna cena obowiązuje  

od 2013 roku, a na rynku prasy od tego czasu kilkukrotnie podnoszone były ceny). 

Poza ogólnym wzrostem cen na rynku, które dotykają również Wydawnictwo,  
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wraz ze zmniejszaniem nakładu drukowanego będzie również rosła cena jednostkowa 

egzemplarza drukowanego. Trzeba też uwzględnić możliwość zmniejszania 

przychodów z tytułu reklam do „Inżyniera Budownictwa”. Na razie, przy obecnie 

planowanym poziomie e-wydań, nie powinno mieć to większego znaczenia, ale wraz 

ze wzrostem liczby e-wydań należy się z tym liczyć. W chwili obecnej przychody 

reklamowe rosną, ale spodziewane są pierwsze spadki. Ewentualna ewolucja 

i rozbudowywanie wersji elektronicznej też będzie wymagało z czasem nakładów 

finansowych. 

➢ Dokonał analizy zależności  spłat  pożyczek  od  refundacji  kosztów e–IB. Spłata 

pożyczek w obecnej wersji (jeszcze 9 lat) jest możliwa o ile koszty ponoszone  

przez PIIB na „Inżyniera Budownictwa” nie przekroczą obecnie przyjętych  

40 gr dla jednego egzemplarza obojętne w jakiej wersji, czyli ok. 730.000 zł rocznie 

wraz z pełnym kosztem egzemplarzy dla urzędów (maksymalnie do 800 000 zł). 

Pozwala to spłacać około 1 250 000 zł rocznie, tj. 1 000 000 zł raty spłat i 250 000 zł 

odsetek. W przypadku utrzymania dotychczasowego zwrotu z okręgów w wysokości 

1,60 zł od każdego egzemplarza (papierowego lub elektronicznego) wynik roczny 

będzie wyższy o ok. 260 tys. zł (108 tys. zł Krajowa Izba i 152 tys. zł okręgowe izby) 

i możliwa będzie spłata pożyczek szybsza niż założona, np. w całości w styczniu 2021 

roku, poczynając od najmniejszych izb (lubuska - 90 tys. zł i opolska - 117 tys. zł). 

W wyniku prac Zespołu oraz dyskusji na posiedzeniu Prezydium KR w dniu 15 maja 

2019 r. zostały przygotowane dwie wersje projektu uchwały Krajowej Rady Polskiej Izby 

Inżynierów Budownictwa w sprawie wydawania miesięcznika „Inżynier Budownictwa”  

w formie elektronicznej w nakładzie 16 000 egzemplarzy poczynając od dnia  

01.07.2019 r. i zmniejszenia o taką samą liczbę nakładu miesięcznika „Inżynier 

Budownictwa” w wersji papierowej. W obu wersjach przyjęto, że PIIB zakupi 

w wydawnictwie „IB” 16 tys. egz. czasopisma w formie elektronicznej w cenie  

1,00 zł netto. Wydawnictwo nie będzie ponosiło kosztów wysyłki, a PIIB przejmie  

w ramach umowy z Pocztą Polską kolportaż biuletynów okręgowych do tych osób, które 

otrzymują wersję elektroniczną „IB”. Różnica w projektach zakładała: w wersji  

pierwszej - 1,60 zł dla okręgowych izb (niezależnie od tego jaki egzemplarz izby 

zamówiły) i 0,40 zł dla Krajowej Izby; w wersji drugiej - przyjęto następujący podział 

kosztów za wersję elektroniczną IB - 0,80 zł dla okręgów i 0,20 zł dla PIIB. W przypadku 

przyjęcia, że odpłatność okręgowych izb od „IB” nie zmienia się, mimo że część nakładu 

będzie wydawana w formie elektronicznej, wszystkie zyski z tego tytułu zostaną 

skierowane na spłatę zobowiązań wobec okręgowych izb. 

 

2.16.5. Podsumowanie 

1. Krajowa Rada PIIB na posiedzeniu w dniu 29 maja 2019 r. podjęła uchwałę nr 5/R/19 

w sprawie zawarcia z Wydawnictwem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o. 

aneksu do  umowy na wydawanie miesięcznika „Inżynier Budownictwa”, polegającego 

na wydawaniu miesięcznika w formie elektronicznej w nakładzie 16 000 egzemplarzy, 

poczynając od dnia 01.07.2019 r., w cenie do 1,00 zł netto za każdy egzemplarz 

i zmniejszeniu o taką samą liczbę nakładu miesięcznika wydawanego w wersji 

papierowej. Krajowa Izba obciąży okręgowe izby kosztami wydawania miesięcznika 

„Inżynier Budownictwa” niezależnie od wersji w wysokości 1,60 zł netto za każdy 

egzemplarz wysłany do członka danej okręgowej izby. Środki finansowe uzyskane 

przez Krajową Izbę w wyniku obniżenia kosztów wydawania i kolportażu „Inżyniera 

Budownictwa”, wynikające z wydawania części nakładu w wersji elektronicznej, 

zostaną przeznaczone przez Krajową Izbę na przyspieszenie spłat zobowiązań wobec 

okręgowych izb. 

2. Zespół nie podjął działań w zakresie kontroli sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki 

Wydawnictwo IB uznając, że jest to spółka prawa handlowego i jedyną instytucją 

powołaną do jej kontroli jest Rada Nadzorcza Spółki. Walne Zgromadzenie 

Wspólników Wydawnictwa w dniu 26 czerwca 2019 r. powołało nową Radę Nadzorczą 

Spółki, do kompetencji której należy m.in. nadzór i kontrola działalności 

Wydawnictwa. 



56 
 

3. Sprawozdanie z prac Zespołu zostało przedstawione na posiedzeniu Krajowej Rady 

PIIB w dniu 04 września 2019 r. i po jego przyjęciu Zespół został rozwiązany uchwałą 

nr 10/R/2019 r. z dnia 04 września 2019 r. 

 

2.17. Współpraca z komisjami sejmowymi i senackimi  

Podstawową formą kontaktów z organami ustawodawczymi, tj. Sejmem i Senatem RP, 

było opiniowanie projektów aktów normatywnych z zakresu budownictwa i z nim 

związanych oraz przedkładanie wniosków w tym zakresie. Projekty ustaw skierowane  

z organów ustawodawczych w 2019 roku do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w celu 

zaopiniowania wymieniono w sprawozdaniu Komisji Prawno-Regulaminowej, w rozdziale 

2.4. Większość tych działań była realizowana drogą korespondencyjną, a tylko niektóre 

poprzez bezpośredni udział przedstawicieli PIIB w obradach komisji sejmowych  

lub senackich. W każdym przypadku kierowano się stanowiskami i wnioskami krajowych 

zjazdów PIIB, wynikami prac organów Izby, Komisji Prawno-Regulaminowej KR, głosami 

członków naszego samorządu oraz opiniami współpracujących z samorządem prawników.  

Jeszcze w grudniu 2018 r., po wielu apelach PIIB do Ministerstwa Inwestycji  

i Rozwoju, Senat RP podjął inicjatywę ustawodawczą polegającą na przygotowaniu 

projektu ustawy zmieniającej Prawo budowlane w zakresie wynikającym z orzeczenia 

Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 lutego 2018 r.; sygn. K 39/15. Orzeczenie Trybunału 

wymagało wprowadzenia zmian w obowiązującej ustawie - Prawo budowlane, 

polegających na przeniesieniu do ustawy przepisów regulujących zakres uprawnień 

budowlanych. Procedurę zmiany ustawy, ograniczoną tylko do kwestii ujętych w wyroku 

Trybunału, zakończono 3 kwietnia 2019 r., chociaż od dnia 13 lutego 2019 r. przestało 

obowiązywać kwestionowane rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie.  

Przedstawiciele PIIB uczestniczyli w dniu 23 stycznia 2019 r. w obradach 

połączonych komisji senackich: Infrastruktury oraz Ustawodawczej rozpatrujących 

projekt zmian ustawy - Prawo budowlane. W posiedzeniu z ramienia Polskiej Izby 

Inżynierów Budownictwa udział wzięli: Zbigniew Kledyński, prezes PIIB, Andrzej 

Falkowski, przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej oraz mecenas Joanna Smarż. 

Drugie i trzecie czytanie odbyło się 24 stycznia 2019 r. Podczas obrad Senatu 

odbyło się głosowanie nad zmianą projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane. 

Za nowelizacją opowiedziało się 88 senatorów. Senat przyjął w ten sposób jednogłośnie  

i bez wnoszenia poprawek projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane i podjął 

uchwałę o wniesieniu jej do Sejmu. 25 stycznia 2019 r. Senat RP przekazał do Sejmu RP 

projekt nowelizacji ustawy - Prawo budowlane, a dnia 22 lutego 2019 r. Sejm RP 

nowelizację uchwalił. 21 marca 2019 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej  

na 75. posiedzeniu przyjął bez poprawek ustawę o zmianie ustawy - Prawo budowlane 

(projekt senacki). 3 kwietnia 2019 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy - Prawo 

budowlane, która weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

PIIB opiniowała także projekt „Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju  

z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie” zastępującego jego wcześniejszy 

odpowiednik. 

12 czerwca 2019 r. odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Górnictwa  

i Energii. Reprezentantem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa był A. Kuśmierczyk, 

dyrektor Krajowego Biura. 

W dniach 4 oraz 29 lipca 2019 r. odbyły się posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej  

do spraw deregulacji, celem rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie 

niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (druk nr 3622). Polską Izbą 

Inżynierów Budownictwa reprezentowali J. Smarż oraz J. Plizga. 

W związku z kontynuowaniem, także w pierwszym półroczu 2019 roku, prac rządu 

nad dwiema odrębnymi ustawami o zawodach, kierownictwo Izby nasiliło kontakty  

z posłami i senatorami, którzy wykazali zainteresowanie stanowiskiem Izby  
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o nierozdzielaniu regulacji ustawowych dla zawodu architekta i inżyniera budownictwa. 

Podobne działania podjęto w większości okręgów. Okazały się one skuteczne, bowiem  

na spotkaniu przedstawicieli samorządów zawodowych architektów i inżynierów 

budownictwa z ministrem Jerzym Kwiecińskim w dniu 9 lipca 2019 r. przekazano  

do wiadomości decyzję o zawieszeniu prac nad odrębnymi regulacjami dla ww. zawodów. 

Ponieważ w grudniu 2019 r. nowe Ministerstwo Rozwoju przejęło po zlikwidowanym 

Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju projekt zmian ustawy - Prawo budowlane,  

m.in. w zakresie podziału projektu budowlanego na trzy części, tj.: projekt 

zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany i projekt 

techniczny i skierowało go w grudniu 2019 r. do Sejmu RP, prezes KR PIIB zwrócił się  

do marszałków Sejmu i Senatu z prośbą o możliwość udziału w pracach nad ustawą. 

Dzięki temu przedstawiciele PIIB w styczniu 2020 roku aktywnie uczestniczyli  

w posiedzeniach sejmowej i senackiej Komisji Infrastruktury: sejmowej Komisji 

Infrastruktury w dniach 8.01; 15.01 i 21.01. 2020 r., Podkomisji sejmowej Komisji 

Infrastruktury w dniach 15.01 i 16.01.2020 r. oraz senackiej Komisji Infrastruktury  

w dniu 30.01.2020 r. 

W trakcie prac komisji prezes PIIB skierował do przewodniczących tychże komisji 

pisemne stanowisko samorządu inżynierów budownictwa w sprawie procedowanego 

podziału projektu budowlanego i później konsekwentnie je podtrzymywał  

w wypowiedziach ustnych na zebraniach komisji i podkomisji. Senat przyjął projekt  

z poprawkami w dniu 6 lutego 2020 r., a Sejm - w dniu 13 lutego 2020 r. 

Za pozytywne należy uznać zaangażowanie okręgowych izb, a zwłaszcza 

przewodniczących okręgowych rad, w prezentowanie posłom i senatorom stanowiska 

naszego samorządu w kluczowych kwestiach legislacyjnych, co odbywa się w ramach 

spotkań okolicznościowych organizowanych przez okręgowe izby oraz dzięki kontaktom 

wyborców z parlamentarzystami w ich okręgach wyborczych. W tych kontaktach należy  

– w celu spójności wystąpień – wykorzystywać materiały przygotowane wcześniej  

przez organy krajowe PIIB. Niestety za wciąż niedoskonałe należy uznać próby 

koordynowania kontaktów z posłami i senatorami na poziomie Sejmu i Senatu RP, 

zwłaszcza jeśli są one zainicjowane na poziomie okręgu, a kontynuowane na poziomie 

krajowym przez przedstawicieli okręgów.  

2.18. Współpraca z organami administracji państwowej  

W roku 2019 Polska Izba Inżynierów Budownictwa kontynuowała współpracę z organami 

administracji państwowej i samorządowej, co niezmiennie jest ważnym obszarem 

działania Izby z uwagi na realizację ustawowych zadań przejętych od administracji 

publicznej oraz codzienne zawodowe kontakty inżynierów z organami administracji 

architektoniczno-budowlanej, organami nadzoru budowlanego i innymi podmiotami 

zaangażowanymi w proces budowlany. Szczególnie wrażliwym polem współpracy jest 

stanowienie prawa dotyczącego budownictwa i – szerzej - wykonywania zawodu inżyniera 

budownictwa. O skali potrzeb może świadczyć np. to, że w roku ubiegłym uchwalono 

ponad 25 tysięcy stron różnego rodzaju aktów prawnych, z których część  

ma bezpośredni, a część pośredni wpływ na funkcjonowanie członków naszego 

samorządu lub osób aspirujących do uprawnień budowlanych i sprawowania 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 

W roku sprawozdawczym najściślejszą współpracę w tym zakresie Izba prowadziła  

z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju, a po jesiennych wyborach - z Ministerstwem 

Rozwoju oraz Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego. Poza tym odpowiadaliśmy 

na zaproszenia lub inicjowaliśmy tematy wymagające współdziałania z Ministerstwem 

Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwem Infrastruktury, Ministerstwem Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Finansów, 

Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwem Środowiska,  

a także z Państwową Inspekcją Pracy, Urzędem Zamówień Publicznych, Głównym 

Geodetą Kraju, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. 

Współpraca z ministerstwami polegała m.in. na opiniowaniu projektów aktów 

prawnych oraz konsultowaniu konkretnych ich zapisów. PIIB opiniowała także projekty 



58 
 

ustaw przekazane z Sejmu lub Senatu RP. Wykaz opiniowanych projektów ustaw  

i rozporządzeń zamieszczono w sprawozdaniu Komisji Prawno-Regulaminowej Krajowej 

Rady (rozdział 2.4.). 

1. Szczególnie ważnym dokumentem był wielokrotnie konsultowany i opiniowany projekt 

ustawy o architektach oraz projekt ustawy o inżynierach budownictwa, który pojawił 

się jeszcze w roku 2018 r. Kontrowersyjny pomysł ustawowego rozdzielenia regulacji 

o blisko z sobą związanych zawodach wywołał sprzeciw środowiska inżynierów 

budownictwa. W wyniku zgodnych i skoordynowanych działań samorządu udało się 

przekonać władze rządowe do zawieszenia prac nad ustawami o zawodach, o czym 

przedstawicieli PIIB oraz IARP osobiście poinformował minister Jerzy Kwieciński  

w dniu 9 lipca 2019 r. Jednocześnie przedstawił plany rządu w obszarze legislacji 

dotyczącej procesu budowlanego: nowelizacja Prawa budowlanego (temat legalizacji 

samowoli budowlanych oraz podział projektu budowlanego z wyodrębnieniem  

tzw. projektu technicznego), nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, powrót do zmian w ustawie - Prawo budowlane (być może nowa 

ustawa) oraz – w przypadku zgodnego stanowiska samorządów zawodowych  

– ewentualny powrót do regulacji zawodów architekta i inżyniera budowlanego.  

 W istocie plan ten jest realizowany, niezależnie od zmian organizacji Rady 

Ministrów. Po szybkiej nowelizacji ustawy - Prawo budowlane na początku roku 2019, 

wynikającej z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 lutego 2018 r. sygn.  

K 39/15, w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju dokończono prace nad nowelizacją 

Prawa budowlanego, a nowe Ministerstwo Rozwoju skierowało projekt zmian  

do Sejmu w grudniu 2019 r. Mimo sprzeciwu środowiska inżynierów budownictwa  

w kwestii podziału projektu budowlanego prace sejmowe były w okresie 

sprawozdawczym intensywnie kontynuowane.     

 W 2019 roku przedstawiciele Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa  

wraz z Prezesem Zbigniewem Kledyńskim, reprezentując interesy członków naszego 

samorządu zawodowego, uczestniczyli w spotkaniach organizowanych w Ministerstwie 

Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwie Rozwoju. Były to spotkania w dniach:  

7 lutego, 25 marca, 25 kwietnia, 27 maja (z min. J. Kwiecińskim), 11 czerwca, 9 lipca 

(z min. J. Kwiecińskim). Wszystkie dotyczyły projektów ustaw o architektach  

i inżynierach budownictwa oraz zmian w ustawie - Prawo budowlane.  

 W dniu 07 lutego oraz 25 marca 2019 r. w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju 

odbyły się spotkania przedstawicieli różnych środowisk w sprawie projektów ustaw:  

o architektach, o inżynierach budownictwa oraz przepisów wprowadzających  

te ustawy. Polską Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentowali: Z. Kledyński, prezes 

PIIB, A. Falkowski, przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej i J. Smarż.  

 25 kwietnia 2019 r. w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju odbyło się spotkanie 

przedstawicieli Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Izby Architektów RP oraz 

przedstawicieli ministerstwa dotyczące kolejnych projektów ustaw o architektach,  

o inżynierach budownictwa i ustawy - przepisy wprowadzające ustawę o architektach 

oraz ustawę o inżynierach budownictwa. Celem spotkania miało być uzgodnienie 

wspólnego stanowiska w kwestiach wynikających ze zgłaszanych przez izby uwag  

do nowych wersji projektów.        

 W dniu 29 kwietnia 2019 r. do PIIB wpłynęła piątą wersja projektów trzech 

odrębnych ustaw: o architektach, o inżynierach budownictwa oraz przepisy 

wprowadzające te ustawy. Mimo kilkakrotnych deklaracji ze strony ministerstwa, 

także i ta wersja rozdzielonych ustaw nie oddaje aktualnego, niezmienionego stanu 

rzeczy w zakresie realnego podziału uprawnień inżynierów budownictwa i architektów. 

Nadal nie zostały przedstawione obiektywnie uzasadnione powody, które 

uzasadniałyby potrzebę zmian w tym zakresie. Proponowane rozwiązania nie odnosiły 

się do jakichkolwiek twardych danych lub uzasadnionego interesu publicznego.  

 Wobec powyższego w dniu 6 maja 2019 r. Prezes Krajowej Rady PIIB skierował  

do kierownictwa Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz sejmowej Komisji 

Infrastruktury pismo, w którym wskazał najważniejsze powody braku akceptacji  

dla rezultatów dotychczasowych prac nad ustawami o zawodach.   

 27 maja 2019 r. odbyło się kolejne spotkanie w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju 

J. Kwiecińskiego z Prezesem PIIB Z. Kledyńskim. Rozmowy dotyczyły projektów  
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ustaw: o architektach i o inżynierach budownictwa oraz projektu ustawy o zmianie 

ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. W spotkaniu  

w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju uczestniczył J. Kwieciński, minister inwestycji  

i rozwoju, M. Orczyk, zastępca dyrektora Departamentu Architektury, Budownictwa  

i Geodezji MIiR oraz M. Bartosewicz, radca ministra. Ze strony Polskiej Izby 

Inżynierów Budownictwa w rozmowach uczestniczyli Z. Kledyński, prezes Krajowej 

Rady PIIB i A. Kuśmierczyk, dyrektor Krajowego Biura PIIB. W czasie spotkania 

przedstawiciele ministerstwa z uwagą wysłuchali opinii PIIB na temat projektów  

ustaw: o architektach i o inżynierach budownictwa oraz projektu ustawy o zmianie  

ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Poruszono także kilka 

innych spraw ważnych dla budownictwa, w tym kwestię strategii dla branży oraz jej 

cyfryzacji.           

 9 lipca 2019 r. w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju odbyło się spotkanie 

z przedstawicielami samorządów zawodowych architektów i inżynierów budownictwa. 

Celem spotkania było podsumowanie stanu prac nad projektami nowych ustaw 

dotyczących tych zawodów, które wywołały gorącą dyskusję w środowisku 

budowlanym. J. Kwieciński zadeklarował w czasie spotkania, że jego celem jest dialog 

w tej sprawie i osiągnięcie porozumienia między izbami. Polską Izbę Inżynierów 

Budownictwa w rozmowach reprezentowali: Z. Kledyński, prezes PIIB, A. Falkowski, 

przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej i J. Smarż.  

2. Od kwietnia 2019 r. trwały prace nad zmianami w ustawie – Prawo budowlane. 

Pierwszy projekt datowany był na dzień 8 kwietnia. Następnie pojawiały się kolejne 

projekty z dnia: 6 czerwca, 31 lipca, 3 września oraz 25 października. Wszystkie 

wskazane projekty były konsultowane przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa, 

która każdorazowo zgłaszała uwagi i propozycje konkretnych rozwiązań prawnych.  

W tej sprawie odbyło się także spotkanie przedstawicieli PIIB i IARP w Ministerstwie 

Inwestycji i Rozwoju w dniu 11 czerwca 2019 r. 

Celem projektowanych zmian, zdaniem MIiR, było dalsze przyspieszanie  

i ułatwianie procesu budowlanego oraz zmniejszenie biurokracji. Służyć ma temu 

m.in. budzący najwięcej kontrowersji w środowisku inżynierów budownictwa podział 

projektu na trzy części, tj.: 

a. projekt zagospodarowania działki lub terenu, 

b. projekt architektoniczno-budowlany, 

c. projekt techniczny. 

Rozwiązania przyjęte we wszystkich częściach projektu muszą być ze sobą spójne, 

lecz zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę podlegają wyłącznie dwie 

pierwsze części projektu, czyli bez projektu technicznego. Zatem, w przypadku 

uchwalenia przepisów w tym kształcie, projekt techniczny nie będzie podlegał 

sprawdzeniu przez organ, a odpowiedzialność za przyjęte w nim rozwiązania będzie, 

jak do tej pory, spoczywała wyłącznie na projektancie. 

Podstawowe wątpliwości naszego środowiska dotyczyły momentu sporządzenia 

projektu technicznego oraz braku gwarancji jego sporządzenia, co stanowiłoby 

naruszenie zasady bezpiecznego projektowania i budowania obiektów budowlanych. 

Jak słusznie zauważa bowiem projektodawca, projekt techniczny jest tą częścią 

projektu, której rozwiązania gwarantują bezpieczeństwo, które jest najwyższą 

wartością w budownictwie.  

Rzeczywiście, przyjęte pierwotnie w projekcie ustawy rozwiązania nie były 

zadawalające w tym zakresie. Dzięki staraniom Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 

regulacje te uległy jednak znacznym zmianom polegającym m.in. na wprowadzeniu 

przepisów gwarantujących, że projekt techniczny będzie sporządzony już w chwili 

zgłaszania zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych, o czym świadczą następujące 

rozwiązania zawarte w projekcie: 

• art. 41 ust. 4a pkt 2, zgodnie z którym do zawiadomienia o zamierzonym 

terminie rozpoczęcia robót budowlanych inwestor dołącza oświadczenie 

projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego, 

dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu 
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oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami 

dotyczącymi zamierzenia budowlanego. Obowiązek zawiadomienia  

o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych nie dotyczy jednak 

budynków mieszkalnych jednorodzinnych (art. 41 ust. 4b). 

• art. 42 ust. 1 pkt 1, zgodnie z którym przed rozpoczęciem robót budowlanych 

inwestor zobowiązany jest m.in. zapewnić sporządzenie projektu technicznego, 

jeżeli jest wymagany. 

• art. 45a ust. 1 pkt 2, zgodnie z którym przed rozpoczęciem budowy kierownik 

budowy jest obowiązany potwierdzić wpisem w dzienniku budowy otrzymanie  

od inwestora zatwierdzonego projektu budowlanego oraz o ile jest wymagany  

- projektu technicznego. 

Dodatkowo, w projekcie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. pojawił się przepis  

art. 42a ust. 1, który został powtórzony w wersji projektu z dnia 3 września 2019 r. 

Wskazany przepis przewidywał nałożenie na kierownika budowy lub kierownika robót 

budowlanych administracyjnej kary pieniężnej w wysokości 5000 zł w przypadku 

prowadzenia robót budowlanych bez wymaganego projektu budowlanego,  

w tym projektu technicznego, jeżeli był wymagany. 

Wskazana propozycja przepisu została zakwestionowana przez Polską Izbę 

Inżynierów Budownictwa pismem z dnia 25 września 2019 r., znak:  

KK-0058-0091(1)/19 skierowanym do J. Kwiecińskiego, tj. ówczesnego Ministra 

Finansów, Inwestycji i Rozwoju. Uzasadnieniem tego działania było uznanie,  

że przepis ten bez jakiegokolwiek uzasadnienia przewidywał możliwość ukarania 

kierownika budowy lub robót za brak projektu, mimo iż jak wynikało z innych 

przepisów tego projektu, obowiązek zapewnienia sporządzenia projektu budowlanego 

obciążał zupełnie inne podmioty, a zwłaszcza projektanta i inwestora. W wyniku 

działania Izby wskazany przepis art. 42a Prawa budowlanego został usunięty.  

Pomimo, iż wersja projektu z dnia 25 października 2019 r., przyjęta przez Radę 

Ministrów w dniu 6 listopada 2019 r., zawierała lepsze (względem pierwotnego 

projektu) rozwiązania prawne w zakresie zasad sporządzania projektu technicznego 

niż pierwotnie były proponowane, Polska Izba Inżynierów Budownictwa wystąpiła  

do Minister Rozwoju J. Emilewicz, z prośbą o dokonanie kolejnych zmian mających  

na celu dalsze udoskonalenie projektowanych rozwiązań. 

Intencją proponowanych zmian jest uznanie projektu technicznego za projekt 

wykonawczy, co umożliwiłoby faktyczne przyspieszenie i usprawnienie procesu 

budowlanego oraz obniżenie jego kosztów z uwagi na to, że mógłby on zastąpić inne 

opracowania projektowe, które obecnie, oprócz projektu architektoniczno- 

-budowlanego, i tak są wymagane.  

Izba zaproponowała również doprecyzować, iż obowiązek sporządzania projektu 

technicznego dotyczy wszystkich inwestycji objętych obowiązkiem uzyskania 

pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, do którego musi być dołączony projekt  

oraz wymagających w związku z tym ustanowienia kierownika budowy. Powyższe 

rozwiązanie nie tylko ułatwi rozumienie, a w związku z tym i stosowanie niejasnych 

obecnie propozycji, ale co najważniejsze, zapewni bezpieczeństwo i właściwą 

koordynację realizacji obiektów budowlanych. 

Zdaniem Izby, oprócz przyjętych już rozwiązań, warto też wprowadzić obowiązek 

utrwalenia w formie elektronicznej projektu technicznego aktualnego na dzień 

rozpoczęcia robót i przedłożenia go w organie nadzoru budowlanego na etapie 

zgłaszania zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych, co ułatwiłoby prace tym organom 

i stanowiłoby punkt odniesienia w przypadku dokonywanej kontroli obiektu 

budowlanego. 

W grudniu 2019 r. Ministerstwo Rozwoju skierowało projekt z 6 listopada 2019 r. 

do Sejmu (vide rozdział 2.17 niniejszego sprawozdania). 

 

3. 16 kwietnia 2019 r. Minister Inwestycji i Rozwoju J. Kwieciński wręczył Medale  

100-lecia Odzyskania Niepodległości nadane przez Prezesa Rady Ministrów  

i przyznane na wniosek Ministra Inwestycji i Rozwoju. Wśród wyróżnionych 
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inżynierów budownictwa, architektów, geodetów, rzeczoznawców majątkowych  

i publicystów uhonorowany został Andrzej R. Dobrucki, Honorowy Prezes PIIB. 

4. 24 kwietnia 2019 r. rozpoczęła się 47. edycja Konkursu o Nagrodę Ministra Inwestycji 

i Rozwoju za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz publikacje  

w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa oraz 57. edycja Konkursu o Nagrodę Ministra 

Inwestycji i Rozwoju za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinach architektury  

i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego. Funkcję 

przewodniczącego zespołu oceniającego wybitne osiągnięcia twórcze pełnił Zbigniew 

Kledyński, a jednym z jego zastępców był Adam Podhorecki – członek KR. Adam 

Podhorecki i Joanna Gieroba (członkowie KR) byli także członkami zespołu 

oceniającego prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz publikacje  

w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Nagrody w obu konkursach są wręczane 

uroczyście na targach Budma w Poznaniu. 

 

5. 4 czerwca 2019 r., w wyniku interwencji PIIB w związku z nieuznawaniem  

przez zachodniopomorskie organy administracji architektoniczno-budowlanej 

uprawnień inżynierów budownictwa do projektowania architektonicznego w ramach 

przynależności do samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, Główny 

Inspektor Nadzoru Budowlanego Norbert Książek wskazał, że jest to niezgodne  

z obowiązującym prawem. Wystosował pisma do wszystkich wojewodów  

i Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Budowlanego, w których wskazuje  

na konieczność respektowania praw nabytych inżynierów budownictwa. 

 

6. W dniu 22 maja 2019 r. Ministerstwo Infrastruktury przesłało odpowiedź na pismo 

PIIB z 1 kwietnia 2019 r. dotyczące podjęcia działań mających na celu usprawnienie 

realizacji procesów inwestycyjnych prowadzonych na kolejowych obszarach 

zamkniętych. 

 

7. W dniach 16 lipca, 22 sierpnia oraz 6 września 2019 r. w Ministerstwie Inwestycji  

i Rozwoju odbyły się posiedzenie Grupy roboczej ds. programowania interwencji  

w ramach celu polityki 3 (transport) na lata 2021-2027. Polską Izbę Inżynierów 

Budownictwa reprezentował J. Jasiona.  

8. W dniu 17 lipca 2019 r. Polska Izba Inżynierów Budownictwa zgłosiła T. Piotrowskiego 

na kandydata na Specjalistę w sprawie sporządzenia opinii dotyczącej potrzeby 

włączenia do ZSK kwalifikacji z sektora budownictwa „Zarządzanie procesem 

tworzenia Informacyjnych Modeli Obiektów Budowlanych (BIM)”.  

 

9. W dniu 30 sierpnia 2019 r. w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii odbyło się 

spotkanie dotyczące projektu pt. „Zintegrowany system wsparcia polityki i programów 

ograniczenia niskiej emisji ZONE”. Polską Izbę Inżynierów Budownictwa 

reprezentowała D. Paginowska. 

 

10. W dniu 18 listopada 2019 r., zgodnie z zarządzeniem Głównego Inspektora Pracy  

nr 35/19, Andrzej Barczyński z PIIB został powołany na członka Komisji 

Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców.  

 

11. 25 listopada 2019 r. do PIIB wpłynęła odpowiedź od Głównego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego w związku z pismem Prezesa PIIB Z. Kledyńskiego dotyczącym 

zagadnienia: czy geodezyjna dokumentacja powykonawcza załączana  

do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia  
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na użytkowanie musi być opatrzona klauzulą potwierdzającą przyjęcie materiałów  

do zasobu geodezyjno-kartograficznego lub pieczątką wpływu dokumentacji  

do ośrodka. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego stwierdził, że ani przepisy 

ustawy - Prawo budowlane, ani ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne,  

nie obligują, aby mapy (kopie) powstałe w wyniku prac geodezyjnych i dołączane  

do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie 

miały być uwierzytelniane lub opatrywane klauzulami, o których mowa w akcie 

wykonawczym wydanym na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy - Prawo geodezyjne 

i kartograficzne. Wystarczającym jest, jeżeli dokumentacja geodezyjna zostanie 

podpisana wyłącznie przez jej wykonawców, bez opatrywania jej jakimikolwiek 

klauzulami przez organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny. 

 

12. W ramach współpracy z GUNB prezes KR PIIB Z. Kledyński uczestniczył w pracach 

Komitetu Naukowego i obradach V Ogólnopolskiej Konferencji Głównego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego nt.: „Problemy techniczno-prawne utrzymania obiektów 

budowlanych”, która odbyła się w dniach 11 i 12 kwietnia 2019 r. w Warszawie. 

 

13. Na zaproszenie Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad prezes  

KR PIIB Zbigniew Kledyński uczestniczył w dniu 17 czerwca 2019 r. w obradach Rady 

Naukowej GDDKiA, a 27 listopada 2019 r. w Józefowie k/Otwocka - w konferencji 

Ministerstwa Infrastruktury i GDDKiA z wykonawcami kontraktów drogowych. 

 

14. W 2019 r. udział w pracach Rady Głównego Inspektora Pracy ds. Bezpieczeństwa 

Pracy w Budownictwie brał przedstawiciel Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, 

członek Krajowej Rady, Janusz Szczepański. 

Zgodnie z art. 12 ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 

budownictwa, uchwały podjęte przez Krajową Radę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 

były przekazywane do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, a później odpowiednio  

do Ministerstwa Rozwoju. W posiedzeniach Krajowej Rady i Prezydium Krajowej Rady 

PIIB brali udział przedstawiciele wymienionych resortów. 

Rada Dostępności 

16 stycznia 2019 r. Minister Inwestycji i Rozwoju zwrócił się o wskazanie przedstawiciela 

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa do udziału w pracach Rady Dostępności, której 

głównym zadaniem będzie m.in. rekomendowanie najlepszych rozwiązań dla poprawy 

dostępności różnych miejsc w przestrzeni publicznej, opiniowanie zmian w prawie  

oraz przygotowanie systemu certyfikacji i akredytacji podmiotów działających na rzecz 

dostępności. Reprezentantem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Radzie 

Dostępności została Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa. 

W skład Rady Dostępności zostali powołani przedstawiciele organizacji zajmujących 

się tematem niepełnosprawności, instytucji rządowych, sektora nauki i biznesu  

oraz eksperci ds. dostępności. Radzie przewodniczy Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy 

Kwieciński.  

Do głównych zadań Rady należy m.in. opiniowanie projektów aktów prawnych  

i innych dokumentów oraz formułowanie zaleceń w zakresie zmiany przepisów 

dotyczących dostępności, rekomendowanie sposobu realizacji zadań określonych  

w programach na rzecz poprawy dostępności, wyrażanie opinii i zajmowanie stanowisk  

w zakresie realizacji potrzeb osób niepełnosprawnych oraz działań na rzecz poprawy 

świadomości społecznej w zakresie dostępności, opiniowanie kryteriów systemu 

certyfikacji i akredytacji podmiotów działających na rzecz dostępności. 

W dniu 25 lutego 2019 r. podczas I posiedzenia Rady omówiono stan prac  

nad Programem Dostępność Plus oraz prace legislacyjne związane z opracowaniem 

ustawy o dostępności. 

25 kwietnia 2019 r. w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju odbyła się uroczystość, 

podczas której kolejne podmioty podpisały deklarację przystąpienia do Partnerstwa  
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na rzecz dostępności. W imieniu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa akt podpisała 

D. Gawęcka, sekretarz Krajowej Rady PIIB. 

W dniu 29 maja 2019 r. odbyło się II posiedzenie Rady Dostępności, które 

poświęcone było omówieniu kwestii problemowych związanych z realizowanymi obecnie 

inicjatywami dotyczącymi problematyki dostępności. Poruszono m.in. sprawy dotyczące 

projektowanych zmian w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Drugie spotkanie Rady poświęcone było 

omówieniu kwestii problemowych związanych z realizowanymi obecnie inicjatywami 

poświęconymi problematyce dostępności. W szczególności poruszono sprawy dotyczące 

trwających prac legislacyjnych nad ustawą o zapewnianiu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami oraz projektowanym zmianom rozporządzenia w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wejście  

w życie nowych przepisów będzie stanowić mocny impuls do wdrażania dostępności  

na szeroką skalę w podmiotach publicznych i prywatnych, dlatego ważne jest, aby 

projektowane przepisy zostały skonfrontowane z opinią ekspertów zasiadających  

w Radzie Dostępność. 

W czasie obrad został również zaprezentowany, opracowywany w Ministerstwie 

Zdrowia, projekt Standardu Dostępności POZ, który znajdował się w fazie uzgodnień 

wewnątrzresortowych. 

W ramach Rady Dostępności będą również powoływane grupy i zespoły robocze, 

których celem będzie wypracowanie konkretnych rozwiązań w zakresie dostępności 

architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, z uwzględnieniem 

uniwersalnego projektowania albo zastosowania racjonalnego usprawnienia. 

 

2.19. Współpraca z instytucjami nauki, edukacji i kształcenia 

W roku 2019 Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, wzorem poprzednich 

lat, kontynuowała współpracę z instytucjami nauki, edukacji i szkolnictwa wyższego. 

Współpraca obejmowała m.in. współorganizowanie szkoleń, konferencji oraz codzienne, 

zawodowe kontakty naszych członków, w tym członków organów, którzy nierzadko łączą 

swoją działalność inżynierską i samorządową z pracą w wymienionych instytucjach.  

Ma to szczególne znaczenie dla działalności Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej  

oraz okręgowych komisji kwalifikacyjnych, ze względu na poziom przygotowania  

do zawodu absolwentów uczelni i liczne przypadki zaangażowania nauczycieli 

akademickich w prace wymienionych organów Izby. 

Istotnym aspektem działalności Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa jest stałe 

zaangażowanie w sprawy kształcenia kadr dla budownictwa i współpraca w tym zakresie 

nie tylko z uczelniami, ale także z organizacjami o charakterze naukowym i technicznym, 

takimi jak: Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk (KILiW PAN), 

Komitet Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB)  

oraz innymi gremiami opiniotwórczymi.  

Prezes Krajowej Rady PIIB Z. Kledyński został powołany przez Ministra Inwestycji  

i Rozwoju na przewodniczącego Zespołu do oceny wybitnych osiągnięć twórczych 

w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania 

przestrzennego w Konkursie o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju (obecnie Ministra 

Rozwoju), a członek KR Adam Podhorecki łączył funkcję wiceprzewodniczącego  

ww. zespołu oraz Zespołu do oceny prac dyplomowych, rozpraw doktorskich 

i habilitacyjnych oraz publikacji w przywołanych wyżej dziedzinach. 

Polska Izba Inżynierów Budownictwa bierze systematyczny i czynny udział 

w przygotowywaniu konferencji naukowo-technicznych o zasięgu ogólnopolskim. W roku 

sprawozdawczym były to: 

• Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji w dniach 05-08 marca 2019 r. w Szczyrku.  

Warsztaty te są największym w kraju spotkaniem przeznaczonym dla projektantów 

konstrukcji budownictwa ogólnego, przemysłowego, komunalnego i inżynieryjnego, 

producentów materiałów budowlanych, firm specjalistycznych i wykonawczych. 

• Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie Budowlane w dniach  

20-24 maja 2019 r. w Międzyzdrojach. Konferencja jest organizowana w cyklu 

dwuletnim przez Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitet Nauki PZITB. 
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Polska Izba Inżynierów Budownictwa udzieliła konferencji patronatu, a prezes KR PIIB 

Zbigniew Kledyński reprezentował Izbę w czasie jej trwania. 

• Ogólnopolski Zjazd Dziekanów Wydziałów Kształcących na kierunku Budownictwo 

w dniach 06-07 czerwca 2019 r. w Krakowie. Organizatorami spotkania były 

Wydziały: Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej oraz Górnictwa i Geoinżynierii 

Akademii Górniczo-Hutniczej. Polską Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentował  

(z referatem dotyczącym standardów kształcenia w kontekście nadawania uprawnień 

budowlanych) Zbigniew Kledyński, prezes KR PIIB. Do Krakowa przybyło blisko  

80 uczestników, a wśród nich rektorzy, dziekani wydziałów z całego kraju, liczni 

prodziekani, a także przedstawiciele zawodowych organizacji budowlanych, zarówno 

szczebla krajowego, jak i lokalnego. 

• Ogólnopolski Zjazd Dziekanów Wydziałów Kształcących na kierunku Inżynieria 

Środowiska w dniach 24-25 czerwca 2019 r. w Gdańsku. Organizatorem spotkania był 

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Polską Izbę 

Inżynierów Budownictwa reprezentował (z referatem dotyczącym standardów 

kształcenia w kontekście nadawania uprawnień budowlanych) Zbigniew Kledyński, 

prezes KR PIIB. 

• IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich i XXVI Kongres Techników Polskich w dniach 

13-15 czerwca 2019 w Krakowie. W obradach wzięło udział około 300 osób. Hasłem 

przewodnim krakowskich obrad był „Inżynier Przyszłości”. Referat wprowadzający 

wygłosił prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, przewodniczący Konferencji Rektorów 

Akademickich Szkół Polskich, rektor Politechniki Warszawskiej. Tematem wykładu 

była rola inżynierów w IV rewolucji przemysłowej, warunki ich działania oraz wizja 

kształcenia inżynierów w okresie aktualnych przemian cywilizacyjnych. 

Na IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich i XXVI Kongres Techników Polskich  

do Krakowa zjechali polonijni inżynierowie z Kanady, Stanów Zjednoczonych, 

Australii, Litwy, Austrii, Grecji, Niemiec, Francji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii  

oraz liczna reprezentacja polskiego środowiska inżynierskiego z uczelni technicznych, 

instytutów badawczych i wielu innowacyjnych firm. W obradach wziął udział Tomasz 

Piotrowski, zastępca sekretarza Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 

i Mirosław Boryczko, przewodniczący Okręgowej Rady Małopolskiej OIIB. 

• XVIII Międzynarodowa Konferencja Technicznej Kontroli Zapór – „Monitoring 

i bezpieczeństwo budowli hydrotechnicznych”, w dniach 10-13 września 2019 r.  

w Czarnej Górze k/Stronia Śląskiego. 

XVIII Międzynarodowa Konferencja Technicznej Kontroli Zapór – „Monitoring 

i bezpieczeństwo budowli hydrotechnicznych” to spotkanie hydrotechników, 

projektantów i firm wykonawczych związanych z budową, eksploatacją 

i monitoringiem obiektów budownictwa wodnego i inżynierii wodnej. 

Konferencje, organizowane cyklicznie, są od lat międzynarodowym forum 

wymiany poglądów, doświadczeń i osiągnięć związanych z eksploatacją 

hydrotechnicznych budowli piętrzących i jednocześnie stanowiących potencjalne 

zagrożenie dla ludności, jej majątku i infrastruktury znajdującej się w dolinach 

rzecznych usytuowanych poniżej zapór. 

Podczas XVIII Międzynarodowej Konferencji Technicznej Kontroli Zapór 

dyskutowano o bezpieczeństwie zapór, eksploatacji, utrzymaniu i remontach budowli 

hydrotechnicznych, a także o mokrych składowiskach odpadów. Nie zabrakło tematów 

dotyczących hydroenergetyki i zagadnień z nią związanych. Podjęto również 

problematykę budowli hydrotechnicznych na drogach wodnych. 

Współprzewodniczącymi Komitetu Naukowego konferencji byli prof. dr hab. inż. 

Zbigniew Kledyński oraz prof. dr hab. inż. Jan Winter (przewodniczący Komitetu 

Organizacyjnego). 

Patronat nad konferencją sprawowali: Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej – Marek Gróbarczyk, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego – Norbert 

Książek i Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa - Zbigniew Kledyński. 
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• 65 Konferencja Krynicka, w dniach 15-20 września 2019 r., która tym razem odbyła 

się w Muszynie Zdroju, przy czym uroczystość otwarcia miała miejsce w Pijalni 

Głównej w Krynicy Zdrój. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Wojewoda 

Małopolski, Marszałek Województwa Małopolskiego, Główny Urząd Nadzoru 

Budowlanego oraz Polska Izba Inżynierów Budownictwa. 

Jak corocznie, Konferencja Krynicka składała się z części problemowej oraz części 

ogólnej. Myślą przewodnią części problemowej była „cyfryzacja w budownictwie 

i architekturze”, obejmująca 8 obszarów konferencyjnych rozważań: Obsługa baz 

danych, Big Data; Grafika komputerowa, wizualizacje 3D; BIM – oprogramowanie; 

Automatyzacja w budownictwie; Druk 3D, skanery przestrzenne; Projektowanie 

parametryczne; GIS w budownictwie i planowaniu przestrzennym oraz IoT – internet 

rzeczy. 

Przedmiotem części ogólnej konferencji były problemy naukowe z zakresu  

m.in.: budownictwa ogólnego; konstrukcji budowlanych i teorii konstrukcyjnej; fizyki 

budowli; geotechniki; inżynierii komunikacyjnej; inżynierii materiałów budowlanych; 

inżynierii przedsięwzięć budowlanych. 

W trakcie konferencji zorganizowano dwa konkursy: konkurs na najlepszy 

samodzielny referat młodego naukowca, tj. samodzielnego autora referatu, który 

w dniu rozpoczęcia konferencji nie ukończył 35. roku życia oraz konkurs na najlepszy 

samodzielny poster młodego naukowca, podczas którego zaprezentowanych zostało 

10 prac 13 autorów. W uroczystości otwarcia konferencji i jej obradach wziął udział 

Zbigniew Kledyński, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 

• rozpoczęcie nowego roku akademickiego w Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku  

30 września 2019 r. W uroczystości wziął udział Zbigniew Kledyński, prezes Polskiej 

Izby Inżynierów Budownictwa, który wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Współczesne 

wyzwania polskiej gospodarki wodnej”. 

Ważną formą współpracy PIIB m.in. z Instytutem Techniki Budowlanej (ITB), 

Konfederacją Budownictwa i Nieruchomości (KBiN) i Związkiem Zawodowym „Budowlani” 

było kontynuowanie udziału Izby w konsorcjum, które wygrało konkurs Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) na organizację Sektorowej Rady ds. Kompetencji 

w Budownictwie. Projekt będzie realizowany do 31 sierpnia 2022 roku, a jego celem jest 

wspieranie i koordynacja działań podmiotów kształcących kadry dla budownictwa  

w rozwoju różnych form podnoszenia kompetencji i dostosowywania ich do oczekiwań 

pracodawców i potrzeb rynku pracy. Liderem konsorcjum jest Związek Zawodowy 

„Budowalni”, a członkiem komitetu sterującego projektu z ramienia Polskiej Izby 

Inżynierów Budownictwa jest prezes KR PIIB Zbigniew Kledyński, do grudnia 2018 r. 

przewodniczący Sektorowej Rady. 

Od początku 2019 roku przewodniczącym Sektorowej Rady ds. Kompetencji 

w Budownictwie jest Adam Podhorecki, członek Krajowej Rady PIIB. Rada w 2019 roku 

odbyła dwa spotkania. Pierwsze w dniu 8 maja 2019 r., a drugie w dniu 05 grudnia  

2019 r. Celami działań Rady są: wypracowanie rozwiązań służących zapewnieniu 

trwałości jej działania, utrzymanie stałego dostępu do aktualnych danych i narzędzi 

badawczych - z wykorzystaniem Badania Kapitału Ludzkiego (BKL) oraz zainicjowanie 

procesu systemowej współpracy przedsiębiorstw budowlanych z jednostkami sektora 

edukacji i szkoleń oraz rynku pracy. 

Jedną z grup roboczych powołanych przez Sektorową Radę ds. Kompetencji 

w Budownictwie jest Grupa robocza ds. barier edukacyjnych i zaangażowania 

pracodawców w proces kształcenia kadr dla budownictwa, koordynowana przez Polską 

Izbę Inżynierów Budownictwa. Zadaniem jej jest identyfikacja barier w kształceniu 

specjalistów budownictwa i mechanizmów współpracy pracodawców z jednostkami 

kształcącymi. Liderem grupy roboczej w 2019 roku był prof. dr hab. inż. Jerzy Hoła 

z Politechniki Wrocławskiej. W roku 2019 odbyły się cztery spotkania grupy w dniach: 

23 marca, 4 lipca, 7 listopada oraz 19 grudnia. W spotkaniach brali udział członkowie 

konsorcjum realizującego projekt Rady ds. Kompetencji, m.in.: dr inż. Robert Geryło, 

prof. Jadwiga Fangrat i prof. Leonard Runkiewicz z ITB, Zbigniew Janowski i Jakub Kus  

ze Związku Zawodowego „Budowlani” oraz przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju 
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Przedsiębiorczości, dużych firm budowlanych, uczelni technicznych, a przede wszystkim 

nauczyciele z kilku średnich szkół budowlanych z całej Polski.  

Rezultatem działalności Grupy było m.in. wypracowanie treści rekomendacji  

w sprawie umożliwienia uczelniom akademickim utworzenia i prowadzenia jednolitych 

studiów magisterskich na kierunku budownictwo. 

Udział Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w projekcie Sektorowej Rady  

ds. Kompetencji w Budownictwie ma pogłębić współpracę Izby z szerokim gronem 

przedstawicieli sektora budowlanego i zapewnić stały dopływ informacji oraz wpływ  

na regulacje, jakie dotyczą nie tylko zawodów regulowanych, ale także rozwiązań  

w zakresie edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej w sektorze budowlanym. 

Szczególnie ważne jest także włączenie do grupy roboczej prowadzonej przez PIIB 

przedstawicieli średnich szkół zawodowych. 

 
2.20. Ubezpieczenie OC członków Izby, sprawozdanie z funkcjonowania umowy 

generalnej 

Obsługa umowy generalnej obowiązkowego ubezpieczenia OC od roku 2011 realizowana 

jest bez pośrednictwa brokera ubezpieczeniowego. Rezygnacja z pośrednictwa 

brokerskiego pozwoliła na: obniżenie składki ubezpieczeniowej z kwoty 96 zł do 70 zł, 

utrzymanie zmniejszonych opłat na ubezpieczenie w segmencie ubezpieczeń OC 

nadwyżkowych, podwyższenie sumy gwarancyjnej do kwoty 1.000.000 złotych  

dla ubezpieczeń OC w życiu prywatnym oraz wprowadzenie bezskładkowo ubezpieczenia 

dotyczącego ryzyka ponoszenia kosztów ochrony prawnej przez członków Izby. 

Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy ubezpieczenia OC wynosi 10 lat 

od zdarzenia powodującego szkodę, jeżeli szkoda nie jest wynikiem przestępstwa. Okres 

ten jest krótszy, jeżeli poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie zobowiązanej 

do jej naprawnienia. W takim przypadku poszkodowany ma 3 lata na dochodzenie 

odszkodowania z ubezpieczenia OC członka Izby. 

Odpowiedzialność ubezpieczyciela w związku z roszczeniem odszkodowawczym jest 

ograniczona do wysokości sumy gwarancyjnej ubezpieczenia OC inżyniera budownictwa. 

Maksymalna wysokość kwoty odpowiedzialności ubezpieczyciela w roku 2019 wynosiła  

– 215.080 złotych, równowartość 50 tys. euro, zgodnie z kursem określonym w tabeli 

001/A/NBP/2019: kurs EUR = 4,2569 zł. 

Wszelkie czynności związane z obsługą umowy generalnej realizowane są przez 

Krajowe Biuro Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 

Sprawozdanie wykonane zostało na podstawie danych otrzymanych  

z STU Ergo Hestia. Ubezpieczyciel TUiR Allianz S.A. na dzień sporządzania 

niniejszego sprawozdania nie przedstawił raportu szkodowego za rok 2019.  

 
2.20.1. Dane szkodowe umowy generalnej ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 

1. Liczba zgłoszonych szkód. 

a) zgłoszono łącznie 718 szkód;  

b) wypłacono 113 odszkodowań; 

c) odmówiono wypłaty odszkodowania lub zgłaszający odstąpił od roszczenia w 346 

przypadkach; 

d) liczba szkód będących w toku likwidacji – 259; 

e) łączna wartość zgłoszonych roszczeń wyniosła 42 501 228,97 zł; 

f) łączna wartość wypłaconych odszkodowań wyniosła 2 147 531,38 zł. 

2. Szkody zgłoszone przed rokiem 2019, a wypłacone w roku 2019: 

a) liczba zgłoszonych szkód wyniosła 317; 

b) łączna kwota wypłat wyniosła 3 290 896,25 zł. 

3. Kwota wszystkich odszkodowań wypłaconych w 2019 roku – 5 438 427,63 zł. 
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4. Liczba szkód zgłoszonych w 2019 roku w podziale na okręgowe izby 

inżynierów budownictwa. 

 

 
 

 

5. Wartość wypłaconych w 2019 roku odszkodowań z podziałem  

na okręgowe izby inżynierów budownictwa. 
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2.20.2. Główne przyczyny decyzji omownych zakładu ubezpieczeń 

 

 

PODSTAWA ODMOWY % 

Brak ochrony ubezpieczeniowej 
 

Szkoda niezwiązana z pełnieniem samodzielnych funkcji technicznych 18,0% 

Odpowiedzialność poprzedniego towarzystwa 13,0% 

Wykroczenie poza zakres uprawnień 3,6% 

Kara umowna 0,9% 

Przekroczenie kosztów 0,9% 

Wina umyślna 0,4% 

Kara grzywny/mandat karny 0,4% 

Przedawnienie roszczeń 0,2% 

Łącznie brak ochrony ubezpieczeniowej 40,3% 

Brak odpowiedzialności ubezpieczonego za powstałą szkodę   

Umowa o pracę 11,2% 

Brak zawinionego działania lub zaniechania Ubezpieczonego 10,6% 

Brak szkody 3,1% 

Brak wykazania jakichkolwiek przesłanek przez poszkodowanego 2,1% 

Brak związku przyczynowego 1,7% 

Siła wyższa  0,2% 

Łącznie brak odpowiedzialności ubezpieczonego  za powstałą szkodę 29,3% 

Odmowy ze względów formalnych   

Brak dokumentów koniecznych 27,1% 

Inne - wycofanie roszczenia 2,6% 

Łącznie odmowy ze względów formalnych 30,4% 

Suma końcowa 100%  
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2.20.3. Zestawienie porównawcze szkodowości kontraktu OC PIIB za lata  

2003-2019 

1. Liczba zgłoszonych szkód w latach 2003-2019 

 

 
 

 

2. Wartość odszkodowań wypłaconych w latach 2003-2019 

 

 
 

 

 



70 
 

2.20.4. Wartość i liczba odszkodowań w latach 2011-2019 w podziale na lata 

polisowe 

 

 

2.20.5. Ubezpieczenia OC nadwyżkowe w 2019 roku  

a) w ramach umowy OC PIIB z STU Ergo Hestia w 2019 roku zawarto łącznie  

3830 umów nadwyżkowego ubezpieczenia OC inżynierów budownictwa, w tym: 

• 1020 do wysokości sumy gwarancyjnej 100 tys. EURO, 

• 782 do wysokości sumy gwarancyjnej 200 tys. EURO, 

• 1452 do wysokości sumy gwarancyjnej 250 tys. EURO, 

• 162 do wysokości sumy gwarancyjnej 300 tys. EURO, 

• 414 do wysokości sumy gwarancyjnej 400 tys. EURO; 

b) liczba zgłoszonych szkód – 69; 

c) łączna wartość wypłaconych w 2019 roku odszkodowań w tym segmencie ubezpieczeń 

wyniosła – 260 069.00 zł. 

 
 

2.20.6. Ubezpieczenia obowiązkowe OC architekta - członka PIIB w 2019 roku 

a) w ramach umowy OC PIIB z STU Ergo Hestia w 2019 roku zawarto łącznie  

100 umów obowiązkowego ubezpieczenia OC architektów,  

b) liczba zgłoszonych szkód – 6,  

c) łączna wartość wypłaconych w 2019 roku odszkodowań w tym segmencie 

ubezpieczeń wyniosła – 0,00 zł. 
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2.20.7. Ubezpieczenia obowiązkowe OC osób sporządzających świadectwa 

charakterystyki energetycznej w 2019 roku 

a) w ramach umowy OC PIIB z STU Ergo Hestia w 2019 roku zawarto łącznie  

472 umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC osób sporządzających świadectwa 

charakterystyki energetycznej, 

b) liczba zgłoszonych szkód – 6,  

c) łączna wartość wypłaconych w 2019 roku odszkodowań w tym segmencie 

ubezpieczeń wyniosła – 2 434,00 zł. 

 
 

2.20.8. Szkodowość odnotowana w 2019 roku w segmencie ubezpieczeń 

dodatkowych realizowanych w ramach umowy ubezpieczenia OC PIIB 

1. Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym członków PIIB 

Szkodowość polisy OC w życiu prywatnym członków PIIB wyniosła – 0,00 zł. 

2. Ubezpieczenie OC działalności PIIB 

Szkodowość polisy OC działalności PIIB wyniosła – 0,00 zł. 

3. Ubezpieczenie OC organów i członków organów PIIB 

Szkodowość polisy OC organów i członków organów PIIB wyniosła – 0,00 zł. 

4. Ubezpieczenie ponoszenia ochrony prawnej członków PIIB 

Szkodowość polisy OC ponoszenia ochrony prawnej członków PIIB wyniosła  

– 287 389,23 zł. 

 

2.21. Działania public relations w 2019 r. 

Priorytety działań dotyczących public relations, prowadzonych w 2019 r. przez PIIB, 

określone zostały w przyjętym przez delegatów „Programie działania Polskiej Izby 

Inżynierów Budownictwa w okresie kadencji 2018-2022 r.”. Zaakceptowana także  

w poprzednich latach i systematycznie realizowana polityka public relations (PR) 

opierająca się na stałych i długofalowych działaniach, umożliwiała utrwalanie  

w świadomości społeczeństwa tożsamości samorządu zawodowego inżynierów 

budownictwa i wykonywanego przez inżynierów zawodu, jako zawodu zaufania 

publicznego.  

Powołana przez Krajową Radę PIIB w dniu 5 września 2018 r. Komisja  

ds. komunikacji społecznej (uchwała nr 21/R/2018 Krajowej Rady PIIB) miała za zadanie 

opracować nową strategię PR. W wyniku prowadzonych konsultacji Komisja przygotowała 

strategię działań PR PIIB, która została przyjęta przez Krajową Radę PIIB w dniu  

11 grudniu 2019 r. Będzie ona realizowana w następnych latach, poczynając od 2020 r.  

Podejmowane w 2019 r. inicjatywy i kontynuowane działania miały na celu 

umacnianie wizerunku inżyniera budownictwa jako zawodu zaufania publicznego  

oraz umacnianie marki samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Zgodnie  

z założeniami PR, realizowane zadania miały charakter zewnętrzny oraz wewnętrzny. 

W sferze działań zewnętrznych starano się umacniać pozytywny wizerunek Izby 

i opiniotwórczą rolę samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, natomiast  

w zakresie strategii wewnętrznej usprawniano przepływ informacji pomiędzy 

kierownictwem Izby, a członkami samorządu oraz budowano prestiż zawodu inżyniera 

budownictwa. 

Realizacja zadań w ujęciu zewnętrznym polegała przede wszystkim na prowadzeniu 

polityki komunikacyjnej, polegającej głównie na przekazywaniu komunikatów prasowych 

z ważnych wydarzeń związanych z funkcjonowaniem Izby redaktorom mediów 

centralnych i branżowych, portalom internetowym, stacjom telewizyjnym i radiowym, 

zamieszczaniu informacji prasowych na stronie internetowej PIIB oraz na stałych 

kontaktach z dziennikarzami. 

Redaktorzy otrzymywali komunikaty prasowe przygotowane przez rzecznika 

prasowego, które były rozsyłane mailowo oraz przekazywane w czasie indywidualnych 

spotkań. Dziennikarze mogli korzystać także z komunikatów prasowych zamieszczanych 

na stronie internetowej PIIB. 

Współpraca ta przyniosła konkretne efekty w postaci publikacji  

w mediach ogólnopolskich (m.in.: „Rzeczpospolita”, „Dziennik Gazeta Prawna”, 

„Parkiet”), w prasie branżowej (m.in. czasopisma: „Przegląd budowlany”, „Wiadomości 
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Projektant Budownictwa”) oraz w biuletynach wydawanych przez okręgowe izby 

inżynierów budownictwa. Przykładowe publikacje:  

➢ Rzeczpospolita 

− Parlament musi się spieszyć z przepisami dla budowlańców – 14.02.2019 r.;  

− Architekci i inżynierowie mogą już zdobywać uprawnienia zawodowe  

– 30.04.2019 r.;  

− Zmieni się status architekta – 31.05.2019 r.;  

− Poprawić nie psując, czyli zmiany u inżynierów i architektów – felieton  

– Z. Kledyński, prezes PIIB – 7.06.2019 r.;  

− Dokumentacja będzie grubsza o 100 stron – wywiad z Z. Kledyńskim, prezesem 

PIIB – 20.06.2019 r.;  

− Spór o uprawnienia inżynierów budownictwa – 21.06.2019 r.;  

− Zdecydowanej większości firm nie stać na inwestowanie w R&D – wywiad  

z Z. Kledyńskim; prezesem PIIB – 11.09.2019 r.; 

− Solidność buduje pozycję – wywiad z Z. Kledyńskim, prezesem PIIB  

– 21.11.2019 r.;  

− BHP nie może być tylko na papierze – wypowiedzi Z. Kledyńskiego, prezesa PIIB  

– 12.12.2019 r.; 

➢ Dziennik Gazeta Prawna  

− Korzystnych rozwiązań jest mniej niż się spodziewaliśmy – wywiad  

z A. Falkowskim, przewodniczącym Komisji Prawno-Regulaminowej PIIB  

– 10.05.2019 r.; 

➢ PARKIET  

− Stygnący rynek: chwila wytchnienia czy kłopoty – wypowiedzi Z. Kledyńskiego  

– 24.12.2019 r.; 

➢ Budownictwo i Prawo  

− XVIII Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB – 3/2019;  

➢ Przegląd Budowlany 

− XVIII Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB – 9/2019;  

− 26. Spotkanie organizacji budowlanych z krajów Grupy Wyszehradzkiej  

– 11/2019;   

− Centralne uroczystości Dnia Budowlanych 2019 – 12/2019;  

− Mazowiecki Dzień Budowlanych – 12/2019; 

➢ Builder  

− Mazowiecki Dzień Budowlanych – 4.10.2019 r.; 

− Zmarł prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Grabowski – 31.07.2019 r.; 

➢ Executive Magazine  

− Odpowiedzialność i zaufanie – prof. Z. Kledyński, prezentacja Polskiej Izby 

Inżynierów Budownictwa – 1/2019; 

➢ Materiały budowlane 

−  Dwa lata działalności Sektorowej Rady ds. Kompetencji – 9/2019; 

➢ Muratorplus  

− Uprawnieni uczestnicy procesu budowlanego. Za co odpowiada: inwestor, 

projektant, kierownik budowy – 22.03.2019 r.;  

− Ustawy o inżynierach budownictwa i architektach. Dyskusja toczy się nie tylko  

w izbach – 10.06.2019 r.;  

− Inżynier budownictwa zepchnięty do roli rzemieślnika?; Minister apeluje  

o dialog w pracach nad ustawami o inżynierach budownictwa i architektach  

– 11.07.2019 r.; 

− PIIB. Jak działa Polska Izba Inżynierów Budownictwa? Uwaga! Nowa siedziba PIIB 

– 27.08.2019 r.; 
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➢ Wiadomości Projektanta Budownictwa  

− PIIB przygotowywane przez Zespół Krajowej Rady ds. BIM  

– 6-7/2019; 

− Centralne obchody Dnia Budowlanych – 10/2019; 

➢ Rynek Infrastruktury 

− PIIB: Szanujmy relacje między wszystkim stronami procesu inwestycyjnego  

– 28.06.2019 r.; 

− Drogowcy na czwartym miejscu pod względem liczebności wśród inżynierów 

budownictwa – 15.07.2019 r.; 

− PIIB już w nowej siedzibie – 17.12.2019 r.; 

➢ Kapitał Polski  

− Samorząd zawodowy pomaga inżynierom zdobywać wiedzę, podnosić kwalifikacje, 

rozwijać pasje i zainteresowania – wywiad z R. Lulisem, przewodniczącym 

Mazowieckiej OIIB - 9.05.2019 r.; 

➢ Gazeta Współczesna 

− 101 kolejnych uprawnień budowlanych nadanych w Podlaskiej Okręgowej Izbie 

Inżynierów Budownictwa - 16 grudnia 2019 r.; 

➢ Nasz Dziennik 

− Przepisy budowalne wymagają zmian – wywiad z J. Kuklińskim, członkiem 

Krajowej Rady PIIB, WAM OIIB - 25.12.2019 r.; 

− Nowe prawo nie pomoże budownictwu - 17.12.2019 r.; 

➢ Puls Biznesu  

− Nowe prawo nie pomoże budownictwu – wywiad z M. Dobrzenieckim, członkiem 

Krajowej Rady PIIB, przewodniczącym Warmińsko-Mazurskiej OIIB  

- 16.12.2019 r.; 

➢ Gazeta Wyborcza/ Bydgoszcz 

− Bydgoscy inżynierowie i technicy. Siła przemysłowa Bydgoszczy - 7.10.2019 r.; 

➢ Express Bydgoski  

− Bydgoscy inżynierowie i technicy na zdjęciach – wystawa na Moście Staromiejskim 

- 7.10.2019 r.; 

➢ Echo Dnia 

− 133 nowych inżynierów budownictwa z uprawnieniami. Odebrali je w Kielcach  

- 8.07.2019 r.; 

➢ Nowa Trybuna Opolska  

− Projekt remontu zamku w Ujeździe doceniony przez Opolską Okręgową Izbę 

Inżynierów Budownictwa - 13.09.2019 r.; 

➢ Kurier Poranny 

− 111 osób uzyskało uprawnienia budowlane w Podlaskiej Okręgowej Izbie 

Inżynierów Budownictwa - 18.06.2019 r.; 

− 101 kolejnych uprawnień budowlanych nadanych w Podlaskiej Okręgowej Izbie 

Inżynierów Budownictwa - 13.12.2019 r. 

http://kapitalpolski.pl/samorzad-zawodowy-pomaga-inzynierom-zdobywac-wiedze-podnosic-kwalifikacje-rozwijac-pasje-i-zainteresowania/
http://kapitalpolski.pl/samorzad-zawodowy-pomaga-inzynierom-zdobywac-wiedze-podnosic-kwalifikacje-rozwijac-pasje-i-zainteresowania/
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➢ Rynek Instalacyjny 

− Wesprzyj petycję ws. prac nad ustawami dotyczącymi sektora budowlanego 

- 17.05.2019 r.; 

− PIIB wystosował uwagi do projektu ustawy o zmianie Prawa Budowlanego  

- 15.05.2019 r.; 

➢ Tygodnik Ostrołęcki 

− Noworoczne spotkanie Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  

w OCK w Ostrołęce – 22.02.2019 r. 

Artykuły dotyczące samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, czy też 

wypowiedzi przedstawicieli naszego samorządu zostały zamieszczone również  

na stronach różnych portali internetowych, m.in.:  

➢ www.inzynieriaibudownictwo.pl 

− XVIII Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa - nr 

10/2019; 

➢ www.prawo.pl 

− Rada Legislacyjna: Poprawić przepisy o uprawnieniach architektów i inżynierów 

budownictwa - 4.01.2019 r.; 

− Projekt techniczny to nie będzie projekt wykonawczy - 14.11.2019 r.; 

➢ www.kieruneksurowce.pl 

− Co nowego w sprawie projektu ustawy o inżynierach budownictwa? - 5.06.2019 r.; 

 

➢ www.uprawnieniabudowlane.pl 

− Uprawnienia budowlane w 2019 – czy będzie paraliż?; 

− Nadawanie uprawnień budowlanych zablokowane od 13 lutego 2019 r.;  

− W PIIB trwa sesja egzaminacyjna wiosna 2019;  

− Nowy regulamin postępowania kwalifikacyjnego PIIB 2019 r.; 

➢ www.geoforum.pl 

− Ciąg dalszy walki o samorząd - 11.12.2019 r.; 

➢ www.wprawo.pl 

− Architekci vs. inżynierowie budownictwa. Architekci chcą połknąć cały tort! Co na 

to minister budownictwa? - 1.10.2019 r.; 

➢ www.polcen.pl 

− Inżynier budownictwa zepchnięty do roli rzemieślnika? - 22.05.2019 r.; 

− Egzaminy na uprawnienia budowlane - 26.11.2019 r.; 

− Prawo budowlane. Nowe propozycje inżynierów budownictwa do nowelizowanego 

Prawa budowlanego - 2.12.2019 r.; 

➢ www.biznes.interia.pl 

− Okrojony projekt budowlany to więcej biurokracji - 1.08.2019 r. 

 

Ponadto informacje dotyczące działalności PIIB i ważnych dla środowiska wydarzeń, 

na podstawie komunikatów uzyskanych z biura prasowego PIIB, zamieszczane były 

również na innych portalach internetowych, m.in.: www.inzynierbudownictwa.pl, 

www.muratorplus.pl, www.ipb.org.pl, www.przegladbudowlany.pl, www.mib.gov.pl, 

http://www.inzynieriaibudownictwo.pl/
http://www.prawo.pl/
http://www.kieruneksurowce.pl/
http://www.uprawnieniabudowlane.pl/
http://www.geoforum.pl/
http://www.polcen.pl/
http://www.biznes.interia.pl/
http://www.inzynierbudownictwa.pl/
http://www.muratorplus.pl/
http://www.ipb.org.pl/
http://www.przegladbudowlany.pl/
http://www.mib.gov.pl/
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www.nto.pl, www.rp.pl, www.buildercorp.pl, www.instalreporter.pl, www.kapitalpolski.pl, 

www.echodnia.eu, www.parkiet.com, www.poranny.pl, www.zzbudowlani.pl, 

www.metropoliabydgoska.pl, www.expressbydgoski.pl, www.pb.pl, www.rynekinstalacyj-

ny.pl, www.zawodyzaufaniapublicznego.pl. 

Działalność samorządu zawodowego inżynierów budownictwa była także 

przedstawiana w radio i telewizji. Poniżej kilka z takich informacji: 

➢ Do Łodzi przyjadą inżynierowie budowlani z krajów Grupy Wyszehradzkiej  

- 1.10.2019 r. (TVP Łódź);  

➢ Inżynierowie budowlani z krajów Grupy Wyszehradzkiej spotkali się w Łodzi  

- 5.10.2019 r. (TVP Łódź); 

➢ Inżynierowie i technicy bohaterami wystawy. Bez nich nie byłoby Bydgoszczy  

- 8.10.2019 r. (Polskie Radio PiK); 

➢ Co zawdzięczamy bydgoskim inżynierom i technikom? Odpowiedź na wystawie  

- 8.10.2019 r. (TVP Bydgoszcz); 

➢ Nowy impuls dla programu „Mieszkanie Plus”. Fachowcy chcą pomóc rządowi  

- 20.12.2019 r (TVP Olsztyn); 

➢ W gąszczu przepisów. O Rządowym Programie Mieszkanie Plus, mówi Jarosław 

Kukliński z WAM OIIB w programie Opinie - 20.12.2019 (TVP Olsztyn); 

➢ Zamiast konkurować architekci powinni współpracować z inżynierami. Rozmowa  

z M. Dobrzenieckim i J. Kuklińskim WAM OIIB - 24.09.2019 r. Program – Nocna 

wymiana myśli.  (WSENSIE.TV); 

➢ Inżynierowie z uprawnieniami budowlanymi - 2.07.2019 r. (TVP Kraków); 

➢ Kulisy spraw. Problemy i wyzwania sektora budownictwa. Rozmowa  

z M. Dobrzenieckim, WAM OIIB - 16.09.2019 r. (Polskie Radio 24); 

➢ Obchody "Dnia Budowlanych" - 20.09.2019 r. (TVP Lublin);  

➢ Opolskie zyskało nowych specjalistów z uprawnieniami budowlanymi - 18.01.2019 r. 

(Radio Opole). 

PIIB prowadziła także bardzo aktywną działalność patronacką  

oraz współorganizowała wiele wydarzeń ogólnokrajowych, o dużym znaczeniu dla branży 

budowlanej. Przykładem działalności w tym zakresie było objęcie patronatem lub udział 

 w organizowaniu takich wydarzeń, jak m.in.:  

➢ MTP Budma. Forum Gospodarcze i Dzień Inżyniera Budownictwa – 12-15.02.2019 r. 

w Poznaniu; 

➢ XXVII Międzynarodowe Targi Sprzętu Oświetleniowego – ŚWIATŁO 2018  

– 13-15.03.2019 r. 

➢ II Studencka Konferencja „Mosty i Tunele” – 3-5.04.2019 r. Politechnika Gdańska; 

➢ Międzynarodowe Targi Materiałów, Technologii i Wyrobów Kompozytowych 

KOMPOZYT-EXPO – 8-9 października 2019 r. w Krakowie; 

➢ VI Kongres Infrastruktury Polskiej – 12.06.2019 r. Centrum Nauki Kopernik  

w Warszawie; 

➢ Konferencja „fib Sympozjum 2019” – 27-29.05.2019 r.;   

➢ Mistrzostwa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Brydżu Sportowym 

organizowane przez Śląską OIIB – 13-15 grudnia 2019 r.; 

➢ XVI edycja Kampanii SPBT „Dobry Beton” - 21.03.2019 r.; 

➢ Festyn rodzinny pod hasłem „Żyj bezpiecznie” – 26.05.2019 r. Katowice; 

http://www.rp.pl/
http://www.buildercorp.pl/
http://www.instalreporter.pl/
http://www.kapitalpolski.pl/
http://www.echodnia.eu/
http://www.parkiet.com/
http://www.poranny.pl/
http://www.zzbudowlani.pl/
http://www.metropoliabydgoska.pl/
http://www.expressbydgoski.pl/
http://www.pb.pl/
http://www.zawodyzaufaniapublicznego.pl/
http://radio.opole.pl/103,265487,opolskie-zyskalo-nowych-specjalistow-z-uprawnien
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➢ Warsztaty pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych  

- 3-4.10.2019 r.; 

➢ Konferencja „Infrastruktura Polska & Budownictwo” – X edycja - 20.02.2019 r.  

The Westin Warsaw;  

➢ III edycja konkursu „Inwestycja Roku" – 11.04.2019 r. w Zamku Na Skale; 

➢ Targi Techniki Świetlnej LUMENexpo 2019 oraz Salon Elektrotechniki Przemysłowej  

- 23-24 października 2019 r. w Sosnowcu; 

➢ „Builder For The Young Engineers” – 9-10.05.2019 r., czasopismo „Builder”; 

➢ Regionalne Forum Inżynierskie – 22-23.03.2019 r. w Sierpcu; 

➢ Forum Ekologiczne Budownictwa Komunalnego – 20-21.05.2019 r. w Gdańsku; 

➢ Turniej piłki siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Mazowieckiej OIIB  

– 6.04.2019 r.;  

➢ XXIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku i Budowa XXI w." 

- sierpień 2019 r. Zamek Królewski w Warszawie; 

➢ Festyn dla członków Śląskiej OIIB i ich rodzin – 15.06.2019 r.  

w Katowicach;  

➢ III Konferencja Drogowo-Mostowa "Warunki gruntowe a projektowanie oraz budowa 

dróg i mostów – 1-3.10.2019 r. w Katowicach; 

➢ II edycja Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej Re-Energy  

- 10-11.09.2019 r. w Warszawie; 

➢ XVIII Międzynarodowa Konferencja Techniczna Kontroli Zapór 2019  

– 10-13.09.2019 r. w Kotlinie Kłodzkiej; 

➢ IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich - 13-15.06.2019 r. Kraków; 

➢ XXXII Edycja Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych organizowana przez 

Politechnikę Warszawską – 11-13.04.2019 r. w Wodzisławiu Śląskim; 

➢ VIII konferencja naukowo-techniczna z cyklu „GIS, modelowanie  

i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi;"  

– 26.04.2019 r. Politechnika Warszawska; 

➢ IV edycja Krajowego Konkursu dla Młodych Profesjonalistów 2019 organizowanego 

przez SIDiR - kwiecień/maj 2019 r.; 

➢ BIM na budowie – konferencja w Warszawie – 6.06.2019 r.; 

➢ Warsztaty „Projektowanie mostów według Eurokodów – przykłady"  

– 28-30.10.2019 r.; 

➢ Gala Finałowa konkursu „Budowa Roku Podkarpacia – 2018” – 20.09.2019 r. w 

Rzeszowie; 

➢ Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych 2019/2020 - Politechnika Warszawska; 

➢ Konferencja „Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżynierów budownictwa w procesie 

inwestycyjnym" Śląskiej OIIB – 18.10.2019 r., Sala Sejmu Śląskiego Urzędu 

Marszałkowskiego w Katowicach; 

➢ XVII Targi Elektrotechnika – 13-15.03.2019 r. w Warszawie; 

➢ 50. Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Inżynieria Przedsięwzięć 

Budowlanych” – 8-10.07.2019 r. SGGW w Warszawie; 

➢ VII Kongres Infrastruktury Polskiej – 12.06.2019 r.; 

➢ 65. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu 

Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Krynicy  

- 15-20.09.2019 r.; 

➢ X Międzynarodowe Zawody Pływackie o Puchar Przewodniczącego Rady Mazowieckiej 

OIIB – 18-19.10.2019 r. Ostrów Mazowiecka; 

➢ I edycja kampanii znaku SPBT „Dobry Transport" – 17.09.2019 r.; 

➢ XXIV Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Techniczna Ekologia  

a Budownictwo – 10-12.10.2019 r.; 
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➢ Kreator Budownictwa Roku 2019 – 21.11. 2019 r. w Warszawie; 

➢ Ogólnopolski Zjazd Dziekanów Wydziałów kształcących na kierunku Budownictwo  

– 6-7.06.2019 r.; 

➢ Konferencja Warsaw Energy Expo – 10-11.09.2019 r.; 

➢ I Otwarte Mistrzostwa Podkarpackiej OIIB w Marszu na Orientację – 11.05.2019 r.; 

➢ XI edycja nagrody Kryształy Przetargów Publicznych – 11.10.2019 r.; 

➢ VI edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Konstrukcje Budowlane 2019  

– 22.11.2019 r. Biblioteka UW; 

➢ Konferencja Honor Inżyniera MK PZITB Politechnika Warszawska – 18.10.2019 r. 

 

Prezes PIIB Zbigniew Kledyński oraz członkowie Krajowej Rady uczestniczyli  

w patronackich wydarzeniach (konferencjach, targach, kongresach, konkursach 

promujących budownictwo i wiedzę techniczną), przekazywali w swoich wystąpieniach 

informacje o samorządzie zawodowym inżynierów budownictwa, promowali zawód 

inżyniera jako zawód zaufania publicznego i podkreślali jego znaczenie. W materiałach 

organizatorów, zgodnie z ustaleniami i wprowadzonymi zasadami udzielania patronatów, 

zamieszczane było logo PIIB oraz umieszczano informacje o samorządzie zawodowym 

inżynierów budownictwa w okazjonalnych wydawnictwach. 

W ramach działań PR i umacniania pozytywnego wizerunku samorządu zawodowego 

inżynierów budownictwa Prezes PIIB Zbigniew Kledyński uczestniczył m.in. w III Forum 

Gospodarczym Budownictwa Build4Future, zorganizowanym przez Międzynarodowe Targi 

Budownictwa i Architektury Budma 2019. Wziął udział w debacie inauguracyjnej 

poświęconej planom i strategii rozwoju polskiego budownictwa.  Biorący udział w targach 

i forum mogli wysłuchać na żywo wypowiedzi uczestników debat oraz zapoznać się z ich 

stanowiskami. Relacje z debaty zostały zamieszczone w różnych ogólnopolskich mediach 

(radio, prasa, telewizja).  

W ramach promocji budownictwa i zawodu inżyniera wśród młodego pokolenia 

Prezes PIIB Zbigniew Kledyński uczestniczył m.in. w pracach kapituły Konkursu  

dla Młodych Inżynierów Budownictwa, organizowanego przez czasopismo Builder  

w ramach program “Builder For The Young Engineers” w maju 2019 r. W skład kapituły 

wchodzili także profesorowie wielu uczelni technicznych w Polsce, przedstawiciele biur 

projektowych, pracowni autorskich oraz firm sponsorujących tę inicjatywę. Znalazła  

ona oddźwięk w różnych mediach i przekazach informacyjnych. 

PIIB jest także współorganizatorem konkursu OSOBOWOŚĆ ROKU, którego 

podsumowanie odbywa się zawsze podczas Międzynarodowych Targów Światła  

i Międzynarodowych Targów Elektrotechniki. Kapitule konkursowej przewodniczył  

prof. W. Radomski. Celem Konkursu jest promocja osób mających istotny wkład w rozwój 

i propagowanie nowych rozwiązań z zakresu elektrotechniki, elektroenergetyki, 

teletechniki i oświetlenia w Polsce. W czasie targów odbywają się także szkolenia,  

z których skorzystało ponad 1000 osób, w tym członkowie PIIB. 

Ważnym wydarzeniem dla działań public relations był XVIII Krajowy Zjazd 

Sprawozdawczy PIIB. Na obrady zaproszono przedstawicieli mediów centralnych, 

branżowych i okręgowych oraz redaktorów portali internetowych. Dla wszystkich biuro 

prasowe przygotowało zestawy materiałów prasowych w wersji papierowej  

i nagrane na USB, do wykorzystania w publikacjach.  Specjalnie dla redaktorów 

przygotowano raport „PIIB w statystyce” ukazujący potencjał i aktywność samorządu 

zawodowego inżynierów budownictwa. Po zjeździe Biuro prasowe PIIB rozesłało  

do przedstawicieli mediów relacje, komunikaty prasowe i serwisy zdjęciowe. Artykuły 

opublikowano w prasie branżowej, okręgowej i w serwisach internetowych.  

Medialny wydźwięk, krajowy i zagraniczny, miało także XXVI spotkanie organizacji 

budowlanych (izb i związków) z krajów Grupy Wyszehradzkiej, które odbyło się w dniach 

3–6 października 2019 r. w Łodzi i Warszawie. Organizatorami tego spotkania była Polska 

Izba Inżynierów Budownictwa oraz Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. 

Z tej okazji Łódzka OIIB przygotowała specjalny film prezentujący działalność inżynierów 

budownictwa oraz realizowane przez nich inwestycje, zamieszczając także wypowiedzi 

osób aktywnie działających na rzecz samorządu zawodowego, w tym Z. Kledyńskiego. 

Film był prezentowany podczas spotkania Grupy Wyszehradzkiej w Łodzi, na spotkaniu  
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w siedzibie PIIB, na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów PZITB z okazji 

Jubileuszu 85-lecia Związku i doczekał się prezentacji w TVP Łódź.  

Prezes PIIB Z. Kledyński razem z Honorowym Prezesem A. R. Dobruckim 

uczestniczyli także 10 maja 2019 r.  w Gali Jubileuszowej z okazji 100-lecia Polskiego 

Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. PZITS jest kontynuatorem wspaniałych, 

wieloletnich tradycji, wielu pokoleń inżynierów i techników. Wielu członków tego 

zrzeszenia należy do PIIB.  

W 2019 r. jubileusz 100-lecia powstania obchodziło także Stowarzyszenie 

Elektryków Polskich i w świąteczno-noworocznym spotkaniu przyjaciół i sympatyków 

stowarzyszenia, które odbyło się 18 grudnia 2019 r. wziął udział Z. Kledyński, prezes 

PIIB. Współpraca ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, których członkowie często 

są także członkami samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, ma dla PIIB bardzo 

duże znaczenie. 

Ważna dla Izby jest również współpraca z zawodami zawodów zaufania 

publicznego. Władze PIIB starają się uczestniczyć w istotnych dla tych środowisk 

wydarzeniach, debatach czy uroczystościach . Prezes PIIB Z. Kledyński uczestniczył  

m.in. w VII edycji Konferencji Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP pt. „Prawo 

inwestycyjne w praktyce”, która odbyła się 15-16 listopada 2019 r. w Krynicy-Zdroju  

i poświęcona była praktycznym aspektom prawa inwestycyjnego. Prezes PIIB wziął także 

udział w panelu dyskusyjny pt. „Przyszłość prawa inwestycyjnego”. 

W ramach otwartości i współdziałania z innymi samorządami zawodów zaufania 

publicznego, Prezes PIIB uczestniczył w XI Programowo-Budżetowym Krajowym Zjeździe 

Izby Architektów RP, który odbył się w Warszawie 13 grudnia 2019 r. 

Władze PIIB są także otwarte i służą pomocą przedstawicielom innych zawodów, 

które chciałyby mieć swoje samorządy zawodowe. W związku z tym Zbigniew Kledyński, 

prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Joanna Smarż, radca prawny PIIB 

uczestniczyli w I Otwartym Forum Dyskusyjnym ws. Samorządu Zawodowego Geodetów 

Uprawnionych (Warszawa, 10 grudnia 2019 r.). Podczas debaty przedstawiciele PIIB 

podzielili się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi funkcjonowania samorządu zawodu 

zaufania publicznego oraz głównych celów, jakie powinny im przyświecać.  

Ważnym wydarzeniem dla działalności PIIB było także oficjalne otwarcie nowej 

siedziby przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie. Na uroczystość zaproszono przedstawicieli 

władz administracji rządowej i samorządowej, stowarzyszeń naukowo-technicznych, 

samorządów zawodów zaufania publicznego, mediów. Nakręcono specjalny film 

prezentujący kolejne etapy remontu i modernizacji zabytkowego obiektu oraz ukazujący 

zaangażowanie osób włączonych w te prace. Stanowi on też bardzo dobrą promocję  

tej inwestycji.  

W zakresie zadań wewnętrznych związanych z PR, na bieżąco i systematycznie 

biuro prasowe PIIB współpracowało z redakcjami okręgowych biuletynów, przekazywano 

materiały prasowe oraz zdjęcia, oferowano merytoryczne wsparcie i pomoc. Komunikaty 

prasowe były wykorzystywane na stronach internetowych okręgowych izb, w okręgowych 

biuletynach oraz w mediach społecznościowych (Facebook). W ramach wewnętrznego 

public relations PIIB korzystała także z możliwości zamieszczania publikacji  

w czasopiśmie „Inżynier Budownictwa”. Na stronach poświęconych samorządowi 

zawodowemu ukazywały się artykuły dotyczące m.in ważnych wydarzeń związanych  

z samorządem zawodowym inżynierów budownictwa, inicjatyw podejmowanych  

przez Krajową Radę, czy też funkcjonowania okręgowych izb inżynierów budownictwa.  

W większości były one przygotowane przez Biuro prasowe PIIB. Czasopismo „Inżynier 

Budownictwa” cieszy się dużą popularnością wśród członków naszego samorządu 

zawodowego. 

Bardzo ważną rolę w komunikacji wewnętrznej, jak i zewnętrznej odgrywała strona 

internetowa PIIB, jeden z najpopularniejszych komunikatorów. Na bieżąco zamieszczane 

były na niej komunikaty i wiadomości relacjonujące wydarzenia związane z działalnością 

samorządu zawodowego oraz branży budowlanej. Członkowie PIIB mogli także 

pozyskiwać informacje przydatne przy wykonywaniu zawodu. W 2019 r. tylko na samej 

głównej stronie PIIB zamieszczono 128 informacji (w 2017 r. – 60). 
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W związku z coraz większą popularnością mediów społecznościowych należy 

zauważyć, że z powodzeniem działa już kolejny rok profil na Facebooku, na którym 

zamieszczane są informacje dotyczące działalności PIIB, branży budowlanej  

i wykonywania zawodu przez inżynierów budownictwa (ok. 13 tys. polubień). Zwiększa 

się także liczba okręgowych izb posiadających swoje profile na Facebooku.  

W ramach struktur PIIB związanych z przekazywaniem informacji medialnej 

funkcjonuje także Grupa Medialna PIIB. W skład grupy wchodzą rzecznicy prasowi 

okręgowych izb oraz osoby wytypowane i upoważnione przez okręgowe izby do udzielania 

informacji przedstawicielom różnych mediów oraz rzecznikowi prasowemu PIIB.  

Ma to na celu aktywizowanie działań medialnych w okręgowych izbach oraz usprawnienie 

medialnej komunikacji wewnętrznej.  

Przewodniczący Komisji ds. komunikacji społecznej Andrzej Pawłowski wspólnie  

z rzecznikiem prasowym Urszulą Kieller-Zawiszą zorganizowali w siedzibie PIIB  

w Warszawie także szkolenie medialne dla członków Grupy Medialnej oraz redaktorów 

okręgowych biuletynów i członków Komisji ds. komunikacji społecznej (27 listopada  

2019 r.). Mówiono o mediach społecznościowych i praktycznych aspektach realizacji 

strategii komunikacji społecznej w social mediach, funkcjonowaniu mediów 

społecznościowych na podstawie doświadczeń Łódzkiej OIIB oraz o reklamach w mediach 

klasycznych i społecznościowych. Przekazane informacje na pewno przydały się 

redaktorom biuletynów w redagowaniu kolejnych wydań czasopism, członkom Grupy 

Medialnej - przy przekazywaniu informacji redaktorom i członkom Komisji ds. 

komunikacji społecznej - w planowaniu kolejnych działań PR. Uczestnicy szkolenia 

otrzymali także merytoryczne materiały nagrane na USB, z których mogli korzystać  

w swojej działalności.  

Kampania PR-owska to wieloetapowy proces i realizacja wyznaczonych zamierzeń 

często wymaga czasu dłuższego niż rok, z tego też wynika charakter długookresowych 

celów. Musi być ona także modyfikowana, aby uwzględniać zmieniające się realia 

funkcjonowania organizacji oraz otoczenia, w którym działa. W związku z tym  

i z przyjęciem przez KR PIIB w dniu 11 grudnia 2019 r. Strategii działań PR PIIB, będzie 

ona ulegała zmianom od 2020 r.  

 

2.22. Informatyzacja 

Witryna internetowa PIIB 

Strona internetowa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa jest jednym z głównych 

kanałów komunikacji z członkami Izby oraz podmiotami działającymi w obszarze 

budownictwa. Witryna pełni także rolę biuletynu urzędu, jakim jest Izba. Strona 

internetowa PIIB w obecnej szacie graficznej istnieje od 10 lat. W roku 2019 podjęto 

decyzję o stworzeniu nowej strony internetowej wraz z przebudową struktury menu  

i modułów nią zarządzających. Istotnym elementem nowej strony będzie  

jej responsywność na urządzeniach mobilnych. Uruchomienia planowane jest na kwiecień 

2020 r. 

W roku 2019 na stronach Izby zostało zamieszczonych i zmodyfikowanych  

265 informacji dotyczących bieżących spraw. 

Dużym zainteresowaniem wśród odbiorców treści cieszy się internetowy serwis 

aktów prawnych związanych z budownictwem. W celu zapewnienia usługi na najwyższym 

poziomie nadzór nad tym serwisem prowadzi kancelaria radcy prawnego mec. Krzysztofa 

Zająca. W roku 2019 liczba odwiedzających serwis z aktami prawnymi wyniosła 79 665. 

Podobnie jak w latach ubiegłych, bardzo często wykorzystywanym narzędziem jest 

publicznie prowadzony rejestr członków Izby oraz osób świadczących usługi 

transgraniczne. Umożliwia on sprawdzenie członkostwa oraz posiadania ochrony 

ubezpieczeniowej, z uwzględnieniem danych historycznych.  Liczba odwiedzin tego 

serwisu w roku 2019 wynosiła 397 544. 

Zwarte treści, ich ułożenie, sposób prezentacji i dbałość o częste aktualizacje 

decydują o wartości danej witryny internetowej, wyrażonej liczbą odsłon i użytkowników. 

Liczby te za rok 2019 przedstawiają się następująco: 

- liczba odsłon (liczba wyświetlonych wszystkich stron witryny piib.org.pl) – 2 654 256, 

- bezwzględna liczba niepowtarzalnych użytkowników – 614 218. 

Przedstawione dane zostały opracowane za pomocą systemu Google Analytics. 
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Media społecznościowe  

W roku 2019 Polska Izba Inżynierów Budownictwa aktywnie uczestniczyła  

w mediach społecznościowych za pośrednictwem serwisu Facebook.  W styczniu  

2019 roku profil startował z poziomu 8 241 osób do poziomu 12 532 na koniec roku. 

Oznacza to, że liczba polubień profilu Facebook wzrósł w roku 2019 o 52,07 %.  

Ten znaczący wzrost został osiągnięty dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu zespołu 

redakcyjnego profilu.  

 

 
 
 
Tabela nr 2.22.1. Zasięg (liczba odbiorców postu/artykułu) najpopularniejszych dziesięciu postów 

Post Zamieszczono 
Liczba  

wyświetleń  
ogółem 

Całkowity  
zasięg 
postu 

Unikalni  
użytkownicy  

(komentujący, 
udostępniający 

itp.)  

Architekt i inżynier budownictwa po nowemu  - kto 
jest inicjatorem zmian i w jakim celu … 05.05.2019 105480 60565 8962 

PROJEKT ZMIENIAJĄCY PRAWO BUDOWLANE 
ZOSTAŁ PRZYJĘTY PRZEZ RZĄD  Dzisiaj Rada 
Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy 
Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. … 06.11.2019 55864 51228 6970 

Architekt i inżynier budownictwa - nowy podział 
kompetencji wg IARP   06.05.2019 83687 47647 9071 

INFORMACJA ZE STRONY INTERNETOWEJ PIIB 

(redakcja profilu fb PIIB prosi o rozpowszechnianie 
tej informacji także na profilach prywatnych naszych 
czytelników w celu zapoznania z nią jak 
największego grona odbiorców): Od kwietnia 2019 
r. trwają prace nad zmianami w ustawie – Prawo 
budowlane.  28.11.2019 52561 44205 4980 

LAWINA ZMIAN W bieżącym roku najważniejsza dla 
nas ustawa, czyli Prawo budowlane, była zmieniana 
już 6-krotnie. Zmiany te wynikały z …. 28.08.2019 71940 42684 6320 

Karnawał wyborczy – czas ważnych decyzji ‼   11.10.2019 61957 40376 2780 

PENDOLINO LEGISLACYJNE RZĄDU dotyczące 
budownictwa - komentarz  28.04.2019 59000 34391 3666 
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Projekt ustawy PRAWO BUDOWLANE - Komentarze  
Stanowisko ustawodawcy..... 16.05.2019 55030 34203 4795 

ISTOTNE CZY NIEISTOTNE?  Od dłuższego czasu 
inżynierowie budownictwa próbują przekonać 
projektodawcę przepisów do stworzenia odrębnej 
definicji istotnego odstąpienia od projektu 
budowlanego dla obiektów liniowych.   01.09.2019 58271 33382 5085 

CZY PROJEKT TECHNICZNY TO PROJEKT 
WYKONAWCZY?  Planowana zmiana Prawa 
budowlanego, która dzieli projekt budowlany na trzy 
części, pociąga za sobą konieczność zmiany 
rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego. ….. 

 
 
 
 

12.11.2019 

 
 
 
 

33485 

 
 
 
 

30046 

 
 
 
 

3696 

 

Systemy wspomagające prace okręgowych biur i Krajowego Biura 

System Budinfo, którego administratorem jest Krajowe Biuro Izby, w sposób 

kompleksowy zapewnia wsparcie informatyczne w codziennym funkcjonowaniu 

okręgowych biur Izby. System umożliwia tworzenie przez użytkownika dowolnych 

raportów oraz wspiera wszystkie czynności związane z tworzeniem i obsługą masowej 

korespondencji tradycyjnej (papierowej) i email.  

W roku 2019 wprowadzono do użytkowania nowy system SESZAT. Jest to aplikacja 

przygotowana przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną PIIB do kompleksowej obsługi zadań 

związanych z przeprowadzaniem egzaminów na uprawnienia budowlane. System 

automatyzuje i porządkuje cały proces obsługi sesji egzaminacyjnej, przy uwzględnieniu 

współpracy okręgowych komisji kwalifikacyjnych i komisji krajowej oraz odpowiedniego 

podziału kompetencji między poszczególnych uczestników. System SESZAT jest aplikacją 

webową dostępną pod adresem https://seszat.piib.org.pl.  

Oprócz tego, w roku 2019 stworzono dodatkowy system wspomagający proces 

rejestracji kandydatów na uprawnienia budowlane. Termin pełnego wdrożenia systemu 

realizowany będzie w okresie luty-marzec 2020 r.  

Podjęto również prace nad stworzeniem mobilnej aplikacji skierowanej do członków 

samorządu zawodowego. Aplikacja będzie umożliwiała edycję danych członkowskich, 

rejestrację i dokonywanie płatności, dostęp do zaświadczeń członkowskich, profili 

branżowych, szkoleń on-line oraz czasopism i biuletynów wydawanych przez Izbę. 

Okręgowe izby będą również posiadały możliwość wysyłania powiadomień do członków  

o zbliżających się wydarzeniach. Uruchomienie aplikacji planowane jest w czerwcu  

2020 roku. 

Prowadzone są również prace nad wdrożeniem jednolitego elektronicznego sytemu 

obiegu dokumentów w biurach OIIB i Krajowym Biurze. Większość biur Izby posiada 

systemy do elektronicznego obiegu dokumentów różnych producentów i o różnej 

funkcjonalności. Zróżnicowanie to nie pozwala na wzajemną wymianę informacji między 

poszczególnymi biurami. Korzyści z wdrożenia takiego systemu byłyby najbardziej 

odczuwalne dla dużych okręgowych biur. Początkowo prace na tym systemem miały być 

prowadzone w roku 2019, jednak z powodu innych, pilniejszych projektów, będą 

prowadzone od drugiej połowy 2020 r.  

Krajowe Biuro PIIB pokrywa koszty związane z pełną administracją 

systemów, utrzymaniem infrastruktury, opieką nad warstwą hardwarową  

i softwarową, jak również utrzymaniem wsparcia technicznego i pomocy  

dla pracowników okręgowych biur. 

 

E-learning – system wspomagający doskonalenie zawodowe członków Izby 

Krajowe Biuro intensywnie współpracuje z działającą przy Krajowej Radzie Komisją 

Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego. Izba może się pochwalić stale 

rozbudowywanym systemem szkoleń e-learningowych. Na koniec roku 2019  

w internetowym systemie szkoleniowym znajdowało się 27 następujących kursów  

w formie e-learningu: 

• Projektowanie przegród zewnętrznych i ich złączy w standardzie niskoenergetycznym; 

http://seszat.piib.org.pl/
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• Nowoczesne technologie odwodnienia dróg i mostów; 

• Trwałość mostów stalowych w funkcji zjawisk korozji i zmęczenia; 

• Trwałość eksploatacyjna i wzmacnianie konstrukcji budowlanych; 

• Szkolenie uzupełniające poprzedzające ponowny wpis na listę Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa; 

• Nowoczesne konstrukcje przepustów, eko-mostów, oraz tuneli dla pieszych  

i rowerzystów; 

• Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach nN oraz SN w świetle procesów 

normalizacyjnych. Projektowanie, budowa, eksploatacja. Część I; 

• Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach nN oraz SN w świetle procesów 

normalizacyjnych. Projektowanie, budowa, eksploatacja. Część II; 

• Organizacja budowy – wybrane praktyczne zalecenia dla dobrego przygotowania  

i sprawnej realizacji; 

• Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię 

elektryczną. Dobór mocy źródeł zasilających - zagadnienia wybrane. Część II; 

• Eurokod 7, planowanie, interpretacja i projektowanie geotechniczne zgodne  

z PN EN 1997 i nowymi normami europejskimi; 

• Podstawy projektowania konstrukcji według PN-EN 1990; 

• Bezwykopowe technologie odnowy przewodów infrastruktury podziemnej miast; 

• Odpowiedzialność inżynierów budownictwa pełniących samodzielne funkcje techniczne 

w budownictwie; 

• Instalacje elektryczne niskiego napięcia w budownictwie. Część I - Procesy 

normalizacyjne. Urządzenia elektryczne; 

• Instalacje elektryczne niskiego napięcia w budownictwie. Część II - Środki ochrony 

dla zapewnienia bezpieczeństwa; 

• Samowola budowlana i istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego 

 - proces naprawczy przed organami nadzoru budowlanego; 

• Głębokie wykopy; 

• Metody osuszania przegród budowlanych, przyczyny i skutki zawilgocenia budynków; 

• Konstrukcje drewniane – wymagania oraz podstawowe zasady projektowania  

i wykonawstwa; 

• Bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie;  

• Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach budowlanych na wysokości 

– rusztowania i podesty robocze, środki ochrony indywidualnej; 

• Kosztorysowanie robót budowlanych; 

• Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię 

elektryczną. Dobór mocy źródeł zasilających - zagadnienia wybrane. Część I; 

• Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych; 

• Wprowadzenie do Eurokodów; 

• Wprowadzenie do konstrukcji zbrojonych geosyntetykami. 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku z tej formy podnoszenia kwalifikacji skorzystało 

22 423 członków Izby.  

 

Portal Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 

Od roku 2016 członkowie samorządu zawodowego mają dostęp do portalu Polskiej Izby 

Inżynierów Budownictwa. Za jego pośrednictwem mogą pobrać elektroniczne 

zaświadczenie potwierdzające członkostwo w Izbie, sprawdzić stan swoich rozliczeń  

z Izbą oraz opłat na obowiązkowe ubezpieczenie OC, czy też zapisać się na szkolenia 

stacjonarne organizowane przez swoje macierzyste okręgowe izby. W roku 

2019 w portalu PIIB zostały wprowadzone dwie istotne zmiany. Członkom umożliwiono 

korzystanie z najnowszej wersji Serwisu Budowlanego, znacznie bardziej rozbudowanego 

od swojego poprzednika, oraz uruchomiono dodatkowy serwis z normami SEP.  
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Biblioteka norm PKN 

Od roku 2012 Polska Izba Inżynierów Budownictwa zapewnia wszystkim swoim członkom 

dostęp do  biblioteki norm Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Zakres udostępnionych 

norm dotyczy zbioru norm określonych przez wyróżniki ICS 91 Budownictwo i materiały 

budowlane, ICS 93 Inżynieria lądowa i wodna oraz Polskich Norm zharmonizowanych  

do dyrektywy 89/106/EWG (materiały budowlane). Ponadto podpisana umowa 

gwarantuje członkom Izby dostęp do wszystkich aktualnych i wycofanych norm 

przywołanych w aktach prawnych z różnego okresu, związanych z budownictwem. 

Wynikiem tak zdefiniowanego zakresu jest 11 547 norm. Dostęp do biblioteki norm PKN 

ma każdy czynny członek samorządu zawodowego oraz na 6-miesięczny okres  

- praktykanci. Ponadto biblioteka norm PKN jest poszerzana o normy spoza wyróżników 

ICS 91 i 93, zgłoszone przez członków PIIB. 

 

 

 

Liczba członków, Liczba 

wejść do 

biblioteki 

norm PKN 

którzy skorzystali  

z norm PKN 

Dolnośląska OIIB 2364 23,34% 21253 

Kujawsko-Pomorska OIIB 1074 19,47% 6966 

Lubuska OIIB 493 18,32% 4095 

Lubelska OIIB 1333 21,11% 10483 

Łódzka OIIB 1418 20,97% 12093 

Małopolska OIIB 2740 23,66% 22891 

Mazowiecka OIIB 4211 24,14% 37503 

Opolska OIIB 549 20,72% 4536 

Podkarpacka OIIB 884 13,86% 4161 

Podlaska OIIB 868 23,30% 6907 

Pomorska OIIB 1723 20,91% 15104 

Śląska OIIB 3105 24,10% 26741 
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Świętokrzyska OIIB 742 17,82% 6954 

Warmińsko-Mazurska OIIB 805 19,65% 5811 

Wielkopolska OIIB 2285 22,42% 18433 

Zachodniopomorska OIIB 1054 19,45% 7899 

Razem 25648 21,70% 211830 
 

Tabela 2.22.2. Liczba członków, którzy skorzystali z dostępu do biblioteki  
norm budowlanych wg stanu na dzień 31.12.2019 r. 

 
 
 

Krajowe Biuro PIIB zapewnia wsparcie w przypadku problemów z dostępem  

do biblioteki norm.  

 

Inne systemy 

Serwis Budowlany  

Serwis Budowlany jest publikacją elektroniczną prezentującą w przyjazny  

dla użytkownika sposób informacje z dziedziny prawa budowlanego, planowania  

i zagospodarowania przestrzennego, prawa nieruchomości i prawa mieszkaniowego  

oraz wybrane elementy z zakresu prawa zamówień publicznych. 

 

Serwis BHP 

Serwis jest publikacją, która pozwala na rozwiązywanie problemów ze stosowaniem 

przepisów BHP. Zawiera akty prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa 

pracy oraz przepisów właściwych dla odpowiednich gałęzi gospodarki i rodzajów prac, 

m.in. budownictwa. Serwis zawiera także komentarze eksperckie z podaniem 

praktycznych przykładów oraz rozwiązań, jakie mogą być zastosowane przez specjalistę 

w danej sytuacji. 

 

Serwis Prawo Ochrony Środowiska  

Prawo Ochrony Środowiska to zaprezentowane w przyjazny sposób informacje z zakresu 

ochrony środowiska. Publikacja zawiera prawie 3500 ujednoliconych tekstów aktów 

prawnych z zakresu: 

− ochrony zasobów środowiska, 

− dostępu do informacji o środowisku, 

− programów ochrony środowiska, 

− gospodarki odpadami, 

− ochrony środowiska w działalności inwestycyjnej, 

− przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska, 

− samorządu terytorialnego, organów i instytucji wykonujących zadania z zakresu 

ochrony środowiska, 

− przepisów o ochronie środowiska w Unii Europejskiej. 

 

e-BISTYP 

Publikacja umożliwia dostęp do bazy cen związanych z rynkiem budowlanym. Podzielona 

jest na sześć grup cenowych dotyczących: inwestycji; remontów; dróg; kolei  

i tramwajów; materiałów budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych oraz maszyn i 

urządzeń. Dodatkowo usługa e-Bistyp zawiera zagadnienia dotyczące procesu 

budowlanego oraz akty prawne je regulujące. 
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Tabela 2.22.3. Liczb członków, którzy skorzystali z dostępu do usług  

dostępnych w portalu PIIB do końca 2019 r. 
 

Okręgowa izba  

inżynierów budownictwa  

Serwis 

budowlany 

Serwis 

Bistyp 

Serwis 

BHP 

Serwis 

POŚ 

Dolnośląska OIIB 1246 788 372 137 

Kujawsko-Pomorska OIIB 528 389 203 89 

Lubuska OIIB 314 217 103 63 

Lubelska OIIB 584 454 222 87 

Łódzka OIIB 662 443 237 120 

Małopolska OIIB 1342 931 515 161 

Mazowiecka OIIB 1912 1386 661 216 

Opolska OIIB 318 195 95 40 

Podkarpacka OIIB 494 350 247 71 

Podlaska OIIB 403 307 131 53 

Pomorska OIIB 760 531 237 113 

Śląska OIIB 1657 1165 509 232 

Świętokrzyska OIIB 370 248 146 39 

Warmińsko-Mazurska OIIB 427 326 145 55 

Wielkopolska OIIB 1005 587 416 145 

Zachodniopomorska OIIB 519 361 162 81 

RAZEM 12541 8678 4401 1702 

 

 

2.23. Wydawnictwo PIIB w 2019 r. 

W roku 2019 wydawnictwo publikowało dwa tytuły w wersji papierowej: miesięcznik 

„Inżynier Budownictwa” (drukowany w postaci 11 wydań o objętości 100 stron każdy  

i nakładzie ok. 120.000) oraz kwartalnik „Przewodnik projektanta” (którego ukazały 

się 4 numery o objętości 64 stron i nakładzie 5.000).  
W 2019 roku została przeprowadzona ankieta wśród członków Polskiej Izby 

Inżynierów Budownictwa w sprawie deklaracji sposobu czytelnictwa tytułu „Inżynier 

Budownictwa”. W połowie roku, od wydania lipcowo-sierpniowego, 15.465 członków 

otrzymuje czasopismo w formie e-wydania i o taką liczbę został pomniejszony nakład 

drukowany. Ze 120 000 nakładu 105 300 pozostaje w wersji drukowanej,  

a ok. 16 000 członków otrzymuje wersję elektroniczną. 

Podobnie jak w latach ubiegłych, zgodnie z realizacją linii programowej,  

w miesięczniku „Inżynier Budownictwa” znajdują się:  

• artykuły techniczne i prawne,  

• opisy ciekawych realizacji, 

• informacje o nowych normach, 

• kalendarium zmian prawnych, 

• informacje o wydarzeniach branżowych, 

• wiadomości z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 

Łączny roczny nakład miesięcznika w druku wyniósł: 1 357 540. 
Uzupełnieniem informacji w miesięczniku „Inżynier Budownictwa” jest strona 

internetowa www.inzynierbudownictwa.pl. Liczba użytkowników odwiedzających serwis 

branżowy dla inżynierów według Google Analytics w roku 2019 wyniosła: 951 136,  

a liczba odsłon: 2 448 291. 
W 2019 roku nadal wydawany był kwartalnik „Przewodnik Projektanta”, 

skierowany do osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę o procesie projektowania  

ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki materiałów budowlanych, wykończeniowych  

i instalacyjnych. Zawiera tematy związane z obowiązującymi regulacjami prawnymi  

http://www.inzynierbudownictwa.pl/
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i procedurami z zakresu wykonywania działań projektowych w procesie inwestycyjnym. 

Łączny nakład kwartalnika w 2019 roku wyniósł 20 000. 
Uzupełnieniem portfolio oferty Wydawnictwa PIIB jest serwis internetowy  

www. izbudujemy.pl, na którym zamieszczone są: 

• karty techniczne produktów budowlanych, instalacyjnych, sprzętu budowlanego 

oraz oprogramowania komputerowego; 

• karty firmy budowlanych – producenci, wykonawcy, dystrybutorzy; 

• inwestycje – przegląd obiektów budowlanych. 

Według statystyk zawartych w Google Analytics liczba użytkowników tego serwisu 

wyniosła w 2019 roku 130 455, natomiast liczba odsłon - 340 261. 

W 2019 roku serwis internetowy www.izbudujemy.pl otrzymał nową szatę 

graficzną, a www.inzynierbudownictwa.pl - nowy panel zarządczy CMS. Obie zmiany 

zostały zaplanowane w celu uatrakcyjnienia serwisów, dalszego ich rozwoju  

oraz zwiększenia możliwości przychodów z tego tytułu. 
W roku 2019 Wydawnictwo PIIB kontynuowało realizację projektu „Kreator 

Budownictwa Roku”. W tym roku po raz pierwszy przyznanie tytułów odbyło się  

w Łazienkach Królewskich, w Pałacu na Wyspie. Certyfikaty były wręczane przez Prezesa 

Krajowej Rady PIIB, Prezesa WPIIB oraz Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji  

i Rozwoju. Polska Izba Inżynierów Budownictwa od początku jest patronem honorowym 

uroczystości.  

Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w 2019 roku uhonorowało 

tytułem Kreator Budownictwa Roku łącznie 40 osób i firm, które wyróżniają się 

kreatywnością i pasją tworzenia, przyczyniają się do rozwoju rynku oraz trendów  

w budownictwie, a także stanowią wzór etycznego postępowania. W ramach projektu 

wydawany jest katalog „Kreator Budownictwa Roku” przedstawiający sylwetki 

nagrodzonych osób oraz profile działalności nagrodzonych firm. Publikacja ukazała się  

w nakładzie 800 egzemplarzy. 
Rok 2019 wydawnictwo zamknęło z zyskiem. 

W 2019 roku została powołana nowa Rada Nadzorcza Wydawnictwa Polskiej Izby 

Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o. W jej skład weszli przewodnicząca Joanna Gieroba 

oraz członkowie: Roman Karwowski, Wiktor Piwkowski i Piotr Rychlewski. 

Rada Nadzorcza powołała nowego prezesa zarządu WPIIB. Funkcję tę pełni 

dotychczasowa redaktor naczelna czasopisma „Inżynier Budownictwa” Aneta 

Grinberg-Iwańska. 

 

 

 

http://www.izbudujemy.pl/
http://www.inzynierbudownictwa.pl/
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2.24. Sprawozdanie finansowe i realizacja budżetu 

2.24.1. Informacje ogólne 

1. Sprawozdanie finansowe wraz z załączonym wprowadzeniem  

do sprawozdania finansowego (zał. nr 1), bilansem (zał. nr 2), rachunkiem 

zysków i strat (zał. nr 3), oraz informacją dodatkową (zał. nr 4) obejmuje 

okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.  

2. Sprawozdanie zostało sporządzone przez własną księgowość PIIB.  

3. Badanie sprawozdania finansowego PIIB za 2019 r. zlecono firmie 

audytorskiej POL - TAX 2 Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie. Opinia 

niezależnego biegłego przedstawiona jest w załączniku nr 5. 

 

2.24.2. Informacje o bilansie i rachunku zysków i strat 

Bilans po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 35.880.262,42 zł 

1. Aktywa obejmują: 

1) aktywa trwałe 22.932.781,70 zł 

w tym: wartości niematerialne i prawne 24.526,20 zł 

 środki trwałe 3.727.883,09 zł 

środki trwałe w budowie 19.093.069,41 zł 

należności długoterminowe 1.303,00 zł 

inwestycje długoterminowe 86.000,00 zł 

2) aktywa obrotowe 12.947.480,72 zł 

w tym: należności krótkoterminowe   745.488,06 zł 

inwestycje krótkoterminowe  11.910.849,84 zł 

rozliczenia międzyokresowe 291.142,82 zł 

2. Pasywa obejmują: 

1) fundusz podstawowy 15.603.069,91 zł 

2) wynik finansowy za rok 2019 (zysk) 1.598.172,22 zł 

3) zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 18.679.020,29 zł 

w tym:  

zobowiązania długoterminowe 8.249.994,05 zł 

zobowiązania  krótkoterminowe 8.184.783,98 zł 

w tym: środki z tytułu OC do prze- 

kazania ubezpieczycielowi 3.906.384.89 zł 

przychody dotyczące roku 2020 2.244.242,26 zł 

w tym: składki członkowskie na 2020 r.  2.181.000,00 zł 

3. Rachunek zysków i strat: 

− przychody wyniosły  13.483.094,94 zł 

w tym: składki członkowskie 8.465.016,00 zł 

rzeczoznawcy i cudzoziemcy 32.803,50 zł 

zwroty kosztów wysyłki 

insertów od OIIB i innych 478.289,25 zł 

zwroty kosztów kolportażu 

 „IB”, wysyłki insertów od 

Wydawnictwa PIIB 1.290.076,37 zł 

zwrot kosztów 

wydania „IB” od OIIB 2.052.601,60 zł 

zwrot kosztów druku opłat 27.238,50 zł 

zwrot kosztów szkoleń i noclegów 108.688,18 zł 

przychody z tytułu obsługi  

ubezpieczyciela  536.489,11 zł 

partycypacja Hestii w kosztach 

Zjazdu, otwarcia siedziby, V-4  69.918,70 zł 

zwrot z OIIB za książki 9.012,12 zł  

dotacja z EFS na Radę Sektorową 47.312,03 zł 

zwrot kosztów mediów na budowie  

przez Dekpol 104.644,16 zł 

wynajem pomieszczeń 11.969,51 zł 
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inne przychody 11.157,68 zł 

pozostałe przychody operacyjne 40.285,21 zł 

przychody finansowe 197.593,02 zł 

- w tym dywidenda od Wydawnictwa 84.812,10 zł  

− koszty wyniosły 11.861.414,72 zł 

w tym: działalności statutowej  4.161.944,28 zł 

działalności pozostałej 3.846.197,14 zł 

ogólne 3.722.350,27 zł 

koszty mediów na Kujawskiej 104.644,16 zł 

pozostałe koszty 26.278,87 zł 

4. W roku 2019 osiągnięto wynik finansowy dodatni w wysokości 

1.598.172,22 zł, który proponuje się przeznaczyć na działalność statutową 

PIIB. 

 

2.24.3. Informacje o realizacji budżetu za 2019 r. 

1. XVII Krajowy Zjazd uchwalił budżet w wysokości 9.096.000,00 zł. 

2.1 Czynsze i utrzymanie biura, wynajęcie sal 340 000,00 zł 

2.2 

Wyposażenie biura, administracja oprogramowania, 

serwis urządzeń                300 000,00 zł 

2.3 Usługi pocztowe, telekom., bankowe i inne                        215 000,00 zł 

2.4 Materiały biurowe, prasa, książki, druk materiałów                          120 000,00 zł 

2.5 Płace                                    2 385 000,00 zł 

2.6 Nagrody roczne personelu 190 000,00 zł 

2.7 Świadczenia urlopowe  34 000,00 zł 

2.8 Ryczałty Prezydium Krajowej Rady 680 000,00 zł 

2.9 Ekwiwalenty 260 000,00 zł 

2.10 Umowy zlecenia i ekspertyzy 70 000,00 zł 

2.11 Delegacje i koszty transportu                                          500 000,00 zł 

2.12 

Koszty zakupu „Inżyniera Budownictwa” ponoszone 

przez KR          730 000,00 zł 

2.13 Koszty kolportażu i masowej korespondencji 360 000,00 zł 

2.14 Koszty zjazdu krajowego 280 000,00 zł 

2.15 Koszty szkoleń i konferencji                                           300 000,00 zł 

2.16 Koszty obsługi prawnej i ekspertyz                             500 000,00 zł 

2.17 Koszty promocji, materiały prasowe 125 000,00 zł 

2.18 Koszty współpracy z zagranicą 107 000,00 zł 

2.19 Nagrody fundowane przez PIIB 40 000,00 zł 

2.20 Koszt elektronicznego dostępu do norm 130 000,00 zł 

2.21 Serwis Budowlany 180 000,00 zł 

2.22 Spłata pożyczek z OIIB 1 250 000,00 zł 

 Razem 9 096 000,00 zł 

 

2. Krajowa Rada PIIB w dniu 11 grudnia 2019 r. uchwałą 26/R/19, dokonała 

następującej korekty budżetu na rok 2019: 

1) Zwiększono poz. 2.1. „Czynsze i utrzymanie biura, wynajęcie sal” o kwotę 

320.000 zł do kwoty 660.000 zł. 

2) Zwiększono poz. 2.2. „Wyposażenie biura, administracja oprogramowania, 

serwis urządzeń” o kwotę 70.000 zł do kwoty 370.000 zł. 
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3) Zwiększono poz. 2.3. „Usługi pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe i 

inne” o kwotę 30.000 zł do kwoty 245.000 zł. 

4) Zmniejszono poz. 2.5. „Płace” o kwotę 290.000 zł do kwoty 2.095.000 zł. 

5) Zmniejszono poz. 2.8. „Ryczałty Prezydium Krajowej Rady” o kwotę 40.000 

zł do kwoty 640.000 zł. 

6) Zmniejszono poz. 2.10. „Umowy zlecenia i ekspertyzy” o kwotę 5.000 zł do 

kwoty 65.000 zł. 

7) Zmniejszono poz. 2.12. „Koszty zakupu „Inżyniera Budownictwa” 

ponoszone przez KR” o kwotę 80.000 zł do kwoty 650.000 zł. 

8) Zwiększono poz. 2.13. „Koszty kolportażu i masowej korespondencji” o 

kwotę 190.000 zł do kwoty 550.000 zł. 

9) Zmniejszono poz. 2.14. „Koszty zjazdu krajowego” o kwotę 50.000 zł do 

kwoty 230.000 zł. 

10) Zmniejszono poz. 2.15. „Koszty szkoleń i konferencji” o kwotę 90.000 zł 

do kwoty 210.000 zł. 

11) Zmniejszono poz. 2.16. „Koszty obsługi prawnej i ekspertyz” o kwotę 

15.000 zł do kwoty 485.000 zł. 

12) Zwiększono poz. 2.17. „Koszty promocji, materiały prasowe” o kwotę 

30.000 zł do kwoty 155.000 zł. 

13) Zmniejszono poz. 2.18. „Koszty współpracy z zagranicą” o kwotę 10.000 zł 

do kwoty 97.000 zł. 

14) Zmniejszono poz. 2.19. „Nagrody fundowane przez PIIB” o kwotę 20.000 

zł do kwoty 20.000 zł. 

15) Zmniejszono poz. 2.20. „Koszt elektronicznego dostępu do norm” o kwotę 

5.000 zł do kwoty 125.000 zł. 

16) Zwiększono poz. 2.21. „Serwis Budowlany” o kwotę 1.000 zł do kwoty 

181.000 zł. 

17) Zmniejszono poz. 2.22. „Spłata pożyczek z OIIB” o kwotę 36.000 zł do 

kwoty 1.214.000 zł. 

Realizację skorygowanego budżetu przedstawiono w tabeli poniżej. 

L.p. Wpływy - przychody 
Plan 

zł 

Realizacja 

zł 
% 

1 Składki członkowskie 8 388 000,00  8 465 016,00 100,92% 

2 Odsetki otrzymane 152 000,00  124 504,25 81,91% 

3 

Opłaty za rzeczoznawców i 

cudzoziemców  30 000,00  32 803,50 109,35% 

4 

Opłata za obsługę 

ubezpieczenia  526 000,00  536 489,11 101,99% 

 Razem 9 096 000,00 9 158 812,86 100,69% 

L.p. Wydatki - koszty Plan 

zł 

Wykonanie 

zł % 

1 Czynsze i utrzymanie biura  660 000,00  655 080,28 99,25% 

2 

Wyposażenie biura, 

administracja 

oprogramowania, serwis 

urządzeń                370 000,00  368 434,24 99,58% 
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3 

Usługi pocztowe, telekom., 

bankowe i inne                        245 000,00  235 189,92 96,00% 

4 

Materiały biurowe, prasa, 

książki, druk materiałów                          120 000,00  110 660,02 92,22% 

5 Płace                                    2 095 000,00  2 077 394,09 99,16% 

6 Nagrody roczne personelu 190 000,00  189 970,55 99,98% 

7 Świadczenia urlopowe  34 000,00  29 232,75 85,98% 

8 

Ryczałty Prezydium 

Krajowej Rady 640 000,00  636 865,90 99,51% 

9 Ekwiwalenty 260 000,00  252 735,00 97,21% 

10 

Umowy zlecenia i 

ekspertyzy 65 000,00  54 868,73 84,41% 

11 

Delegacje i koszty 

transportu                                          500 000,00  499 387,91 99,88% 

12 

Koszty zakupu „Inżyniera 

Budownictwa” ponoszone 

przez KR          650 000,00  628 845,11 96,75% 

13 

Koszty kolportażu i 

masowej korespondencji 550 000,00  486 006,28 88,36% 

14 Koszty zjazdu krajowego 230 000,00  229 396,48 99,74% 

15 Koszty szkoleń i konferencji                                           210 000,00  199 388,03 94,95% 

16 

Koszty obsługi prawnej i 

ekspertyz                             485 000,00  480 802,53 99,13% 

17 

Koszty promocji, materiały 

prasowe 155 000,00  120 424,80 77,69% 

18 

Koszty współpracy z 

zagranicą 97 000,00  91 119,76 93,94% 

19 

Nagrody fundowane przez 

PIIB 20 000,00  5 940,76 29,70% 

20 

Koszt elektronicznego 

dostępu do norm 125 000,00  122 008,20 97,61% 

21 Serwis Budowlany 181 000,00  180 810,00 99,90% 

22 Spłata pożyczek z OIIB 1 214 000,00  1 211 786,92 99,82% 

 Razem 9 096 000,00  8 866 348,26  97,48% 

3. Wpływy z tytułu składek członkowskich były wyższe niż preliminowano 

w budżecie PIIB o 77.016,00 zł i wyniosły 8.465.016,00 zł. Odsetki otrzymane 

wyniosły 124.504,25 zł i były niższe od zaplanowanych o 27.495,75 zł. 

Wpływy z opłat (rzeczoznawcy i cudzoziemcy) były wyższe od zaplanowanych  

o 2.803,50 zł i wyniosły 32.803,50 zł. Opłata za obsługę ubezpieczenia wyniosła 

536.489,11 zł i była wyższa od zaplanowanej o 10.489,11 zł. PIIB otrzymała 

od Wydawnictwa PIIB Sp. z o.o. dywidendę za rok 2018 w wysokości 

84.812,40 zł.  

4. Wydatki ogółem były niższe niż planowano i wyniosły 8.866.348,26 zł, 

tj. 97,48% przy planowanych 9.096.000,00 zł. 

2.24.4.  Wnioski 

1. Sprawozdanie finansowe za 2019 r. wraz z informacją o realizacji budżetu, 

należy przedstawić do akceptacji XIX Krajowemu Zjazdowi Polskiej Izby 

Inżynierów Budownictwa. 

2. Nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości 1.598.172,22 zł 

stanowiącą dodatni wynik finansowy za 2019 r. proponuje się przeznaczyć 

na działalność statutową. 

 

 

Warszawa, dnia 18.03.2020 r. 
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załącznik nr 1 

 

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 
1. Nazwa, siedziba jednostki: 

Polska Izba Inżynierów Budownictwa  

00-793 Warszawa, ul. Kujawska1 

2. NIP :525-22-54-990 

3. Przedmiot działalności:  

Reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych członków samorządu zawodowego, a w 

szczególności:  

1) realizacja zadań określonych w art. 8 Ustawy o samorządach zawodowych architektów 

oraz inżynierów budownictwa z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz.U. 2001 Nr 5, poz. 42) 

tj. z dnia 19 kwietnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 932) 

tj. z dnia 1 grudnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) 

tj. z dnia 29 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) 

tj. z dnia 16 maja 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz.1117,  

2) występowanie z inicjatywą do władz ustawodawczych i wykonawczych w celu tworzenia 

właściwych warunków rozwoju budownictwa oraz roli i miejsca zawodu inżyniera w tym 

procesie,  

3) współdziałanie z innymi samorządami zawodowymi,  

4) współdziałanie ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi działającymi w obszarze 

budownictwa,  

5) wnioskowanie do właściwych organów państwowych o przyznawanie członkom Izby 

nagród i odznaczeń państwowych,  

6) przyznawanie członkom Izby nagród i odznak ustanowionych uchwałami Krajowego 

Zjazdu Izby. 

4. Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony 

5. Jednostka nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. 

6. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2019 do  

31.12.2019. 

7. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu dalszej kontynuacji 

działalności. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania 

działalności 

8. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych 

prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad 

(polityką) rachunkowości, wprowadzającą: 

1) zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych, 

2) zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, 

3) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont, 

4) system ochrony danych i ich zbiorów 

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego 2019 aktywa i pasywa wyrażone            

w złotych, wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi  z przyjętych 

zasad (polityki) rachunkowości: 
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1) środki trwałe oraz wyposażenie - według ceny nabycia skorygowanej o dokonane 

odpisy amortyzacyjne liczone metodą liniową wg zgodnie z okresem 

ekonomicznej użyteczności oraz odpisy aktualizacyjne 

2) środki trwałe w budowie w wysokości ogółu kosztów pozostających w 

bezpośrednio, związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o 

odpisy z tyt. trwałej utraty wartości 

3) wartości niematerialne i prawne - według ceny nabycia skorygowanej o dokonane 

odpisy amortyzacyjne liczone metodą liniową wg obowiązujących stawek oraz 

odpisy aktualizacyjne, 

4) udziały w innych jednostkach, udziały w jednostkach podporządkowanych oraz 

inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych oprócz nieruchomości oraz 

wartości niematerialnych i prawnych zaliczonych do inwestycji - według ceny 

nabycia, pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości albo 

skorygowanej ceny nabycia – jeżeli dla danego składnika aktywów został 

określony termin wymagalności 

5) należności i udzielone pożyczki w kwocie wymaganej zapłaty, w wartości 

nominalnej 

6) środki pieniężne - według wartości nominalnej, 

7) zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty 

8) fundusz podstawowy tworzą zyski lat ubiegłych przeznaczone na działalność 

statutową 

Sprawozdanie finansowe sporządzone jest zgodnie z ustawą o rachunkowości wg 

załącznika nr 1.  

Sprawozdanie finansowe obejmuje: 

1. bilans 

2. rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) 

3. informacja dodatkowa obejmująca: 

a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

b. dodatkowe informacje i objaśnienia 

 

 

Warszawa, dnia 18 marca 2020 r.    



ROK: 2019Polska Izba In ynierów Budownictwa
00-793 Warszawa ul. Kujawska 1
NIP: 525-22-54-990 Bilans

          AKTYWA

+/- Poz. Nazwa pozycji Na koniec roku
2019-12-31

Na koniec ub. roku
2018-12-31

- A Aktywa trwa e 22.932.781,70 16.749.632,34
- I Warto ci niematerialne i prawne 24.526,20 49.052,40

1 Koszty zako czonych prac rozwojowych 0,00 0,00
2 Warto  firmy 0,00 0,00
3 Inne warto ci niematerialne i prawne 24.526,20 49.052,40
4 Zaliczki na warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00

- II Rzeczowe aktywa trwa e 22.820.952,50 16.589.526,18
- 1 rodki trwa e 3.727.883,09 3.717.222,59

a) grunty (w tym prawo u ytkowania wieczystego gruntu) 3.653.664,79 3.653.664,79
b) budynki, lokale i obiekty in ynierii l dowej i wodnej 0,00 0,00
c) urz dzenia techniczne i maszyny 35.711,76 36.204,41
d) rodki transportu 0,00 0,00
e) inne rodki trwa e 38.506,54 27.353,39

2 rodki trwa e w budowie 19.093.069,41 12.872.303,59
3 Zaliczki na rodki trwa e w budowie 0,00 0,00

- III Nale no ci d ugoterminowe 1.303,00 25.053,76
1 Od jednostek powi zanych 0,00 0,00
2 Od pozosta ych jednostek 1.303,00 25.053,76

- IV Inwestycje d ugoterminowe 86.000,00 86.000,00
1 Nieruchomo ci 0,00 0,00
2 Warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00

- 3 ugoterminowe aktywa finansowe 86.000,00 86.000,00
- a) w jednostkach powi zanych 0,00 0,00

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

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

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

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

- B Aktywa obrotowe 12.947.480,72 17.089.332,01
- I Zapasy 0,00 0,00

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

- II Nale no ci krótkoterminowe 745.488,06 766.083,78
- 1 Nale no ci od jednostek powi zanych 0,00 0,00

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

b) inne 0,00 0,00
- 2 Nale no ci od pozosta ych jednostek 745.488,06 766.083,78

- a) z tytu u dostaw i us ug, o okresie sp aty: 99.563,34 249.001,70
-(1) do 12 miesi cy 99.563,34 249.001,70
-(2) powy ej 12 miesi cy 0,00 0,00

b) z tytu u podatków, dotacji, ce , ubezpiecze  spo ecznych i zdrowotnyc 0,00 63.331,13
c) inne 645.924,72 453.750,95
d) dochodzone na drodze s dowej 0,00 0,00

- III Inwestycje krótkoterminowe 11.910.849,84 16.070.415,32
- 1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 11.910.849,84 16.070.415,32

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

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

Druk: 2020-03-18 Sage Symfonia 2.0 Finanse i Ksi gowo  2019.d Strona 1 pierwsza

Załącznik nr 2
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ROK: 2019Polska Izba In ynierów Budownictwa
00-793 Warszawa ul. Kujawska 1
NIP: 525-22-54-990 Bilans

          AKTYWA

+/- Poz. Nazwa pozycji Na koniec roku
2019-12-31

Na koniec ub. roku
2018-12-31

- c) rodki pieni ne i inne aktywa pieni ne 11.910.849,84 16.070.415,32
-(1) rodki pieni ne w kasie i na rachunkach 11.910.849,84 16.056.584,43
-(2) inne rodki pieni ne 0,00 13.830,89
-(3) inne aktywa pieni ne 0,00 0,00

2 Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe 291.142,82 252.832,91

Suma 35.880.262,42 33.838.964,35

Druk: 2020-03-18 Sage Symfonia 2.0 Finanse i Ksi gowo  2019.d Strona 2
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ROK: 2019Polska Izba In ynierów Budownictwa
00-793 Warszawa ul. Kujawska 1
NIP: 525-22-54-990 Bilans

          PASYWA

+/- Poz. Nazwa pozycji Na koniec roku
2019-12-31

Na koniec ub. roku
2018-12-31

- A Kapita  (fundusz) w asny 17.201.242,13 15.603.069,91
I Kapita  (fundusz) podstawowy 15.603.069,91 13.900.734,67
II Nale ne wp aty na kapita  podstawowy (wielko  ujemna) 0,00 0,00
III Udzia y (akcje) w asne (wielko  ujemna) 0,00 0,00
IV Kapita  (fundusz) zapasowy 0,00 0,00
V Kapita  (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
VI Pozosta e kapita y (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00
VII Zysk (strata) z lat ubieg ych 0,00 0,00
VIII Zysk (strata) netto 1.598.172,22 1.702.335,24
IX Odpisy z zysku netto w ci gu roku obrotowego (wielko  ujemna) 0,00 0,00

- B Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania 18.679.020,29 18.235.894,44
- I Rezerwy na zobowi zania 0,00 0,00

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

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

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

- II Zobowi zania d ugoterminowe 8.249.994,05 6.702.180,81
1 Wobec jednostek powi zanych 0,00 0,00

- 2 Wobec pozosta ych jednostek 8.249.994,05 6.702.180,81
a) kredyty i po yczki 8.249.994,05 6.702.180,81
b) z tytu u emisji d nych papierów warto ciowych 0,00 0,00
c) inne zobowi zania finansowe 0,00 0,00
d) inne 0,00 0,00

- III Zobowi zania krótkoterminowe 8.184.783,98 9.184.471,34
- 1 Wobec jednostek powi zanych 0,00 0,00

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

b) inne 0,00 0,00
- 2 Wobec pozosta ych jednostek 8.165.193,70 9.166.407,78

a) kredyty i po yczki 1.632,87 6.646,41
b) z tytu u emisji d nych papierów warto ciowych 0,00 0,00
c) inne zobowi zania finansowe 0,00 0,00

- d) z tytu u dostaw i us ug, o okresie wymagalno ci: 3.112.485,38 4.125.524,27
-(1) do 12 miesi cy 3.112.485,38 4.125.524,27
-(2) powy ej 12 miesi cy 0,00 0,00

e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00
f) zobowi zania wekslowe 0,00 0,00
g) z tytu u podatków, ce , ubezpiecze  i innych wiadcze 212.505,39 214.119,93
h) z tytu u wynagrodze 23.618,00 974,02
i) inne 4.814.952,06 4.819.143,15

3 Fundusze specjalne 19.590,28 18.063,56
- IV Rozliczenia mi dzyokresowe 2.244.242,26 2.349.242,29

1 Ujemna warto  firmy 0,00 0,00
- 2 Inne rozliczenia mi dzyokresowe 2.244.242,26 2.349.242,29

-(1) ugoterminowe 0,00 0,00
-(2) krótkoterminowe 2.244.242,26 2.349.242,29

Suma 35.880.262,42 33.838.964,35

Druk: 2020-03-18 Sage Symfonia 2.0 Finanse i Ksi gowo  2019.d Strona 3 ostatnia
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ROK: 2019Polska Izba In ynierów Budownictwa
00-793 Warszawa ul. Kujawska 1
NIP: 525-22-54-990 Jednostronny rachunek zysków i strat

          Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/- Poz. Nazwa pozycji Na koniec roku
2019-12-31

Rok ubieg y

- A Przychody netto ze sprzeda y i zrównane z nimi, w tym: 13.093.260,52 13.087.929,72
* - od jednostek powi zanych 0,00 0,00

I Przychody netto ze sprzeda y produktów 13.093.260,52 13.087.929,72
II Zmiana stanu produktów (zwi kszenie - warto  dodatnia, zmniejszenie 0,00 0,00
III Koszt wytworzenia produktów na w asne potrzeby jednostki 0,00 0,00
IV Przychody netto ze sprzeda y towarów i materia ów 0,00 0,00

- B Koszty dzia alno ci operacyjnej 11.730.491,69 12.008.436,98
I Amortyzacja 177.563,29 56.652,29
II Zu ycie materia ów i energii 219.792,73 225.825,16
III Us ugi obce 6.681.692,63 7.008.516,29

- IV Podatki i op aty, w tym: 13.823,51 39.078,92
* -(1) podatek akcyzowy 0,00 0,00

V Wynagrodzenia 2.908.134,19 3.052.341,18
VI Ubezpieczenia spo eczne i inne wiadczenia 519.001,39 467.360,78
VII Pozosta e koszty rodzajowe 1.210.483,95 1.158.662,36
VIII Warto  sprzedanych towarów i materia ów 0,00 0,00

C Zysk (strata) ze sprzeda y (A-B) 1.362.768,83 1.079.492,74
- D Pozosta e przychody operacyjne 192.241,40 498.706,28

I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwa ych 0,00 2.540,44
II Dotacje 47.312,03 29.774,85
III Inne przychody operacyjne 144.929,37 466.390,99

- E Pozosta e koszty operacyjne 126.984,87 75.614,33
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwa ych 0,00 0,00
II Aktualizacja warto ci aktywów niefinansowych 0,00 0,00
III Inne koszty operacyjne 126.984,87 75.614,33

F Zysk (strata) z dzia alno ci operacyjnej (C+D-E) 1.428.025,36 1.502.584,69
- G Przychody finansowe 197.593,02 220.207,73

- I Dywidendy i udzia y w zyskach, w tym: 84.812,40 16.935,66
* -(1) od jednostek powi zanych 0,00 0,00

- II Odsetki, w tym: 112.780,62 203.272,07
* -(1) od jednostek powi zanych 0,00 0,00

III Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00
IV Aktualizacja warto ci inwestycji 0,00 0,00
V Inne 0,00 0,00

- H Koszty finansowe 3.938,16 1.250,18
- I Odsetki, w tym: 113,42 567,66

* -(1) dla jednostek powi zanych 0,00 0,00
II Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00
III Aktualizacja warto ci inwestycji 0,00 0,00
IV Inne 3.824,74 682,52

I Zysk (strata) z dzia alno ci gospodarczej (F+G-H) 1.621.680,22 1.721.542,24
- J Wynik zdarze  nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) 0,00 0,00

I Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00
II Straty nadzwyczajne 0,00 0,00

K Zysk (strata) brutto (I±J) 1.621.680,22 1.721.542,24
L Podatek dochodowy 23.508,00 19.207,00
M Pozosta e obowi zkowe zmniejszenia zysku (zwi kszenia straty) 0,00 0,00
N Zysk (strata) netto (K-L-M) 1.598.172,22 1.702.335,24

Druk: 2020-03-18 Sage Symfonia 2.0 Finanse i Ksi gowo  2019.d Strona 1 ostatnia

Załącznik nr 3
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załącznik nr 4 

Dodatkowe informacje i objaśnienia 
 

I. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach bilansu 

1. Wartości niematerialne i prawne stanowią programy komputerowe, których wartość na 

koniec 2019 roku wynosi 24.526,20 zł. Na ich wartość netto składają się: 

 

Nazwa wartości niematerialnych i prawnych 

Wartość 

początkowa 

(brutto) 
 – stan na 

początek roku 

obrotowego 

Zwiększenie 

wartości 
początkowej  

- przychody 

- aktualizacja 
przemieszczenie 

 

Zmniejszenie 

wartości 

początkowej  
- zbycie 

likwidacja 

- inne 

Wartość 

początkowa – 

stan na koniec 
roku 

obrotowego 

(2 + 3 – 4) 

1 2 3 4 5 

inne wartości niematerialne i prawne 

amortyzowane liniowo 
181.799,86 zł 0 0  181.799,86 zł 

inne wartości niematerialne i prawne 
amortyzowane w 100% 

98.073,86 zł 0 0 98.073,86 zł 

     

     

Razem 279.873,72 zł 0 0 279.873,72 zł 

 
 

2. Rzeczowe aktywa trwałe – wykazane w bilansie rzeczowe aktywa w kwocie           

22.820.952,50 zł stanowią posiadane przez PIIB środki trwałe oraz środki trwałe w 

budowie.  

2.1 W dniu 21.10.2015 r. PIIB zakupiła zabudowaną nieruchomość przeznaczoną na 

siedzibę, położoną w Warszawie, Dzielnicy Mokotów, przy ul. Kujawskiej 1, 

stanowiącą działkę o obszarze 1.021 m2, na której znajduje się budynek o czterech 

kondygnacjach naziemnych i jednej kondygnacji podziemnej, o powierzchni 

zabudowy 498 m2, kwalifikującego się do generalnego remontu. Nieruchomość 

została kupiona za cenę 7.878.000,00 zł. Na podstawie operatu szacunkowego 

sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego, określono  wartość gruntu na kwotę 

3.650.665,20 zł natomiast wartość budynku na kwotę 4.227.334,80 zł. Grunt przyjęto 

do środków trwałych, natomiast budynek zakwalifikowano do pozycji bilansowej – 

środki trwałe w budowie. Wartości początkowe nieruchomości zostały zwiększone o 

opłaty notarialne i sądowe: grunt o kwotę 2.999,59 zł, budynek o kwotę 3.473,41 

Umorzenie 

 - stan na 

początek roku 
obrotowego 

Zwiększenie 
umorzenia  

 

Zmniejszenie 

umorzenia 

Umorzenie  

- stan na koniec 

roku obrotowego 
(6 + 7– 8) 

Wartość netto wartości 

niematerialnych i prawnych 

    

stan na początek  

roku 

obrotowego 
(2 – 6) 

stan na koniec  

roku 

obrotowego 
(5 – 9) 

6 7 8 9 10 11 

132.747,46 zł 24.526,20 zł 0 157.273,66.zł 49.052,40 zł 24.526,20 zł 

98.073,86 zł 0 0 98.073,86 zł 0 0 

      

      

230.821,32 zł 24.526,20 zł 0 255.347,52 zł 49.052,40 zł 24.526,20 zł 
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2.2 W skład środków trwałych wchodzą: grunt, urządzenia klimatyzacyjne, zespoły 

komputerowe, urządzenia biurowe, oraz wyposażenie o cenie jednostkowej poniżej 

3,5 tys. zł, umorzone w 100%.  

 

2.3  Środki trwałe w budowie  

1) budynek przy ul. Kujawskiej 1. Na dzień 31.12.2019 jego wartość wynosi 

19.093.069,41 zł. W roku 2019 wydatki związane z adaptacją i modernizacją 

nowej siedziby wyniosły 6.220.765,82 zł. 

2.4  Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe wyniosły 6.400.965,26 zł: 180.199,44 zł na 

środki trwałe i 6.220.765,82 zł na środki trwałe w budowie, w tym wydatki na 

ochronę środowiska 947.160,78 zł. Planowane nakłady na rok 2020 wynoszą 

615.800 zł. 

3. PIIB nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście, ani nie amortyzuje środków 

trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów. Aktualnie 

PIIB użytkuje na podstawie umowy najmu: 

1) trzy kserokopiarki Konica-Minolta C258 – czynsz miesięczny 447,30 zł plus VAT 

2) trzy garaże – czynsz miesięczny 353,10 zł plus VAT 

Nazwa grupy rodzajowej środków 

trwałych

Wartość 

początkowa 

(brutto) - stan na 

01.01.2019 r.

Zwiększenie 

wartości 

początkowej            

-przychody             

-aktualizacja             

-przemieszczenie

Zmniejszenie 

wartości 

początkowej            

-zbycie                     

-likwidacja               

-inne

Wartość 

początkowa - stan 

na 31.12.2019 r.      

(2 + 3 +4)

1 2 3 4 5

grunty 3 653 664,79 zł  -  zł                -  zł                3 653 664,79 zł 

urządzenia i zespoły komputerowe 386 090,62 zł     13 707,07 zł      132 654,09 zł    267 143,60 zł    

inne środki trwałe 45 274,69 zł       40 321,96 zł      25 578,92 zł      60 017,73 zł      

amortyzowane w 100% 225 352,87 zł     126 170,41 zł    20 479,56 zł      331 043,72 zł    

ulepszenia w obcych środkach trwałych 480 624,06 zł     -  zł                480 624,06 zł    -  zł                 

Razem 4 791 007,03 zł  180 199,44 zł   659 336,63 zł   4 311 869,84 zł 

stan na 

01.01.2019 zł (2 - 

6)

stan na 

31.12.2019 zł (5 - 

9)

6 7 8 9 10 11

0 0 0 0 3 653 664,79 zł 3 653 664,79 zł  

349 886,21 zł     14 199,72 zł      132 654,09 zł    231 431,84 zł    36 204,41 zł      35 711,76 zł       

45 274,69 zł       1 815,42 zł        25 578,92 zł      21 511,19 zł      0 38 506,54 zł       

225 352,87 zł     126 170,41 zł    20 479,56 zł      331 043,72 zł    0 0

453 270,67 zł     10 851,54 zł      464 122,21 zł    0 27 353,39 zł      -  zł                 

1 073 784,44 zł  153 037,09 zł   642 834,78 zł   583 986,75 zł    3 717 222,59 zł 3 727 883,09 zł 

Umorzenie - stan 

na 01.01.2019 r.

Zwiększenie 

umorzenia

Zmniejszenie 

umorzenia

Umorzenie - stan 

na 31.12.2019 r.          

(6 + 7 - 8)

Wartość netto środków trwałych
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4. Należność długoterminową o wartości 1.303,00 zł stanowi kaucja w wysokości 1.303 zł 

wpłacona jako zabezpieczenie roszczeń Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami 

wynikających z umowy najmu garaży i podlega zwrotowi po całkowitym rozliczeniu 

się przez PIIB z zawartej umowy najmu. 

5. Inwestycje długoterminowe o wartości 86.000,00 zł stanowią: 

1) udziały w „Wydawnictwie PIIB” sp. z o.o., w wysokości 86.000,00 zł                  

co  stanowi 57,3 % udziałów, w kapitale podstawowym spółki. Wykazano je w 

pozycji długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach, ponieważ 

zgodnie z ustawą o rachunkowości PIIB nie tworzy grupy kapitałowej, ani nie jest 

jednostką będącą spółką handlową lub przedsiębiorstwem państwowym.  

6. Aktywa obrotowe o wartości 12.947.480,72 zł stanowią: 

6.1. należności krótkoterminowe 745.488,06 zł 

6.2. inwestycje krótkoterminowe 11.910.849,84 zł 

6.3. krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 291.142,82 zł 

6.1. Należności krótkoterminowe 745.488,06 zł 

Lp Treść Wartość

1 Okręgowe IIB 644 608,80 zł                   

2 Dekpol S.A. 59 492,75 zł                     

3 Ergo Hestia 11 000,00 zł                     

4 Hotele Diament 7 379,06 zł                       

5 Wydawnictwo PIIB 6 642,00 zł                       

6 Pozostałe jednostki 16 365,45 zł                     

Razem poz 1-6 745 488,06 zł                    

6.2. Inwestycje krótkoterminowe stanowi kwota 11.910.849,84 zł na którą składają się: 

1) środki pieniężne w wysokości  11.910.849,84 zł 

Lp Treść Wartość

1 środki pieniężne w kasie 3 415,64 zł                         

2 Środki pieniężne w banku 602 392,54 zł                     

w tym:                                                           BGK 27 655,56 zł                       

Millennium 574 736,98 zł                     

3 Lokaty bankowe 11 305 041,66 zł                

Razem 1-4 11 910 849,84 zł                 
 

6.3. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wynoszą 291.142,82 zł.  Dotyczą: 

1) prenumeraty czasopism na rok 2020, zakupionych w bieżącym roku w wysokości             

11.314,41 zł,  

2) rocznej licencji na dostęp do elektronicznej biblioteki norm budowlanych              

w wysokości 61.004,10 zł,  

3) rocznej licencji na dostęp do Serwisu Budowlanego i Serwisu Budowlanego BHP 

w wysokości 165.742,50 zł, 

4) aktualizacji rocznych licencji na korzystanie z portali internetowych i aktualizacji 

oprogramowania, ubezpieczeń, w wysokości 20.847,93 zł,  

5) wyceny lokat w wysokości 2.107,26 zł. 

6) VAT naliczony do rozliczenia w 2020 roku 21.369,90 zł 

7. PIIB nie tworzyła rezerw ani dokonała odpisów aktualizujących należności. 
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8. Kapitał własny  17.201.242,13 zł stanowią: 

1) fundusz podstawowy w wysokości  15.603.069,91 zł 

2) zysk netto z bieżącego roku w kwocie  1.598.172,22 zł 

 

PIIB nie posiada funduszy zapasowych i rezerwowych. 

9. Zobowiązania długoterminowe wynoszą 8.249.994,05 zł, na które składają się: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

9.1 Zobowiązania długoterminowe wg okresu wymagalności   

 

 

1 Wobec jednostek powiązanych

2 Wobec pozostałych jednostek    

a) kredyty i pożyczki 1632,87 3 216 560,28 2 144 373,52 2 889 060,25

b) z tytułu emisji dłużnych papierów 

wartościowych

c) inne zobowiązania finansowe

d) inne

1 632,87 3 216 560,28 2 144 373,52 2 889 060,25Razem

Lp. Wyszczególnienie od 1 do 3 lat powyżej 5 latdo 1 roku 
powyżej 3 do 5 

lat

  

 

9.2 Podział zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów na część długoterminową i 

krótkoterminową.  

Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wynoszą razem 8.251.626,92 zł, w tym 

długoterminowe 8.249.994,05 zł i krótkoterminowe (karty kredytowe) 1.632,87 zł. 

Lp Pożyczkodawca Wartość

1 Dolnośląska OIIB 560 000,00 zł              

2 Kujawsko-Pomorska OIIB 149 494,05 zł              

3 Lubelska OIIB 262 500,00 zł              

4 Lubuska OIIB 80 000,00 zł                

5 Łódzka OIIB 800 000,00 zł              

6 Małopolska OIIB 2 075 000,00 zł           

7 Mazowiecka OIIB 1 360 000,00 zł           

8 Opolska OIIB 104 000,00 zł              

9 Pomorska OIIB 784 000,00 zł              

10 Śląska OIIB 875 000,00 zł              

11 Świętokrzyska OIIB 80 000,00 zł                

12 Warmińsko-Mazurska OIIB 240 000,00 zł              

13 Wielkopolska OIIB 800 000,00 zł              

14 Zachodniopomorska OIIB 80 000,00 zł                

Razem 8 249 994,05 zł           
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10. Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 8.184.783,98 zł, na które składają się: 

Lp Treść Wartość

1 z tytułu dostaw i usług o wymagalności do 12m-cy 3 112 485,38 zł                  

Dekpol SA 2 654 282,00 zł                  

 Poczta Polska S.A. 247 785,27 zł                     
Kancelaria Prawna Radcy Prawnego Krzysztofa Zająca 44 722,80 zł                       

FS & Arcus 28 470,00 zł                       

Blue Service 17 307,39 zł                       

Alfa Group 16 929,72 zł                       

Entim 16 257,00 zł                       

pozostałe bieżące rozrachunki z dostawcami 86 731,20 zł                       

2 zobowiązania z tytułu podatków i ZUS 212 505,39 zł                     

w tym:                                       podatek dochodowy od osób fizycznych 36 117,00 zł                       

świadczenia pracownicze ZUS 122 978,39 zł                     

VAT 51 436,00 zł                       

                                podatek dochodowy od osób prawnych 1 974,00 zł                         

3 z tytułu wynagrodzeń 23 618,00 zł                       

4 inne zobowiązania 4 816 584,93 zł                  

w tym:                                                                                   z Okręgowymi IIB 60 849,75 zł                       

mylne wpłaty 821 865,96 zł                     

kwoty ubezpieczenia OC członków Izby do przekazania ubezpieczycielowi 3 906 384,89 zł                  

 wpłacone wadium przetargowe   24 500,00 zł                       

pozostałe 2 984,33 zł                         

5 fundusze specjalne:                                                     Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 19 590,28 zł                       

Razem 1,2,3,4 8 184 783,98 zł                   

10. Rozliczenia międzyokresowe w kwocie 2.244.242,26 zł obejmują: 

1)  składki członkowskie dotyczące roku 2020 2.181.000,00 zł 

2)  dotacja otrzymana z EFS za pośrednictwem PARP  63.242,26 zł 

na realizację projektu „Sektorowa Rada ds. kompetencji  

w budownictwie”. 

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

12. Informacja o braku konieczności tworzenia rezerwy na trwające postępowania 

sądowe. 

W dniu 02.10.2012 r. Hanza Brokers Sp. z o.o. skierowała pozew sygn. akt XX 

GC 842/12 do Sądu Okręgowego w Warszawie przeciwko Ergo Hestia i Krajowej 

Izbie, o zapłatę kwoty 4.450.005,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami + rozszerzenie 

powództwa o kwotę 2.886.948,48 zł  z  tytułu kurtażu za rok 2013 i następne – sprawa 

w toku. 

Kolejnym pozwem z dnia 27.02.2014 r. sygn. akt XX Gc 744/16 Hanza Brokers 

Sp. z o.o. skierowała Krajowej Izbie pozew o zapłatę (o odszkodowanie i 

zadośćuczynienie) kwoty 5.962.679 zł wraz ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 

wniesienia pozwu z tytułu: 

-  utraconych korzyści ze sprzedaży „Poradnika Ubezpieczonego”  w kwocie 

2.140.678,58 zł 

- utraconych korzyści ze sprzedaży usług ubezpieczeniowych  w kwocie 2.695.677,91 zł 

- zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych, utarta renomy w kwocie 

1.126.321,90 zł. 

Sprawa jest w toku. 

W dniach 26-27.10.2015 i 01-02.12.2015 r. Krajowa Komisja Rewizyjna 

przeprowadziła kontrolę w zakresie roszczeń finansowych zewnętrznych podmiotów 

wobec Krajowej Izby. 

W dniu 27.01.2016 r. Krajowa Komisja Rewizyjna w piśmie L.dz. KR-0041-

0496(11)/15, przekazała zalecenia i wnioski z ww. kontroli. 
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Komisja stwierdziła, że proces odwołania pełnomocnictwa i wypowiedzenia umowy 

pośrednikowi ubezpieczeniowemu Hanza Brokers Sp. z o.o. nastąpiło zgodnie z 

prawem i interesem izby. Nie dopatrzono się w tej sprawie jakichkolwiek zaniechań 

lub nieprawidłowości.  

W ocenie pełnomocnika procesowego Izby jak i Krajowej Komisji Rewizyjnej nie ma 

zagrożenia przegrania w/w procesów. Roszczenia Hanza Brokers Sp. z o.o. nie mają 

podstaw prawnych ani uzasadnienia faktycznego. 

W związku z powyższym brak jest na obecnym etapie postępowania sądowego 

podstaw do tworzenia rezerw związanych z tymi procesami. 

Rezerwy takie będą mogły być utworzone w razie zmiany sytuacji prawnej lub 

faktycznej. 

13. Znaczące zdarzenia po dniu bilansowym.  

  W związku z panującym koronawirusem, nie istnieje ryzyko utraty wartości  

  aktywów finansowych i niefinansowych. 

II. Informacje o przychodach, kosztach i wyniku finansowym 

1. Polska Izba Inżynierów Budownictwa w roku 2019 osiągnęła przychody w kwocie 

13.483.094,94 zł  

 

Struktura przychodów: 

2. Koszty Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w roku 2019 wyniosły 

11.861.414,72 zł na które złożyły się: 

1) koszty działalności PIIB 11.730.491,69 zł 

   w tym   

działalności statutowej 4.161.944,28 zł 

pozostałej działalności 3.846.197,14 zł 

administracyjnych 3.722.350,27 zł 

2) pozostałe koszty operacyjne 126.984,87 zł 

3) koszty finansowe 3.938,16 zł 

 

Lp Wyszczególnienie Kwota %

I. Przychody z tytułu składek członkowskich 8 465 016,00 zł   62,78

1. składki członkowskie wpłacone w roku 2018, a dotyczące 2019 2 333 688,00 zł   

2. składki członkowskie zapłacone w 2018 6 131 328,00 zł   

II. Przychody z pozostałej działalności 4 628 244,52 zł   34,33

1. obsługa ubezpieczyciela 536 489,11 zł      

2. zwrot kosztów kolportażu "Inżyniera Budownictwa" i wysyłki insertów 1 768 365,62 zł   

3. zwrot kosztów wydania "Inżyniera Budownictwa" od OIIB 2 052 601,60 zł   

4. z tytułu postępowania kwalifikacyjnego na rzeczoznawcę 19 200,00 zł        

5. postępowanie kwalifikacyjne osób zagranicznych z UE 13 603,50 zł        

6. zwrot kosztów szkoleń, konferencji, noclegów 108 688,18 zł      

7. zwrot kosztów duku opłat 27 238,50 zł        

8. partycypacja Hestii w kosztach  Zjazdu, Spotkaniu Grupy V-4, otwarciu siedziby 69 918,70 zł        

9. zwrot z OIIB za "Obiekty inżynierskie V-4" 9 012,12 zł          

10. wynajem pomieszczeń biurowych 11 969,51 zł        

11. inne przychody 11 157,68 zł        

III. Pozostałe  przychody operacyjne 192 241,40 zł      1,43

1. pozostałe przychody operacyjne (zwrot z ECEC, korekta VAT za 2018, inne) 40 285,21 zł        

2. zwrot kosztów mediów dotyczących budowy przez wykonawcę 104 644,16 zł      

3. dotacja z EFS za pośrednictwem PARP (Rada Sektorowa) 47 312,03 zł        

IV. Przychody finansowe 197 593,02 zł      1,47

1. dywidenda od Wydawnictwa PIIB za rok 2018 84 812,40 zł        

2. odsetki z lokat bankowych i bieżącego rachunku 110 673,36 zł      

3. naliczone odsetki od lokat 2 107,26 zł          

Razem I, II, III, IV 13 483 094,94 zł 100,00
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Razem 11.861.414,72  zł 

 Struktura kosztów działalności PIIB w układzie rodzajowym  

Lp Wyszczególnienie Kwota %

1. amortyzacja 177 563,29 zł                 1,51

2. zużycie materiałów (materiały biurowe, drobne wyposażenie, książki), energia 219 792,73 zł                 1,87

3. usługi obce 6 681 692,63 zł              56,96

4. podatki i opłaty 13 823,51 zł                   0,12

5. wynagrodzenia 2 908 134,19 zł              24,79

6. świadczenia pracownicze (składki ZUS, szkolenia, BHP) 519 001,39 zł                 4,42

7. pozostałe koszty (podróże służbowe, szkolenia i konferencje) 1 210 483,95 zł              10,32

8. wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 zł 0,00

Razem koszty rodzajowe 11 730 491,69 zł            100,00  

3. Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysku i strat, wyrażonych w walutach obcych – 

średni kurs USD przyjęty do wyceny na dzień bilansowy według tabeli kursów średnich 

NBP nr 251/NBP/2019 z dnia 31.12.2019 r. – 3,7977 PLN. Średni kurs CZK przyjęty 

do wyceny na dzień bilansowy 0,1676 PLN 

4. Wynagrodzenia pracowników etatowych wyniosły 1.823.436,29 zł. 

5. Ryczałty wypłacone członkom władz Izby oraz przewodniczącym organów zgodnie z 

Zasadami Gospodarki Finansowej wyniosły 636.865,90 zł brutto, w tym:  

− członkom Prezydium KR PIIB               347.381,40 zł  

− Przewodniczącemu KKR     57.896,90 zł 

− Przewodniczącemu KKK     57.896,90 zł 

− Sekretarzowi KKK      57.896,90 zł 

− Przewodniczącemu KSD     57.896,90 zł 

− Koordynator KROZ     57.896,90 zł  

6. Ekwiwalenty wypłacone za udział w posiedzeniu komisji lub za pracę indywidualną na 

rzecz izb zgodnie z Zasadami Gospodarki Finansowej wyniosły 252.735,00 zł brutto, 

w tym: 

− członkom KR PIIB       75.775,00 zł  

− członkom KKR       36.995,00 zł 

− członkom KKK       36.685,00 zł 

− członkom KSD       38.600,00 zł 

− członkom KROZ       13.755,00 zł 

− członkom pozostałych komisji i zespołów 50.925,00 zł 

7. Wynagrodzenie firmy audytorskiej za świadczone usługi w zakresie badania rocznego 

sprawozdania finansowego wynosi 8.000,00 zł powiększone o podatek VAT. 

8. Średnie roczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosiło 23,75 osób.  
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9. Przekształcenie wyniku bilansowego w wynik podatkowy.  

10. Wynik finansowy na dzień 31.12.2019 r. jako nadwyżka przychodów nad kosztami po 

odliczeniu podatku dochodowego w wysokości 23.508,00 zł wyniósł: 1.598.172,22 zł. 

11. Proponowany podział zysku - przeznaczenie całości zysku na cele statutowe Polskiej 

Izby Inżynierów Budownictwa . 

  

 

Warszawa, dnia 18 marca 2020 r. 

Lp Wyszczególnienie Kwota

1. Wynik finansowy (zysk ) brutto 1 621 680,22 zł      

2.

Przychody i zyski nadzwyczajne wpływające na wynik brutto nie  wliczane 

do podstawy opodatkowania (-) 2 467 924,30 zł      

a) składki członkowskie wpłacone w 2018 dotyczące 2019 2 333 688,00 zł       

b) przychody z dotacji na Radę Sektorową 47 312,03 zł            

c) odsetki naliczone 2 107,26 zł              

d) dywidenda 84 812,40 zł            

e) niezrealizowane różnice kursowe 4,61 zł                     

3.

Przychody podatkowe nieujęte w księgach lub ujęte w księgach, ale  

niewpływajace na wynik brutto (+) 2 258 073,15 zł      

a) składki członkowskie wpłacone w 2019 r. dotyczące 2020 r. 2 181 000,00 zł       

b) odsetki  od lokat naliczone w 2018 r. a otrzymane w 2019 r. 13 830,89 zł            

c) dotacja z EFS na działalność Rady Sektorowej 63 242,26 zł            

4.

Koszty statutowe i straty nadzwyczajne wpływające na wynik brutto nie  

wchodzące do CIT (+) 7 049 969,59 zł      

a) koszty statutowe 7 011 053,22 zł       

b) koszty NKUP 38 916,37 zł            

5. Dochód poz. 1-2+3+4 8 461 798,66 zł      

Dochód zwolniony przeznaczony na działalność statutową (składki członkowskie)(-) 8 312 328,00 zł       

Dochód zwolniony (dotacja z EFS na Radę Sektorową) (-) 110 554,29 zł          

6. Dochód do opodatkowania 38 916,37 zł        

7. Podstawa opodatkowania ( koszty NKUP) 38 916,00 zł            

8. Podstawa opodatkowania ( dywidenda) 84 812,00 zł            

9. Podstawa opodatkowania 123 728,00 zł          

10. Podatek dochodowy 19% x (poz.7 + 9) 23 508,00 zł           



POL-TAX 2 Sp. z o.o. 
03-982 Warszawa, 
ul. Bora Komorowskiego 56C lok. 91 
+48 (22) 616 55 11, 616 55 12 
Fax +48 (22) 616 60 95 
biuro@pol-tax.pl 
www.pol-tax.pl 

-29-14-
Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A.: 51 1030 0019 0109 8503 0014 5922 

Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku jednostki: 

Warszawie (00-793), ul. Kujawska 1 

Załącznik nr 5
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POL-TAX 2 Sp. z o.o. 
03-982 Warszawa, 
ul. Bora Komorowskiego 56C lok. 91 
+48 (22) 616 55 11, 616 55 12 
Fax +48 (22) 616 60 95 
biuro@pol-tax.pl 
www.pol-tax.pl 

-29-14-
Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A.: 51 1030 0019 0109 8503 0014 5922 

dla 

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego 

Opinia 

Przeprowadz za okres od 01.01.2019 r. 

do 31.12.2019 r. 

Warszawie (00-793), ul. Kujawska 1, : 

1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

2) B 31.12.2019 r., 

      35 880 262,42  

3) R za okres od 01.01.2019 r. do  31.12.2019 r. zyskiem netto 

w  1 598 172,22 

4) Dodatkowe informacje i
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POL  TAX 2 Sp. z o.o. 3 

- przedstawia 

Budownictwa 9 r. oraz jej wyniku finansowego za rok obro

w tym dniu 

oraz 

- zgodnie 

Ustawy o 

- 

przepisami prawa i statutem jednostki. 

Podstawa opinii 

nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w 

rewidentach, firmach audytorskich i 

t. j. 

sprawozdania finansowego. 

Polskiej Izby  zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych 

, 

h 

 z tymi wymogami i Kodeksem 

IFAC. W trakcie oraz firma audytorska pozostali 

jednost

rewidentach. 

Inne sprawy 

Statut 

Sprawozda

etnia 2019 roku. 
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POL  TAX 2 Sp. z o.o. 4 

Prezesa Krajowej Rady za sprawozdanie 

finansowe  

Prezes Krajowej Rady jest 

, 

Polskiej 

Polsk  Izb  przepisami prawa 

i statutem Prezes  uznaje 

sprawozdania finansowego ni

Prezes  jest odpowiedzialny 

Prezes Polskiej Izby 

, 

Prezes jest y do zapewnienia, 

za badanie sprawozdania finansowego 

Zakres badania nie obejmuje za

Budownictwa jej spraw przez Prezesa Polskiej Izby 

 obecnie lub w 

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodo

i
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POL  TAX 2 Sp. z o.o. 5 

; 

Prezesa Polskiej Izby 

; 

Prezesa Polskiej Izby 

Polskiej 

badania uzyskanych do dnia s

Polska Izba 

sowego, 

w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstaw

sprawo go rewidenta jest y w imieniu 

POL - TAX 2 rm audytorskich pod numerem 4090 

owe. 

Warszawa, dnia 1 kwietnia 2020 roku 

ewident nr ewid. w rej. KRBR 11678 

w imieniu POL - TAX 2 
firmy audytorskiej uprawnionej do badania 

4090 

ul. Bora Komorowskiego 56C lok. 91 
03-982 Warszawa 
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