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I. INFORMACJE OGÓLNE O DZIAŁALNOŚCI KKR PIIB 
  

1. Skład osobowy KKR PIIB. 

Krajowa Komisja Rewizyjna PIIB w okresie sprawozdawczym działała w składzie: 

Przewodnicząca:                       Urszula Kallik 

Zastępca Przewodniczącej: Konrad Włodarczyk  

Sekretarz:    Danuta Prażmowska- Sobota 

Członkowie:                             Leszek Boguta, Krzysztof Ciuńczyk, Anna Ficner, Tadeusz        

Miksa, Jarosław Suchora, Jerzy Witczak (w dniu 13 lutego 

2020 r. złożył rezygnację z funkcji członka KKR ) 

2. Działalność KKR PIIB prowadziła w oparciu o Regulamin przyjęty przez I Krajowy Zjazd 

PIIB poprawiony i uzupełniony przez II Nadzwyczajny Krajowy Zjazd PIIB  

20 sierpnia 2015 r.  

3. Obsługa administracyjna KKR PIIB prowadzona zgodnie z Instrukcją kancelaryjną 

sprawowana była przez etatowych pracowników Biura PIIB. Korespondencja przychodząca 

i wychodząca rejestrowana była systemem elektronicznym „DokMistrz”.    

4. Informacja o działalności statutowej i regulaminowej KKR PIIB w 2019 r. 

4.1. Zestawienie protokołów i terminów posiedzeń KKR  PIIB w 2019 r. i w 2020 r. do 

dnia 6 maja 2020r. 

Data posiedzenia Nr protokołu z posiedzenia Obecność 

23.01.2019 r. Nr 7/V/KKR/2019 z posiedzenia  KKR 8/9 

24.01.2019 r. Nr 8/V/KKR/2019 z posiedzenia  KKR z Przewodniczącymi OKR 8/9 

21.02.2019 r. Nr 9/V/KKR/2019 z posiedzenia  KKR 8/9 

28.03.2019 r. Nr 10/V/KKR/2019 z posiedzenia  KKR 8/9 

15.04.2019 r. Nr 11/V/KKR/2019 z posiedzenia Prezydium KKR 4/4 
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16.04.2019 r. Nr 12/V/KKR/2019 z posiedzenia  KKR 8/9 

11.06.2019 r. Nr 13/V/KKR/2019 z posiedzenia KKR 9/9 

12.06.2019 r. Nr 14/V/KKR/2019 z posiedzenia  KKR z Przewodniczącymi OKR 8/9 

05.09.2019 r. Nr 15/V/KKR/2019 z posiedzenia KKR 8/9 

10.10.2019 r. Nr 16/V/KKR/2019 z posiedzenia KKR 9/9 

26.11.2019 r. Nr 17/V/KKR/2019 z posiedzenia KKR 4/4 

10.12.2019 r. Nr 18/V/KKR/2019 z posiedzenia KKR 8/9 

 W okresie od  01 stycznia do 6 maja 2020 r.  

15.01.2020 r. Nr 19/V/KKR/2020 z posiedzenia Prezydium  KKR 4/4 

28.01.2020 r. Nr 20/V/KKR/2020 z posiedzenia  KKR  9/9 

29.01.2020 r. Nr 21/V/KKR/2020 z posiedzenia  KKR z Przewodniczącymi OKR 9/9 

24.03.2020 r. Nr 22/V/KKR/2020 z posiedzenia  KKR (posiedzenie telefoniczno- mailowe) 8/9  

28.04.2020 r. Nr 23/V/KKR/2020 z posiedzenia Prezydium KKR (posiedzenie telefon.-no mailowe) 4/4 

05.05.2020 r. Nr 24/V/KKR/2020 z posiedzenia Prezydium  KKR(posiedzenie telefon.- mailowe) 4/4 

06.05.2020 r. Nr 25/V/KKR/2020 z posiedzenia  KKR (wideokonferencja) 8/9 

 

Tematyka posiedzeń dotyczyła: 

 omówienia wyników i przyjęcia wniosków pokontrolnych zawartych w protokołach 

zespołów kontrolnych, 

 omówienia stanowisk organów do ustaleń i wniosków pokontrolnych, 

 przyjęcia sprawozdań KKR PIIB  z działalności w 2018 r. i w 2019 r. 

 analizy dokumentów przekazanych z OKR OIIB (uchwał, protokołów, sprawozdań), 

 analizy realizacji budżetu PIIB za lata 2018 i 2019,  

 stanu realizacji wniosków i zaleceń KKR PIIB zawartych w protokołach pokontrolnych 

i sprawozdaniach na XVII i XVIII Krajowy Zjazd Izby, 

 działań kontrolnych i wniosków z nich wypływających, 

 bieżącej informacji o działaniach Prezydium, Krajowej Rady PIIB i podejmowanych 

przez nie uchwał, a także ważniejszych problemach Izby, 

 dyskusji nad wieloma sprawami dot. dokumentów, działań, ponoszonych kosztów, 

 oceny stanu realizacji wniosków przyjętych na XVII i XVIII Krajowym Zjeździe PIIB, 

 wnioskowania o przyznanie honorowych odznak PIIB, 

Ponadto KKR PIIB : 

 w okresie styczeń – kwiecień 2019 r. przeprowadziła planowe kontrole w zakresie 

statutowej, finansowej i gospodarczej działalności organów i Biura Krajowej Izby 

w 2018 r., 

 poddała szczegółowej analizie ustalenia i wnioski wypływające z protokołów 

pokontrolnych, 

 w okresie styczeń – maj 2020 r. przeprowadziła planowe kontrole w zakresie 

statutowej, finansowej i gospodarczej działalności organów i Biura Krajowej Izby 

w 2019 r., 

 poddała szczegółowej analizie ustalenia i wnioski wypływające z protokołów 

pokontrolnych, 

 przygotowała i przyjęła sprawozdania na XVIII i XIX Krajowy Zjazd i zawarte w nich 

zalecenia dla działań PIIB i wnioski kierowane do Zjazdu. 
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4.2. Działalność Przewodniczącej. 

Przewodnicząca KKR PIIB   – Urszula Kallik:  

 przewodniczyła posiedzeniom Prezydium KKR i KKR 

 uczestniczyła w posiedzeniach Prezydium KR i posiedzeniach KR PIIB, 

 sprawowała nadzór nad działalnością Opolskiej OKR,  

 zorganizowała w Warszawie dwie narady szkoleniowe dla członków KKR  

i Przewodniczących OKR oraz we Wrocławiu szkolenie dla członków OKR i KKR, 

 wraz z Zastępcą Przewodniczącej Konradem Włodarczykiem i kol. Anną Ficner 

prowadziła bieżącą korespondencję pomiędzy organami PIIB, Biurem KI, OKR, OIIB 

i członkami KKR oraz przygotowywała terminarze posiedzeń, nadzorów, program 

merytoryczny i organizacyjny szkolenia członków OKR w 2019 roku. 
 

4.3. Uchwały KKR  PIIB podjęte w 2019 r. 

Uchwała Data podjęcia Treść uchwały 

Nr 2/V/KKR/2019 23.01.2019 r. w sprawie wniosku o nadanie Odznak Honorowych PIIB 

Nr 3/V/KKR/2019 28.03.2019 r.  
w sprawie przyjęcia protokołu planowej kontroli w zakresie 

prawidłowości zarządzania majątkiem Krajowej Izby PIIB w 2018 roku 

Nr 4/V/KKR/2019 28.03.2019 r. 
w sprawie przyjęcia protokołu planowej kontroli w zakresie działalności 

Krajowego Biura PIIB w 2018 roku 

Nr 5/V/KKR/2019 28.03.2019 r. 
w sprawie przyjęcia protokołu planowej kontroli działalności 

Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w 2018 roku 

Nr 6/V/KKR/2019 28.03.2019 r. 
w sprawie przyjęcia protokołu planowej kontroli działalności 

Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w 2018 roku 

Nr 7/V/KKR/2019 28.03.2019 r. 
w sprawie przyjęcia protokołu planowej kontroli działalności 

Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej w 2018 roku 

Nr 8/V/KKR/2019 28.03.2019 r. w sprawie wniosku o nadanie Odznak Honorowych PIIB 

Nr 9/V/KKR/2019 16.04.2019 r. 
w sprawie przyjęcia protokołu planowej kontroli w zakresie finansów 

i realizacji budżetu w 2018 roku 

Nr 10/V/KKR/2019 16.04.2019 r. 
w sprawie przyjęcia protokołu planowej kontroli działalności 

Krajowej Rady PIIB w 2018 roku 

Nr 11/V/KKR/2019 16.04.2019 r. 
w sprawie wniosku o zatwierdzenie sprawozdania finansowego 

Krajowej Rady PIIB za rok 2018 

Nr 12/V/KKR/2019 16.04.2019 r. 
w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Krajowej Radzie PIIB  

za rok 2018 

Nr 13/V/KKR/2019 11.06.2019 r. w sprawie wniosku o nadanie Odznak Honorowych PIIB 

Nr 14/V/KKR/2019 05.09.2019 r. w sprawie wniosku o nadanie Odznak Honorowych PIIB 

Nr 15/V/KKR/2019 10.10.2019 r. w sprawie wniosku o nadanie Odznak Honorowych PIIB  

Nr 16/V/KKR/2019 10.12.2019 r. w sprawie wniosku o nadanie Odznak Honorowych PIIB 

 

4.4. Uchwały KKR PIIB podjęte w 2020 roku  do dnia 6 maja 2020 roku. 

 

Uchwała Data podjęcia Treść uchwały 

Nr 17/V/KKR/2020 30.03.2020 r. 
w sprawie protokołu kontroli w zakresie prawidłowości zarządzania 

majątkiem Krajowej Izby PIIB za 2019 rok  
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Nr 18/V/KKR/2020 30.03.2020 r. 
w sprawie protokołu kontroli w zakresie działalności Krajowego Biura 

PIIB  za 2019 rok 

Nr 19/V/KKR/2020 30.03.2020 r. 
w sprawie protokołu kontroli w zakresie działalności Krajowego Sądu 

Dyscyplinarnego  za 2019 rok 

Nr 20/V/KKR/2020 30.03.2020 r. 
w sprawie protokołu kontroli w zakresie działalności Krajowego 

Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za 2019 rok 

Nr 21/V/KKR/2020 30.03.2020 r. 
w sprawie protokołu kontroli w zakresie działalności Krajowej Komisji 

Kwalifikacyjnej  za 2019 rok 

Nr 22/V/KKR/2020 07.04.2020 r. 

w sprawie potwierdzenia przyjęcia uchwał Krajowej Komisji 

Rewizyjnej w sprawie przyjęcia protokołów z kontroli  w zakresie 

działalności PIIB za 2019 rok, 

Nr 23/V/KKR/2020 06.05.2020 r. 
w sprawie protokołu kontroli w zakresie planowej kontroli działalności  

Krajowej Rady  za 2019 rok 

Nr 24/V/KKR/2020 06.05.2020 r. 
w sprawie protokołu kontroli w zakresie finansów i realizacji budżetu  

w 2019 roku  

Nr 25/V/KKR/2020 06.05.2020 r. 
w sprawie sprawozdania z działalności kontrolnej Krajowej Komisji 

Rewizyjnej PIIB  za 2019 rok 

Nr 26/V/KKR/2020 06.05.2020 r. 
w sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania finansowego  

Krajowej Rady PIIB za 2019 rok 

Nr 27/V/KKR/2020 06.05.2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Krajowej Radzie PIIB za 2019 r. 

Nr 28/V/KKR/2020 06.05.2020 r. w sprawie wniosku o nadanie Odznaki Honorowej PIIB 

 

5.  Kontrole przeprowadzone przez Krajową Komisję Rewizyjną PIIB. 
 

5.1 Kontrole przeprowadzone przez KKR  PIIB w roku 2019 r. 
 

Lp. Wyszczególnienie Termin 

1. 
Kontrola w zakresie prawidłowości zarządzania majątkiem Krajowej 

Izby PIIB  w 2018 r. 

22-24.01.2019 r. 

2. Kontrola w zakresie działalności Biura KI PIIB w 2018 r. 22-24.01.2019 r. 

3. Kontrola działalności KROZ  w 2018 r. 19-20.02.2019 r. 

4. Kontrola działalności KSD w 2018 r. 19-20.02.2019 r. 

5. Kontrola działalności KKK w 2018 r. 19-2.02.2019 r. 

6. Kontrola w zakresie działalności Krajowej Rady PIIB w 2018 r. 06.02-28.03.2019 r. 

7. Kontrola w zakresie finansów i realizacji budżetu PIIB w 2018 r. 27.03-16.04.2018 r. 

Krajowa Komisja Rewizyjna PIIB przygotowała i przyjęła sprawozdanie na XVIII Krajowy 

Zjazd PIIB i zawarte w nim zalecenia dla działań PIIB i wnioski kierowane do Zjazdu. 

5.2. Kontrole planowe przeprowadzone przez KKR  PIIB w roku 2020 r. do dnia 6 maja. 

Lp. Wyszczególnienie Termin 

1. Kontrola w zakresie zarządzania majątkiem PIIB w 2019 r. 14.01.-28.01.2020 r. 

2. Kontrola w zakresie działalności Biura KI PIIB w 2019 r. 14.01.-28.01.2020 r. 

3. Kontrola działalności Krajowej Rady w 2019 r. 02.03.-29.03.2020 r. 

4. Kontrola działalności KROZ w 2019 r. 10.02.-11.02.2020 r. 
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5. Kontrola działalności KSD w 2019 r. 10.02.-11.02.2020 r. 

6. Kontrola działalności KKK w 2019 r. 10.02.-11.02.2020 r. 

7. Kontrola w zakresie finansów  i realizacji budżetu PIIB w 2019 r. 08.04.- 04.05.2020 r. 

Na posiedzeniu w dniu 6.05.2020 r. Krajowa Komisja Rewizyjna PIIB przyjęła sprawozdanie  

z działalności w 2019 r. oraz  zawarte w nim zalecenia i wnioski kierowane do organów 

krajowych PIIB i do XIX Krajowego Zjazdu PIIB. 
 

6. Koszty działalności KKR PIIB w roku 2019 r. 
 

Lp. Wyszczególnienie Kwota w zł 

1. Ryczałt Przewodniczącego KKR 57.896,90 

2. Ryczałty za posiedzenia i kontrole w tym: w ramach nadzoru 36.995,00 

3. Koszt szkolenia we Wrocławiu (z OKR) 20.398,82 

5. Obsługa administracyjna i delegacje  Ujęta w kosztach KI 

 

7. Szkolenia. 

W 2019 r. KKR PIIB przygotowała i przeprowadziła 3 narady szkoleniowe: 

- dla członków KKR i Przewodniczących OKR w Warszawie w dniu 24 stycznia 2019 r. 

Liczba uczestników: 24 osoby 

Omawiane zagadnienia :  

 ochronę danych osobowych (RODO) 

 zakres kontroli działalności statutowej, finansowej i gospodarczej wynikający  

z obowiązujących w PIIB dokumentów, 

  realizacja zaleceń i wniosków pokontrolnych komisji rewizyjnych. 

- dla członków KKR i Przewodniczących OKR w Warszawie w dniu 12 czerwca 2019 r. 

Liczba uczestników: 30 osób 

Omawiane zagadnienia : ochrona danych osobowych – zadania komisji rewizyjnych 

- dla członków KKR PIIB i OKR OIIB we Wrocławiu w dniach 10 – 12 października 2019 r.  

Liczba uczestników: 100 osób 

Omawiane zagadnienia :  

 ochrona danych osobowych – zadania komisji rewizyjnych, 

 prawa, obowiązki i odpowiedzialność członków organów kontrolnych, 

 kontrola realizacji budżetu i kontrola sprawozdania finansowego - warsztaty 

 zakres kontroli działalności statutowej, finansowej i gospodarczej  wynikający  

z obowiązujących w PIIB dokumentów. 

8. Nadzór nad działalnością Okręgowych Komisji Rewizyjnych OIIB w 2019 r. 

Nadzór był sprawowany i realizowany przez członków KKR PIIB zgodnie z przyjętym 

harmonogramem prac i terminarzem posiedzeń OKR w zakresie wynikającym z potrzeb 

merytorycznych. Członkowie KKR uczestniczyli łącznie w 19 posiedzeniach OKR. 

Członkowie KKR PIIB złożyli sprawozdania z pełnionych w 2019 r. nadzorów nad 

działalnością OKR. W 2019 r. KKR PIIB nie stwierdziła sprzeczności z prawem uchwał 

podjętych przez OKR.   KR PIIB  pozytywnie ocenia pracę OKR OIIB.  
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II. KONTROLA I OCENA DZIAŁALNOŚCI ORGANÓW ORAZ 

KRAJOWEGO BIURA POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW 

BUDOWNICTWA 
 

II.1. KRAJOWA RADA POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

1. Wykonanie Uchwał XVIII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiej 

Izby Inżynierów Budownictwa. 

W czasie obrad XVIII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB odbywającego się 

w dniach 28-29 czerwca 2019 r. podjęto m. in. następujące uchwały do realizacji przez 

Krajową Radę: 

 Uchwała Nr 17/19 – w sprawie uchwalenia budżetu PIIB na 2020 r. 

 Uchwała Nr 18/19 - w sprawie przyjęcia stanowiska XVIII Krajowego Zjazdu PIIB  

w sprawie projektowanych zmian ustawy o samorządach zawodowych architektów  

oraz inżynierów budownictwa i ustawy Prawo Budowlane. 

 Uchwała Nr 19/19 - w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków 

XVIII Krajowego Zjazdu PIIB. 

2. Działalność Zjazdowej Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Wnioskowej KR  

2.1. Na XVIII Krajowym Zjeździe Sprawozdawczym PIIB uchwałą Nr 7/19 została powołana 

KUiW działająca w czasie Zjazdu. 

Podczas XVIII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB do KUiW wpłynęły 

łącznie 24 wnioski: 

 2 wnioski wpłynęły przed Zjazdem, jako wnioski z XVIII Okręgowych Zjazdów,  

 22 wnioski wpłynęły w czasie obrad XVIII Krajowego Zjazdu zgłoszone przez 

 delegatów. 

Wnioski z XVIII Okręgowych Zjazdów skierowane do XVIII Krajowego Zjazdu 

Sprawozdawczego PIIB zostały rekomendowane przez Krajową Radę PIIB Zjazdowi 

z podziałem na 2 grupy. 

Wnioski zgłoszone przez delegatów na XVIII Zjeździe, Komisja przeanalizowała i podzieliła 

na 2 grupy. Wnioski stanowiące załączniki do sprawozdania KUiW zostały przedstawione 

delegatom Zjazdu wraz z rekomendacją Komisji i następnie poddane pod głosowanie .  

XVIII Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB w dniu 29.06.2019 r. podjął uchwałę  

nr 19/19, w której przyjął sprawozdanie KUiW.  

2.2. Komisja Wnioskowa KR powołana uchwałą Krajowej Rady nr 16/R/18  

z dnia 5.09.2018 r. koordynuje w okresie między krajowymi zjazdami realizację 

wniosków zjazdowych w oparciu o Regulamin Komisji. 

W 2019 roku Komisja Wnioskowa przyjęła i koordynowała realizację 57 wniosków w tym: 

 31 wniosków z XVIII Okręgowych Zjazdów,  

 22  wnioski zgłoszone przez delegatów na XVIII Krajowym Zjeździe PIIB, 

   4 wnioski zgłoszone pomiędzy zjazdami. 

Liczba wniosków w roku 2019 uległa zmniejszeniu w stosunku do  roku 2018  

(2018 r - 59 wniosków). Komisja między innymi przygotowała materiał obejmujący stan 

realizacji wszystkich wniosków po XVIII Krajowym Zjeździe PIIB a także wniosków 

zgłoszonych do Biura PIIB poza zjazdem, do akceptacji Prezydium KR i Krajowej Rady PIIB. 

Członkowie Krajowej Rady PIIB na posiedzeniu w dniu 11.12.2019r. przyjęli informację  

o  realizacji wniosków. 

3. Wykonanie uchwał Krajowej Rady PIIB w 2019 roku. 

W 2019 roku odbyło się 8 posiedzeń Prezydium Krajowej Rady, na których podjęto  

4 uchwały oraz 6 posiedzeń Krajowej Rady na których podjęto 28 uchwał.  
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Stosownie do postanowień art.12. ust. 1. Ustawy z dnia 15 grudnia 2002 r. wszystkie uchwały 

zostały przekazane do Ministra Inwestycji i Rozwoju. 
 

4. Zarządzenia Prezesa KR w 2019 roku. 

W 2019 roku Prezes KR wydał 35 zarządzeń, które dotyczyły m.in. powołania składów 

orzekających KR, zespołów weryfikacyjnych, komisji ds. wyboru Audytora, komisji ds. 

zamówień, komisji ds. przeprowadzenia inwentaryzacji kasy. 
 

5. Koszty działalności Krajowej Rady PIIB w 2019 roku. 
 

Lp. Wyszczególnienie 
2013 r. 

(koszty w zł) 

2014 r. 

(koszty w 

zł) 

2015 r. 

(koszty 

w zł) 

2016 r. 

(koszty 

w zł) 

2017 r. 

(koszty w 

zł) 

2018 r. 

(koszty w 

zł) 

2019 r. 

(koszty w 

zł) 

1 
Ryczałty wypłacone 

członkom Krajowej Rady 
265.030,70 27. 151,52 276.705,25 340.924,85 358.069,18 345.511,95 347.381,40 

2 
Ekwiwalenty za posiedzenia 

KR i Prezydium KR  
47.880,00 69.270,00 81.300,00 70.050,00 66.500,00 81.200,00 75.775,00 

3 
Narady z Przewodniczącymi 

OIIB 
22.381,84 12.813,00 11.166,00 5.980,00 3.219,00 9.536,88 39.606,20 

4 
Narada szkoleniowa dla 

Skarbników 
19.381,88 15.446,00 19.502,00 15.202,00 13.725,00 25.831,77 18.910,00 

5 
Koszt narady szkoleniowej 

sekretarzy i dyrektorów biur 
- - - 34.464,01 - 45.756,60 - 

6 

Koszty udziału w 

konferencjach krajowych, 

Dniach Budowlanych, 

kongresach 

58.122,43 97.145,64 8.573,81 9.640,05 124.795,50 10.644,80 19.917,67 

7 Koszty Public Relations 95.694,31 82.100,00 134.425,11 122.692,16 119.665,46 119.958,34 120.424,80 

8 Koszty Komisji wnioskowej 4.200,00 4.050,00 3.900,00 6.125,00 8.050,00 6.825,00 7350,00 

9 
Koszty Komisji prawno-

regulaminowej  
4.200,00 5.100,00 14.046,50 5.950,00 4.025,00 6.650,00 6475,00 

10 
Koszty Komisji 

Ustawicznego Doskonalenia 

Zawodowego 
7.080,00 3.900,00 7.950,00 6.450,00 3.850,00 7.875,00 8.225,00 

11 
Koszty Komisji Medalu 

Honorowego 
- - 1.500,00 2.000,00 2.275,00 1.575,00 2.800,00 

12 
Koszty Komisji Współpracy 

z zagranicą w tym składki na 

ECCE i ECEC 
120.543,19 86.586,73 133.117,14 117.612,17 78.254,56 102.073,30 

92.519,76 

(ECEC                          

-6907,75 Euro 

ECCE                               

-5752 Euro) 

13 

Koszty Zespołu  ds. 

przebudowy i modernizacji 

budynku przeznaczonego na 

siedzibę PIIB 

- - - 8.550,00 

 

3.500,00 

 

3.675,00 875,00 

14 

Koszty Komisji ds. 

współpracy ze 

stowarzyszeniami naukowo-

technicznymi 

- - - - - 1.050,00 5.075,00 

15 Koszty Komisji ds. Etyki - - - - - 2.625,00 4.025,00 

16 

Koszty Komisji ds. 

współpracy z samorządami 

zawodów zaufania 

publicznego 

- - - - - - 4.550,00 

17 
Koszty Komisji ds. 

komunikacji społecznej 
- - - - - 2.100,00 3.500,00 

18 
Koszty Zespołu ds. funduszu 

spójności, 
- - - - - 875.00 1.750,00 

 

19 

 

 

Koszty Zespołu ds. BIM 

 

- - - - - - 4.900,00 
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20 
Koszty Zespołu ds. 

grupowego ubezpieczenia 

OC 
- - - - - - - 

22 
Koszty Zespołu ds. 

organizacji uroczystości 

otwarcia biura PIIB 
      

- 

23 

Koszty Zespołu ds. 

czasopisma Inżynier 

Budownictwa 

      
- 

24 

Koszty Zespoły ds. 

organizacji XXVI 

posiedzenia Izb Grupy 

Wyszehradzkiej 

      - 

25 Razem 

642.345,35 

spadek  

o 10,5 % 

650.162,89 

wzrost  

o 1,22 % 

693.836,81 

wzrost  

o 6,72 % 

745.640,24 

wzrost  

o 7,47% 

785.928,70 

wzrost 

o 5,4 % 

773.763,64 

spadek 

o 1.55 % 

764.059,83 

spadek 

o 1,25% 

Koszty obsługi prawnej i koszty delegacji Krajowej Rady zawarte są w innych kosztach 

statutowych i ogólnych PIIB 

6. Działalność Komisji i Zespołów powołanych przez Krajową Radę: 

6.1. Komisja Prawno – Regulaminowa PIIB. 

W 2019 r. Komisja Prawno-Regulaminowa działała w oparciu o Uchwałę nr 15/R/18 Krajowej 

Rady PIIB z  dnia 05.09.2018 r. w sprawie powołania Komisji Prawno-Regulaminowej 

Krajowej Rady PIIB oraz o Uchwałę zmieniającą skład nr 28/R/19 z dnia 11.12.2019 r.  

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 Krajową Radę lub Komisję, a związane z propozycjami zmian w przepisach 

obowiązujących lub z interpretacją przepisów odnoszących się do samorządu zawodowego. 

Komisja monitorowała procesy legislacyjne istotne dla budownictwa oraz sfery działania 

samorządu zawodowego i jego członków. 

Szczególnie ważnymi dokumentami, które członkowie Komisji analizowali i opiniowali był 

projekt ustawy o zawodach architekta i inżyniera budownictwa oraz ustawy Prawo budowlane .  

Komisja Prawno – Regulaminowa ściśle współpracowała z okręgowymi zespołami prawno-

regulaminowymi, które wyrażając uwagi i wnioski do projektów ustaw i rozporządzeń, 

pozwalało wypracować stanowisko Izby wobec przedkładanych do zaopiniowania w ramach 

konsultacji społecznych aktów prawnych.  

 

6.2. Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego 

W 2019 r. Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego działała  na podstawie uchwały 

nr 20/R/2018 Krajowej Rady PIIB z dnia 05 września 2018 r. oraz Regulaminu KUDZ. 

Komisja między innymi wypracowała rekomendowaną listę wykładowców, preferowaną 

tematykę szkoleń, wspólnie z komisją ds. współpracy ze stowarzyszeniami naukowo – 

technicznymi przedyskutowano współpracę obu komisji oraz izb okręgowych  

ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi (SNT) w zakresie organizacji szkoleń, dokonała 

analizy tematycznej szkoleń e-learningowych dostępnych na portalu PIIB, zaktualizowała 

formularze dotyczące formy i zakresu sprawozdań podsumowujących doskonalenie zawodowe 

prowadzone w okręgowych izbach inżynierów budownictwa za 2019 rok, zainaugurowała 

temat monitorowania szkoleń w systemie BUD-INFO. 

Komisja wskazała na konieczność intensyfikacji działań, aby w kolejnym roku ilość 

korzystających członków z przygotowanej oferty szkoleniowych była wyższa niż w roku 

sprawozdawczym. 

W ramach działań Komisja przygotowała w ujęciu statystycznym informację dotyczącą szkoleń 

i konferencji organizowanych przez OIIB oraz zamówionych czasopism przez członków OIIB. 
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6.3. Komisja Medalu Honorowego PIIB 

W 2019 r Komisja działała na podstawie Uchwały nr 13/R/18 Krajowej Rady PIIB z dnia  

05 września 2018 r.  

Do komisji wpłynęło 5 wniosków o nadanie Medalu Honorowego PIIB, które zostały 

przeanalizowane pod względem merytorycznym i formalnym. Trzy wnioski zostały 

zaopiniowane pozytywnie, dwa ze względów formalnych negatywnie. 

6.4. Komisja Współpracy z Zagranicą  

Komisja w roku 2019 działała na podstawie Uchwały nr 14/R/18 Krajowej Rady PIIB z dnia  

5 września 2018 r. Współpraca z zagranicą była konsekwentnie realizowana i rozwijana 

głównie w obszarze ogólnoeuropejskim poprzez współpracę z organizacjami ECEC, ECCE 

oraz w obszarze europejskiej współpracy regionalnej poprzez współpracę z krajami Grupy 

Wyszehradzkiej. Komisja wskazała na konieczność nawiązania bliższego kontaktu 

z organizacjami inżynierów polskich mieszkających i pracujących poza granicami Polski, 

zwłaszcza we Francji, Niemczech i Austrii oraz podjęcia działań aktywujących działalność 

transgraniczną izb okręgowych. 

Przewodniczący Komisji przedstawia okresowe sprawozdania ze swej działalności 

na posiedzeniach Prezydium oraz Krajowej Rady PIIB. 

6.5. Zespół ds. przebudowy i modernizacji budynku przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie  

przeznaczonego na siedzibę PIIB.  

Zespół został powołany Uchwałą Rady Krajowej nr 22/R/2015 z dnia 21 października 2015 r. 

zmienioną Uchwałą nr 24/R/18 z dnia 5 września 2018 r. 

Zespół działa w oparciu o zapisy ww. uchwał oraz regulaminy zamawiania robót budowlanych, 

usług i dostaw związanych z przebudową i modernizacją budynku przeznaczonego na siedzibę 

PIIB, dokonywania zakupów, zlecania dostaw i świadczenia usług na rzecz PIIB. 

Bieżący nadzór nad prawidłowością i terminowością prac Zespołu należy do obowiązków 

Prezydium Krajowej Rady. Obsługę biurową i prawną prac Zespołu zapewniało biuro PIIB. 

Zespół za pośrednictwem Przewodniczącej na bieżąco informował Prezydium i Krajową Radę 

o stanie realizacji zadań. 

Zespół uczestniczył w negocjacjach w sprawie podpisania aneksu terminowego do wcześniej 

zawartego porozumienia. Rozmowy trwały do 10 grudnia 2019 r. W ich wyniku uzgodniono: 

 zmianę terminu zakończenia prac, wyznaczonego w porozumieniu na 14.02.2019 r.,  

na dzień 14.08.2019 r., 

 odstąpienie od naliczania kar za zwłokę, uznając za powód opóźnienia okoliczności, które 

były niezależne od Wykonawcy, 

 uznanie części dodatkowych robót jakie firma Dekpol SA (Generalny Wykonawca). 

wykonał po podpisaniu porozumienia, w większości dotyczyło to zwiększonego zakresu 

prac elewacyjnych zabytkowej części obiektu, 

 Dekpol 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, kosztów obsługi prawnej oraz kosztów inspektorów nadzoru do dnia 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.  

W wyniku negocjacji, koszt realizacji podstawowego, umownego zakresu prac nie uległ 

zmianie. W trakcie realizacji kontraktu Izba podjęła decyzje o wykonaniu dodatkowych prac 

związanych z wykonaniem wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach biurowych w miejsce 

wcześniej planowanej wentylacji grawitacyjnej.  

W dniu 11 grudnia 2019 r, Krajowa Rada na posiedzeniu podjęła uchwałę nr 25/R/19  

w sprawie aneksu ds. porozumienia z Dekpol S.A. w której zatwierdziła projekt aneksu do 

porozumienia, którego celem była „ odbudowa zniszczonego w wyniku katastrofy budowlanej 

obiektu budowlanego i wykonanie prac budowlanych niezbędnych do zakończenia realizacji 

inwestycji polegającej na budowie budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB przy  
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ul. Kujawskiej 1 w Warszawie” oraz upoważniła Prezesa Krajowej Rady do podpisania w/w 

aneksu.  

12 grudnia 2019 r. Izba odbyło się uroczyste otwarcie  nowej, własnej siedziby PIIB.  

Zespół kontynuuje swoją działalność w związku z usuwaniem przez Wykonawcę usterek  

i braków w obiekcie oraz przygotowywaniem rozliczenia budowy. Zespół realizuje nałożone na 

niego zadania. 

6.6. Zespół Prezydium Krajowej Rady ds. organizacji uroczystości otwarcia biura 

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przy ulicy Kujawskiej 1 

Zespół powołany został Uchwałą nr 3/P/2019 Prezydium Krajowej Rady PIIB z dnia 

31.07.2019 r. W pracach zespołu uczestniczyła Urszula Kieller-Zawisza – rzecznik prasowy 

PIIB. 

12 grudnia 2019 r. dokonano uroczystego otwarcia nowej siedziby PIIB. 

Obszerna relacja została zamieszczona na stronie internetowej Izby w dziale aktualności. 

6.7. Komisja ds. współpracy ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi. 

Komisja ds. współpracy ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi została powołana 

uchwałą Krajowej Rady nr 17/R/18 KR PIIB z dnia 5 września 2018 r. Skład osobowy Komisji 

został przyjęty Uchwałą nr 26/R/18 KR PIIB z dnia 17 października 2018 r. 

Do zadań Komisji należy w szczególności „.monitorowanie bieżącej współpracy  

ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi szczególnie z sygnatariuszami porozumienia z dnia  

15-06-2018 r. oraz wnioskowanie w sprawach dotyczących tej współpracy, jej formy  

i zakresu”. Komisja między innymi przygotowała plan działania, zaktualizowała tekst 

porozumienia pomiędzy PIIB a Stowarzyszeniami Naukowo –Technicznymi, omówiła 

propozycję reaktywacji grupy GB8 na szczeblu centralnym oraz powołania GB8bis na szczeblu 

izb okręgowych, wspólnie z KUDZ omówiła współpracę w zakresie organizacji szkoleń 

podnoszących kwalifikacje zawodowe członków (dotyczyło izb okręgowych}, omówiła 

współpracę z KKK w zakresie przygotowania pytań  branżowych na egzaminy na uprawnienia 

budowlane przez specjalistów ze Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych. 

 

6.8. Komisja ds. Etyki. 

Komisja d/s Etyki Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa została powołana 

Uchwałą nr 18/R/18 Krajowej Rady PIIB z dnia 5 września 2018 r.  

Celem działania Komisji jest utrzymanie i umacnianie pozytywnego wizerunku inżyniera 

budownictwa, jako zawodu zaufania publicznego oraz podnoszenie standardów etycznych 

członków PIIB zawartych w Kodeksie zasad etyki zawodowej członków PIIB. Komisja 

analizowała prowadzone postępowania dotyczące naruszeń kodeksu etyki w poszczególnych 

okręgach oraz indywidualne wystąpienia członków izby skierowane bezpośrednio do Komisji, 

sformułowała swoje stanowisko dotyczące wybranych, budzących kontrowersje publikacji 

zawartych w biuletynach izb okręgowych. Przewodniczący zainicjował specjalistyczne 

szkolenie podstawowe z mediacji dla członków PIIB. 

Działalność Komisji obejmowała także współpracę z zespołami ds. etyki przy Okręgowych 

Izbach PIIB.  

6.9. Komisja ds. współpracy z samorządami zawodów zaufania publicznego. 

Komisja została powołana Uchwałą KR nr 19/R/2018 z dnia 5 września 2018r.  

Przedmiotem działania Komisji jest koordynacja form i programów współpracy pomiędzy PIIB 

i innymi samorządami zawodów zaufania publicznego realizowanych przez OIIB, rozwój tej 

współpracy na poziomie okręgowym i krajowym. 

Członkowie Komisji wzięli aktywny udział w konferencjach tematycznych - ogólnopolskiej 

konferencji pt. „Odpowiedzialność społeczna zawodów zaufania publicznego” zorganizowanej 

przez Mazowieckie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego w kwietniu 2019 r. 

oraz konferencji pt.„ Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżynierów budownictwa w procesie 

inwestycyjnym” zorganizowanej z inicjatywy Śląskiej OIIB. Komisja zaaprobowała jeden  
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z wniosków konferencji dotyczący utworzenia instytucjonalnej platformy porozumienia między 

rządem a samorządami zawodowymi na wzór Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego. 

6.10. Komisja ds. komunikacji społecznej. 

Komisja została powołana Uchwałą KR nr 21/R/18 z dnia 5 września 2018 r.  

Zgodnie z Uchwałą zakres działania Komisji obejmuje m.in.: opracowanie oraz przedstawienie 

Krajowej Radzie PIIB strategii public relations PIIB z podziałem na roczne okresy realizacji, 

określającej kierunki działania komunikacji wewnętrznej i w otoczeniu zewnętrznym  

z określeniem preliminarza wydatków, współpracę z OIIB w zakresie wspólnych działań public 

relations, stałą współpracę z Krajowym Biurem PIIB oraz rzecznikiem prasowym PIIB, 

określenie kryteriów oceny oraz okresową kontrolę skuteczności podjętych działań określonych 

w strategii public relations przyjętej przez Krajową Radę. Komisja przygotowała projekt 

„Strategii komunikacji społecznej PIIB”, który został przyjęty do realizacji przez Krajową 

Radę PIIB Uchwałą Nr 24/R/19 z dnia 11 grudnia 2019 r. Strategia porządkuje działania, które 

w większości już były i są realizowane przez PIIB, 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. 

6.11. Zespół ds. funduszu spójności. 

Zespół został powołany uchwałą KR nr 22/R/2018 z dnia 5 września 2018 r. 

Zadaniem Zespołu było opracowanie (wariantowe) projektu systemu wspomagającego 

zapewnienie członkom PIIB równego dostępu do świadczeń na ich rzecz w szczególności 

szkoleń. Zespół przyjął 3 kierunki analiz tj.: bezpośrednia, dobrowolna współpraca pomiędzy 

poszczególnymi izbami na poziomie okręgów, zwłaszcza wsparcie przy organizacji szkoleń  

i wyjazdów technicznych, stworzenie wydzielonego „ funduszu spójności”, w ramach którego 

składki wpłacane przez poszczególne OIIB byłyby rozdysponowane na rzecz izb słabszych 

finansowo, zmianę sposobu rozdziału składek członkowskich na poziomie całego samorządu  

w sposób zapewniający odpowiednią metodę finansowania wszystkich izb. 

Wyniki pracy Zespołu zostały zaprezentowane na posiedzeniu Krajowej Rady PIIB w dniu  

24 kwietnia 2019 r. KR przyjęła wyniki pracy Zespołu i w dniu 04 września 2019 r podjęła 

uchwałę nr 8/R/19 w sprawie rozwiązania Zespołu ds. funduszu spójności. 

Na chwilę obecną zaproponowane przez Zespół rozwiązania nie zostaną wdrożone.  

6.12. Zespół ds. BIM 

Zespół został powołany uchwałą KR nr 23/R/2018 z dnia 5 września 2018 r. do 

 04 września 2019 r: funkcję przewodniczącego pełnił Jan Bobkiewicz (ZAP), następnie 

Tomasz Piotrowski (MAZ). 

Zadaniem Zespołu było opracowanie strategii PIIB w zakresie wdrażania BIM w Polsce, 

miejsca i roli Izby w tym procesie oraz wskazanie sposobów realizacji tej strategii. 

Termin realizacji zadania został przedłużony uchwałą KR nr 9/R/2019 do 31 grudnia 2019 r. 

Zespół zrealizował zadanie i Krajowa Rada przyjęła uchwałą nr 2/R/2020 z dnia  

4 lutego 2020 r  Strategię PIIB w tym zakresie.  

Ponadto Zespół przygotował odpowiedź na wniosek zjazdowy Opolskiej OIIB ( dotyczący 

podjęcia aktywnych i twórczych działań przez PIIB w procedowaniu wprowadzenia BIM  

w zamówieniach publicznych), rozpoczęto współpracę z Ministerstwem Rozwoju w ramach 

konsultacji projektu „SRSP2019 Digitalisation of construction planning in Poland” oraz 

przygotowano opinię dotyczącą włączenia kwalifikacji BIM Manager do Zintegrowanego 

Systemu Kwalifikacji. 
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6.13. Działalność Zespołu w celu przygotowania wytycznych do pracy właściwego zespołu 

do opracowania standardów wycen prac inżynierskich w budownictwie. 

Na posiedzeniu Prezydium KR PIIB w dniu 15 listopada 2017 r. powołano zespół w składzie: 

Joanna Gieroba – Przewodnicząca, Janusz Szczepański i Piotr Filipowicz. W 2018 roku Zespół 

przygotował 3 opracowania zawierające m.in. wnioski zespołu oraz postulowany sposób 

działania PIIB. Rada Krajowa  pozytywnie oceniła opracowania. Zespół przygotował 

wystąpienie do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w  sprawie opracowania wzorcowych 

wytycznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Odpowiedź wpłynęła 11.03.2019 r. 

Dalsze działania Krajowej Rady PIIB będą kontynuowane. 

6.14. Zespół Krajowej Rady ds. czasopisma „ Inżynier Budownictwa”. 

Zespół został powołany uchwałą KR nr 33/R/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r.   

Celem pracy Zespołu była w szczególności wszechstronna analiza i ocena skutków 

organizacyjnych, prawnych i finansowych wydawania czasopisma „Inżynier Budownictwa”  

w wersji elektronicznej. 

Zespół opracował ankietę na temat otrzymywania przez członków PIIB „Inżyniera 

Budownictwa” w wersji elektronicznej, 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, dokonał analizy 

uzasadnienia ceny egzemplarza e-wydania „Inżyniera Budownictwa” przygotowanej przez 

prezesa Wydawnictwa PIIB. Dokonał analizy zależności spłat pożyczek od refundacji kosztów 

e-wydania „Inżyniera Budownictwa”. 

W wyniku prac Zespołu 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 Inżynier Budownictwa w formie elektronicznej 

w nakładzie 16 000 egzemplarzy poczynając od dnia 1 lipca 2019 r w cenie do 1,00 zł netto za 

każdy egzemplarz i zmniejszenia o taką samą ilość nakładu miesięcznika Inżynier 

Budownictwa wydawanego w wersji papierowej.  

Zespół przygotował sprawozdanie, które zostało przedstawione na posiedzeniu Krajowej Rady 

PIIB w dniu 4 września 2019 r i po jego przyjęciu Zespół został rozwiązany Uchwałą  

nr 10/R/2019 r. z dnia 04 września 2019 r. 

6.15. Zespół Krajowej Rady ds. organizacji 26. posiedzenia izb i organizacji inżynierskich 

państw Grupy Wyszehradzkiej w Polsce. 

Zespół został powołany uchwałą KR nr 34/R/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. 

Zespół przygotował w porozumieniu i we współpracy z Polskim Związkiem Inżynierów  

i Techników Budownictwa XXVI posiedzenie izb i organizacji inżynierskich państw Grupy 

Wyszehradzkiej, które odbyło się w dniach 3-4.10.2019 r. w Łodzi i Warszawie. 

Krajowa Rada przyjęła sprawozdanie z działania w tym sprawozdanie finansowe i podjęła 

uchwałę nr 21/R/19 z dnia 11.12.2019r. w sprawie rozwiązania zespołu. 

6.16. Zespół ds. grupowego ubezpieczenia OC inżynierów budownictwa. 

Zespół powołany został Uchwałą nr 22/R/2019 z dnia 11.12.2019 r. Krajowej Rady PIIB  

Celem Zespołu jest rekomendowanie Krajowej Radzie PIIB ubezpieczyciela grupowego 

ubezpieczenia OC członków PIIB w latach 2021-2024.  

7. Współpraca Krajowej Rady z instytucjami i organami zewnętrznymi. 

Powyższa działalność jest szczegółowo przedstawiona w sprawozdaniu z działalności 

Krajowej Rady PIIB.  

Współpraca realizowana była poprzez udział w pracach Komisji Sejmowych i Senackich, 

Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju, a po jesiennych wyborach z Ministerstwem Rozwoju 

oraz Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego. Polska Izba Inżynierów Budownictwa 

współdziałała z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwem Infrastruktury, 
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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. 

7.1. Współpraca z komisjami sejmowymi i senackimi. 

W roku 2019 Polska Izba Inżynierów Budownictwa aktywnie współpracowała z organami 

ustawodawczymi, tj. Sejmem i Senatem RP. 

Podstawowym zakresem działania było opiniowanie projektów aktów normatywnych z zakresu 

budownictwa i z nim związanych oraz przedkładanie wniosków w tym zakresie.   

Większość tych działań była realizowana drogą korespondencyjną a tylko niektóre poprzez 

bezpośredni udział przedstawicieli PIIB w obradach komisji sejmowych lub senackich. 

W prezentowaniu stanowiska PIIB czynnie włączyły się okręgowe izby. 

7.2. Współpraca z organami administracji państwowej. 

W roku 2019 Polska Izba Inżynierów Budownictwa kontynuowała współpracę z organami 

administracji państwowej i samorządowej. 

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 PIIB odpowiadała na zaproszenia lub inicjowała 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. 

 

7.3. Współpraca ze stowarzyszeniami i samorządami zawodowymi . 

W roku 2019 Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa kontynuowała współpracę 

ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi działającymi w obszarze budownictwa oraz 

samorządami zawodów zaufania publicznego. O znaczeniu tej współpracy świadczy powołanie 

przez Krajową Radę PIIB dwóch Komisji: ds. współpracy ze stowarzyszeniami naukowo-

technicznymi oraz ds. samorządów zawodowych. 

7.4. Współpraca z instytucjami nauki, edukacji i kształcenia. 

W roku 2019 Krajowa Rada PIIB kontynuowała współpracę z instytucjami nauki, edukacji  

i szkolnictwa wyższego. Współpraca obejmowała m.in. współorganizowanie szkoleń, 

konferencji oraz codzienne, zawodowe kontakty członków Izby, w tym członków organów, 

którzy nierzadko łączą swoją działalność inżynierską i samorządową z pracą w wymienionych 

instytucjach. Współpraca obejmowała: Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej 

Akademii Nauk (KILiW PAN), Komitet Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników 

Budownictwa (PZITB) oraz inne gremia opiniotwórcze.  
 

8. Działalność Public Relations w 2019 r. 

Działalność powyższa jest szczegółowo przedstawiona w sprawozdaniu z działalności 

Krajowej Rady PIIB.  

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.”. 

Podejmowane w 2019 r. inicjatywy i kontynuowane działania miały na celu umacnianie 

wizerunku inżyniera budownictwa jako zawodu zaufania publicznego oraz umacnian ie marki 

samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Zgodnie z założeniami PR, realizowane 

zadania miały charakter zewnętrzny oraz wewnętrzny. 

W ramach struktur PIIB funkcjonuje Grupa Medialna PIIB. W skład grupy wchodzą 

rzecznicy prasowi okręgowych izb oraz osoby wytypowane przez okręgowe izby  
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i upoważnione do udzielania informacji przedstawicielom różnych mediów oraz 

przekazywania informacji rzecznikowi prasowemu PIIB. Nowa strategia działań PR, która 

przygotowana przez Komisję ds. komunikacji społecznej została przyjęta przez Krajową 

Radę PIIB 11 grudniu 2019r. będzie  realizowana w następnych latach, poczynając od 2020 r. 
 

9. Działalność szkoleniowa Krajowej Rady PIIB 

W dniach 13-14.03.2019 r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Krajowej Rady PIIB w Zielonce 

k/Warszawy podczas którego wysłuchano wykładu nt ,,Wystąpienia publiczne- wiarygodność, 

wiedza i emocje”, oraz odbyto szkolenie w zakresie ,,Ochrony danych osobowych w świetle 

RODO”. 

W dniach 10-11.05.2019 r. odbyła się naradę szkoleniową skarbników PIIB w Warszawie 

organizowana przy współudziale Mazowieckiej OIIB. 

Program narady obejmował omówienie realizacji budżetów poszczególnych OIIB w roku 2019, 

aspekty prawne Zasad Gospodarki Finansowej i działania skarbników izb oraz aktualny stan 

przepisów rachunkowości, ze szczególnym uwzględnieniem zmiany sposobu sporządzenia 

sprawozdania finansowego. 
 

10. Działalność wydawnicza 

W 2019 r. wydano 11 numerów miesięcznika „Inżynier Budownictwa” o objętości 100 stron 

każdy, w nakładzie około 120 000 egz. Od wydania lipcowo-sierpniowego 15.465 członków 

otrzymuje czasopismo w formie e-wydania w nakładzie 105.300 egz. w wersji papierowej ; 

około 16.000 członków otrzymuje wersję elektroniczną. Łączny nakład miesięcznika w druku 

wyniósł 1.357.540 egz. 

W roku 2019 ukazały się 4 numery „Przewodnika Projektanta” – w nakładzie 5.000 egz. oraz 

objętości 64 stron oraz publikacja „Kreator Budownictwa Roku”  w nakładzie 800 egz. 

Wydawnictwo prowadzi serwisy internetowe www.inzynierbudownictwa.pl oraz 

www.izbudujemy.pl.. Wszystkie katalogi są produktami komercyjnymi finansowanymi z 

przychodów reklamowych. Wszystkie katalogi są dostępne w formie elektronicznej.  

Koszty zakupu i wysyłki „Inżyniera Budownictwa” ponoszone przez PIIB obrazuje poniższa 

tabela: 

Nr. 

„IB” 

Łączna ilość 

egz. 

zakupionych 

przez PIIB 

Koszty 

wydania „IB” 

w zł 

Zwrot 

kosztów 

wydania „IB” 

z OIIB w zł 

Koszty wysyłki 

w zł 

Zwrot  z 

OIIB 

kosztów 

wysyłki i 

zwrotek 

Zwrot 

kosztów 

kolportażu 

przez Spółkę 

Zwrot 

kosztów 

innych 

wrzutek 

(reklam) 

Przygotowanie 

bazy 

adresowej    

do wysyłki 

2017 r.    

1-12 
1.170.934 2.933.458,83 1.133.172,90 2.017.479,26 538.059,75 1.298.410,00 38.383,01 79.827,00 

2018 r. 

1-12 
1.308.900 2.752.729,04 2.031.152,00 2.101.674,00 466.077,90 1.308.900,00 32.987,60 79.827,00 

2019 r. 

1-12 
1.242,760 2.681.445,91 2.052.600,80 2.254.371,90 467.162,25 1.242.760,00 58.443,37 79.827,00 

 

W 2019 r. PIIB zakupiła od Spółki Wydawniczej czasopismo „Inżynier Budownictwa”  

w ilości 1.242.760 egz. za kwotę 2.681.445,91 - 2.052.600,80 (zwrot z OIIB) = 628.845,11 zł  

(w 2018 r. 1.308.900 egz. za kwotę 2.752.729,04 – 2.031.152 =721.577,04 zł ) 

Koszty wysyłki czasopism do członków wyniosły ogółem: 

2.254.371,90– 467.162,25 ( zwrot z OIIB ) – 1.242.760,00 ( zwrot od Spółki „IB” =  

544.449,65 zł (6 278,02 zł w 2016 r., 181.009,51 zł w 2017 r , 326.926,10 zł w 2018r.) 

Sumaryczny koszt zakupu i wysyłki „IB” z przygotowaniem bazy adresowej w 2019r. 

poniesiony przez PIIB wyniósł 628.845,17+544.4499,65= 1.173.294,76 zł -wzrost o 11,93%. 

(w roku 2018 – 1.048.273,14 zł, w roku 2017 – 1.981.295,44 zł, w roku 2016 – 1.801.748,28; 

w roku 2015 – 1.832.804,89 zł). Rok 2019 wydawnictwo zakończyło zyskiem 

W dniu 26.06.2019 r. została powołana nowa Rada Nadzorcza Wydawnictwa Polskiej 

Izby Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o. W skład Rady Nadzorczej weszli: Joanna Gieroba-

przewodnicząca oraz członkowie: Roman Karwowski, Wiktor Piwkowski, Piotr Rychlewski. 

http://www.inzynierbudownictwa.pl/
http://www.izbudujemy.pl/
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W dniu 11.12.2019 r. Rada Nadzorcza powołała na prezesa Zarządu WPIIB- dotychczasową 

redaktor naczelną czasopisma Anetę Grinberg-Iwańską. 
 

11. Ustalenia pokontrolne i wnioski. 

11.1. KKR PIIB przeprowadziła kontrolę w oparciu o przedłożoną przez kontrolowanego 

dokumentację. 

11.2. Uchwały podjęte w 2019 roku przez Prezydium KR, zatwierdzone przez Krajową Radę 

PIIB zostały zrealizowane. 

11.3.  Uchwały podjęte w 2019 roku przez Krajową Radę PIIB zostały zrealizowane. 

11.4. XVIII Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB w dniu 30.06.2019 r. podjął Uchwałę 

Nr 19/19, w której przyjął sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków XVIII 

Krajowego Zjazdu PIIB oraz wskazał organy Izby odpowiedzialne za realizację 

zgłoszonych wniosków. Organy Izby odpowiedzialne za realizację uchwał sukcesywnie 

realizowały uchwałę nr 19/19. 

11.5. Komisje i Zespoły powołane przez Krajową Radę PIIB, działały w sposób prawidłowy  

i realizowały zadania zgodnie z uchwałami Krajowej Rady i planami pracy.  

Podjęły w ciągu 2019 r. szereg nowych inicjatyw i ustaleń mających na celu m.in.: 

a) intensyfikację działań w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków 

PIIB, 

b) nawiązanie bliższego kontakt z organizacjami inżynierów polskich mieszkających  

i pracujących poza granicami Polski jak również podjęcie działań, aby uaktywnić 

działalność transgraniczną izb okręgowych, 

c) utworzenie instytucjonalnej platformy porozumienia między rządem a samorządami 

zawodowymi  na wzór Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

 KKR PIIB dokonała sprawdzenia sposobu dokumentowania i rozliczania pracy Komisji 

i Zespołów KR i nie wnosi uwag. 

11.6. KKR PIIB stwierdza, że Zespół ds. przebudowy i modernizacji budynku 

przeznaczonego na siedzibę PIIB kontynuował prace w 2019 r. i realizował zadania 

określone w uchwale.  

Krajowa Komisja Rewizyjna PIIB przeprowadzi planową kontrolę po zakończeniu 

rozliczenia inwestycji. 

11.7.  KKR PIIB stwierdza, że współpraca Krajowej Rady PIIB z instytucjami i organami 

zewnętrznymi tj: z komisjami sejmowymi i senackimi, z organami administracji 

państwowej,  ze stowarzyszeniami i samorządami zawodowymi oraz instytucjami nauki, 

edukacji i kształcenia realizowana była w sposób prawidłowy.  

11.8.  KKR PIIB stwierdza, że Krajowa Rada zorganizowała dla swoich członków  

2 szkolenia. 

11.9. KKR PIIB stwierdza, że Rada Krajowa PIIB w 2019 r. kontynuowała różnorodne 

działania Public Relations. Przyjęte przez RK w dniu 11.12.2019 r. „podstawowe 

założenia strategii komunikacji społecznej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa”  

pozwolą zintensyfikować te działania. 

11.10. W czasie kontroli KKR PIIB zapoznała się z projektem sprawozdania z działalności 

Krajowej Rady PIIB w 2019 r. i stwierdza, że zawarte w sprawozdaniu dane są zgodne 

ze stanem faktycznym. 

11.11. KKR PIIB stwierdza, że działalność Krajowej Rady i Prezydium Krajowej Rady PIIB  

w 2019 r. była zgodna ze Statutem i Regulaminami PIIB oraz obowiązującym prawem, 

Krajowa Rada PIIB w roku 2019 prawidłowo realizowała swoje obowiązki ustawowe i 

statutowe. 
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II.2. KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA PIIB 

1. Obsługa administracyjna KKK 

1.1. Obsługa administracyjna prowadzona była zgodnie z Instrukcją kancelaryjną.  

1.2. Pomieszczenie, w którym przechowywane są dokumenty KKK jest zabezpieczone przed 

dostępem osób nieupoważnionych. Komputer do pytań egzaminacyjnych posiada 

oprogramowanie zabezpieczające. 

1.3. KKR stwierdza, że ochrona danych zawartych w  Bazie Pytań Egzaminacyjnych jest 

prawidłowa. 

2. Obsługa biurowa i prawna KKK  

Obsługę KKK w 2019 r. kontynuowało biuro Krajowej Rady. Skład osobowy stanowiło 

8 pracowników w wymiarze 7½ etatu. W zakresie problematyki prawnej, w szczególności przy 

rozstrzyganiu spraw w trybie II instancji, KKK współpracuje z prawnikiem – w ramach umowy 

zlecenia, oraz Kancelarią Radcy Prawnego– wg oddzielnej umowy z PIIB. 

3. Posiedzenia KKK 

W roku 2019 odbyło się 6 posiedzeń statutowych KKK oraz 5 posiedzeń Prezydium KKK . 

KKK podjęła 3 uchwały. 
 

4. Szkolenia 

KKK zorganizowała spotkanie informacyjno – szkoleniowe dla członków KKK, 

przewodniczących OKK oraz obsługujących pracowników, które odbyło się w Serocku,  

w dniach 12-14 września 2019r. W naradzie uczestniczyły 93 osoby. 

5. Praca członków na rzecz KKK. 

Praca w zespołach specjalistycznych. 

W roku 2019 Przewodniczący KKK powoływał zespoły: 

 do spraw rzeczoznawstwa budowlanego – 33 zespoły w składzie 3 osobowym; 

 do spraw opiniowania wniosków o uznanie kwalifikacji cudzoziemców – 14 zespołów  

w składzie 3 osobowym; 

 do spraw rozpatrywania w II instancji odwołań i zażaleń od decyzji i postanowień  OKK  

w sprawie nadawania uprawnień budowlanych – 49 zespołów w składzie 3 osobowym. 

Ponadto Przewodniczący KKK powoływał zespół do weryfikacji i aktualizacji bazy pytań 

egzaminacyjnych. Zakres prac tych zespołów został w pełni zrealizowany. Ogółem członkowie 

KKK uczestniczyli 287 razy w posiedzeniach zespołów, a ponadto przepracowali 109 godzin 

na rzecz PIIB. 

6. Nadzór nad OKK 

Nadzór KKK nad OKK odbywał się poprzez: 

 wizytację członków KKK w trakcie egzaminów na uprawnienia budowlane prowadzonych 

przez OKK – przeprowadzono 22 wizytacje w sesji wiosennej i jesiennej; 

 udział Przewodniczących OKK w posiedzeniach KKK oraz na wspólnych szkoleniach. 

7. Skargi do WSA i NSA 

W roku 2019 Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpatrywał 3 skargi na rozstrzygnięcia KKK, 

a Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrywał 5 spraw. Sąd administracyjny I i II instancji  

w 2019 r. utrzymał w mocy 5 rozstrzygnięć podjętych przez KKK  a w 3 sprawach uchylił 

decyzję i skierował do ponownego rozpatrzenia. NSA rozstrzygnął dwie sprawy.  

8. Wyniki egzaminów na uprawnienia budowlane, uznanie kwalifikacji dla cudzoziemców 

oraz nadawanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego w roku 2019. 

8.1. Egzaminy na uprawnienia budowlane. 

W wyniku przeprowadzonych dwóch sesji egzaminacyjnych, w roku 2019 uprawnienia 

budowlane uzyskało 6272 osoby. Do przeprowadzenia egzaminów KKK opracowała 267 testy 
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we wszystkich specjalnościach. W sesji wiosennej KKK wydrukowała 767 zestawów testów  

i przekazała je OKK, zaś w sesji jesiennej po wdrożeniu systemu „SESZAT” OKK pobrały  

on-line i wydrukowały około 800 zestawów testów egzaminacyjnych. 

8.2. Uznawanie kwalifikacji zawodowej cudzoziemców i obywateli polskich, którzy 

uzyskali kwalifikacje poza granicami kraju. 

Członkowie KKK uczestniczyli w zespołach weryfikacyjnych do opiniowania wniosków  

o uznanie kwalifikacji zawodowych cudzoziemców, powoływanych przez Prezesa KR PIIB. 

W 2019 było rozpatrywanych 20 wniosków i wydano 21 decyzji administracyjnych. 

 

8.3. Nadawanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego. 

W 2019 KKK rozpatrywała 40 wniosków o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego. 

Pozytywnie rozpatrzono i nadano tytuł rzeczoznawcy 25 osobom. W 5 sprawach zawieszono 

postępowanie a 6 pozostawiono w toku rozpatrywania.  
 

9. Wynik rozpatrzenia wniosków skierowanych do KKK przez XVII Krajowy Zjazd PIIB 

i przez Krajową Radę. 

Na Okręgowych Zjazdach Sprawozdawczo- Wyborczych oraz na XVIII Krajowym Zjeździe 

Sprawozdawczo-Wyborczym PIIB żaden wniosek nie został bezpośrednio skierowany do 

KKK. Krajowa Rada PIIB powierzyła KKK jako organowi właściwemu, do rozpatrzenia  

1 wniosek ze Zjazdów Okręgowych. Zgodnie z obowiązującą procedurą postępowania, 

propozycje KKK w sprawie rozpatrzenia wniosków zostały przekazane do Komisji 

Wnioskowej Krajowej Rady PIIB. 

10. Koszty działalności KKK w 2018/2019 r. 

L.p. Wyszczególnienie 
Kwota w zł 

2018 r. 2019 r. 

 Rodzaje wpływów (przychodów) 40.621,84 32.803,50 

1. 

 

2. 

postępowanie o nadanie tytułu rzeczoznawcy 

budowlanego 

z tytułu postępowania o uznanie kwalifikacji 

zawodowych cudzoziemców 

22.200,00 

 

18.421,84 

 

19.200,00 

 

13.603,50 

 

 Rodzaje wydatków  250.074,31 230.212,64 

1. Ekwiwalent Przewodniczącego KKK 54.096,78 57.896,90 

2. Ekwiwalent Sekretarza KKK 54.096,78 57.896,90 

3. 

 ryczałty za posiedzenia Prezydium i KKK 

dyżury na rzecz KK 

 praca Zespołów Specjalistycznych – ds. 

rzeczoznawstwa budowlanego, 

 ds. uznawania kwalifikacji zawodowych 

cudzoziemców, orzekających 

Razem 

 

 

 

 

 

 

38.540,00 

 

 

 

 

 

 

36.685,00 

4. Szkolenie w Serocku 14.757,75 16.933,84 

5. Konsultacje prawne w siedzibie KKK (umowa. zlecenie) 48.000,00 48.000,00 

6. Udział w konferencjach ---------- ---------- 

7. 
Opracowanie pytań do egzaminu na uprawnienia 

budowlane 
10.500,00 ---------- 

8. 
Weryfikacja testów egzaminacyjnych na potrzeby 

XXVII i XXVIII sesji egzaminacyjnej 
15.200,00 12.800,00 

9. 
Modyfikacja bazy pytań egzaminacyjnych zgodnie z 

nowymi regulacjami prawnymi 
--------- --------- 

10. Analiza ankiet z egzaminów na uprawnienia budowlane 14.883,00 --------- 

11. Obsługa prawna Ujęte w kosztach KI 

12. Koszty biura + delegacje Ujęte w kosztach KI 

 Razem koszty 2019 r. (Wydatki – Wpływy) 
250.074,31– 40.621,81 

= 209.452,50 

230.212,94 – 32.803,50 = 

197.409,14 
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Ogólne koszty działalności statutowej KKK w 2019 roku zmniejszyły się o ok. 6 %  

w stosunku do roku 2018 ( w 2018 o 18,24% w stosunku do 2017r.). 

11. Przestrzeganie przepisów RODO. 

KKR dokonała sprawdzenia wdrożenia i przestrzegania przepisów RODO w zakresie 

działalności KKK. Kontroli poddano m.in.: 

a) przeprowadzone szkolenia z RODO dla pracowników i członków organu, 

b) nadania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, 

c) prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych. 

Ogółem skontrolowano 11 zagadnień dotyczących przestrzegania RODO przez KKK PIIB  

wg procedury przyjętej przez KKR PIIB. 

12. Ustalenia pokontrolne i wnioski 

12.1 KKR PIIB przeprowadziła kontrolę w oparciu o przedłożoną dokumentację: 

sprawozdanie KKK za 2019 r., protokoły z posiedzeń statutowych i Prezydium KKK, 

dokumentację szkoleń, rejestr dyżurów i nadzorów nad OKK , wykaz wykonanych 

usług prawnych oraz dokumentację finansową. 

12.2 Rozliczenie ryczałtów, ekwiwalentów oraz za pracę godzinową na rzecz Izby 

dokonywane  były na podstawie imiennych list akceptowanych przez 

Przewodniczącego KKK. 

12.3 Sprawy załatwiane są zgodnie z przepisami i obowiązującymi procedurami. 

12.4 Dokumentacja KKK prowadzone jest prawidłowo. 

12.5. KKR PIIB nie stwierdziła uchybień w zakresie wdrożenia i przestrzegania przepisów 

 RODO. 

12.6  KKR PIIB zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności KKK w 2019 roku. Kontrola 

potwierdziła zgodność informacji zawartych w sprawozdaniu z przedłożonymi 

dokumentami. 

12.7 Obsługa administracyjno-finansowa KKK prowadzona była przez Biuro Krajowej Izby  

prawidłowo. 

12.8. KKR PIIB stwierdza, że Krajowa Komisja Kwalifikacyjna w roku 2019 realizowała 

prawidłowo swoje obowiązki ustawowe i statutowe. 

II.3. KRAJOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ 

PIIB 

1. W roku 2019 Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej odbył 4 posiedzenia,  

w tym: 2 posiedzenia wspólnie z KSD, OROZ i OSD a także przeprowadził 4 narady 

szkoleniowe - 2 wspólnie z KSD, OROZ i OSD. 

2. W roku 2019 Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w ramach nadzoru nad 

poszczególnymi OROZ przeprowadził 16 kontroli czynności rzeczników okręgowych,  

tj. jedną kontrolę w każdej izbie okręgowej oraz pełnił w siedzibie PIIB 65 dyżurów. 

3. Do Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w 2019 r., (zgodnie z rejestrem) 

spraw do postępowania wyjaśniającego wpłynęło ogółem 22, pozostały do rozpatrzenia z 2017 

i 2018 roku – 4 sprawy.  

Łącznie 26 spraw skierowano do postępowania wyjaśniającego w tym:  

 2 sprawy z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej z roku 2017; 

  1 sprawa z tytułu odpowiedzialności zawodowej z roku 2018; 

 17 w trybie odpowiedzialności dyscyplinarnej z roku 2019; 

 1 w trybie odpowiedzialności zawodowej z roku 2018; 

 5 w trybie odpowiedzialności zawodowej z roku 2019. 
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W odniesieniu do 2018 r. liczba spraw, jakie wpłynęły do KROZ w zakresie postępowania 

wyjaśniającego była o 8 większa niż w roku 2018. 

Spraw z rozpatrzenia skarg i wniosków wpłynęło ogółem 14. W 2019 roku ich liczba 

zmniejszyła się o 11 spraw w stosunku do 2018 roku. 

4. Koszty działalności KROZ w 2019 r. 

Lp. Wyszczególnienie Koszty[zł] 

1. Ryczałt Przewodniczącego KROZ 57 896,90 zł 

2. 

Ekwiwalenty za: 

  posiedzenia KROZ; 

  dyżury pełnione w siedzibie Izby (zgodnie z Zeszytami Pełnionych 

Dyżurów); 

  przeprowadzenie kontroli w OROZ i koszt sporządzenia protokołów                              

z tych kontroli. 

13 755,00 zł 

3. Szkolenia w Olsztynie i Warszawie  56 044,03 zł 

Razem 127 696,23 zł 

(w 2018 r  – 98.775,18 zł) 

W roku 2019 koszty działalności KROZ wzrosły się o 29,28% w stosunku do roku 2018 . 

5. Przestrzeganie przepisów RODO. 

KKR PIIB dokonała sprawdzenia wdrożenia i przestrzegania przepisów RODO w zakresie 

działalności KROZ. Kontroli poddano m.in.: 

 przeprowadzone szkolenia z RODO dla pracowników i członków organu, 

 nadania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, 

 prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych. 

Ogółem skontrolowano 11 zagadnień dotyczących przestrzegania RODO przez KROZ PIIB  

wg procedury przyjętej przez KKR PIIB. 
 

6. Ustalenia pokontrolne i wnioski. 

6.1. KKR PIIB przeprowadziła kontrolę w oparciu o przedłożone do wglądu protokoły  

z posiedzeń, wykaz spraw KROZ w 2019 r. wraz z wynikami ich rozpatrzenia, dokumentację 

szkoleń, dyżurów i nadzorów nad OROZ, wykaz wykonanych usług prawnych oraz 

dokumentację finansową.  

Na podstawie przedłożonych do kontroli dokumentów, zestawień prowadzonych spraw oraz 

zgłoszonych skarg i wniosków,  KKR stwierdziła prawidłowe działanie KROZ. 

6.2. Podczas kontroli KKR PIIB zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności  

 Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej PIIB w 2019 roku. Kontrola 

potwierdziła zgodność informacji zawartych w sprawozdaniu z przedłożonymi dokumentami. 

6.3. W oparciu o przedstawione dokumenty KKR PIIB  stwierdza, że KROZ PIIB  realizuje 

obowiązek statutowy nadzoru nad OROZ.  

6.4. KKR  PIIB nie stwierdziła uchybień w zakresie wdrożenia i przestrzegania przepisów 

RODO. 

6.5. Obsługa administracyjno-finansowa KROZ prowadzona była przez Biuro Krajowej Izby  

prawidłowo. 

6.6. KKR PIIB stwierdza, że działalność statutowa Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności 

Zawodowej PIIB w 2019 r. prowadzona była zgodnie z Regulaminem KROZ przy zachowaniu 

trybu postępowania KROZ w postępowaniu w sprawach dyscyplinarnych i odpowiedzialności 

zawodowej w budownictwie, obowiązującym prawem oraz zasadami gospodarki finansowej.  
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II.4. KRAJOWY SĄD DYSCYPLINARNY PIIB 
 

1. W roku 2019 Krajowy Sąd Dyscyplinarny odbył 3 posiedzenia w tym 1 posiedzenie KSD 

wspólne z Przewodniczącymi OSD. 

KSD zorganizował wspólnie z KROZ, OROZ i OSD dwie narady szkoleniowe połączone  

z warsztatami dla członków KSD i KROZ oraz przewodniczących okręgowych sądów 

dyscyplinarnych i okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej – Koordynatorów. 

2. W roku 2019 ( po XVIII Zjeździe ) Krajowy Sąd Dyscyplinarny w ramach nadzoru nad 

poszczególnymi OSD przeprowadził kontrole działania w czterech okręgowych sądach 

dyscyplinarnych. W 2019r Przewodniczący KSD pełnił 33 razy dyżur w biurze PIIB  

w Warszawie.  

3.W 2019 r. do KSD wpłynęły łącznie 22 sprawy, jako do sądu I instancji – 4 sprawy,  

do sądu II instancji – 18 spraw oraz 7 skarg i wniosków. 

KSD w 2019 r. wydał 7 rozstrzygnięć dotyczących skarg i wniosków. Rozpatrzył łącznie  

26 spraw. Na rok 2020 pozostało do zakończenia 5 spraw (4 sprawy z 2019r., 1 sprawa  

z 2018r. ). 
 

 4. Koszty działalności KSD w 2019 r. 
 

Lp. Wyszczególnienie Koszty[zł] 

1. Ryczałt przewodniczącego KSD 57.896,90 zł 

2. 

Ekwiwalenty za: 

 posiedzenie Prezydium, KSD, Składów Orzekających 

  przygotowanie spraw przez członków KSD na posiedzenia 

Składów Orzekających 

  przeprowadzenie kontroli w OSD i koszt sporządzenia 

protokołów z tych kontroli 38.600,00 zł 

3. Szkolenia w Olsztynie i w Warszawie 51.896,44 zl 

4. Delegacje Ujęte w kosztach KI 

5. Obsługa prawna i administracyjna Ujęte w kosztach KI 

 Razem 
148.393,34 zł 

(w 2018 r. 119.393,98 zł) 

W roku 2019 koszty działalności KSD wzrosły o 24,29% w stosunku do roku 2018 . 
 

5. Przestrzeganie przepisów RODO. 

Zespół kontrolny KKR dokonał sprawdzenia wdrożenia i przestrzegania przepisów RODO  

w zakresie działalności KSD. Sprawdzono: 

- dokumenty dotyczące szkoleń pracowników i członków KSD; 

- nadanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych; 

- prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych. 

Ogółem skontrolowano 3 zagadnienia dotyczące przestrzegania RODO przez KSD PIIB  

wg procedury przyjętej przez KKR PIIB.  
 

6. Ustalenia pokontrolne i wnioski. 

6.1. KKR PIIB przeprowadziła kontrolę w oparciu o przedłożone do wglądu protokoły  

z posiedzeń, wykaz spraw KSD w 2019 r. wraz z wynikami ich rozpatrzenia, 

dokumentację szkoleń i nadzoru nad OSD, wykaz wykonanych usług prawnych oraz 

dokumentację finansową. Na podstawie przedłożonych do kontroli dokumentów, 

zestawień prowadzonych spraw oraz zgłoszonych skarg i wniosków KKR stwierdziła 

prawidłowość działania KSD. 

6.2. W czasie kontroli KKR PIIB zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Krajowego 

Sądu Dyscyplinarnego PIIB w 2019 roku. Kontrola potwierdziła zgodność informacji 

zawartych w sprawozdaniu.  
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6.3. Obsługa administracyjno-finansowa KSD prowadzona była przez Biuro Krajowej Izby 

prawidłowo. 

6.4.  KKR PIIB nie stwierdziła uchybień w zakresie wdrożenia i przestrzegania przepisów 

RODO. 

6.5.  KKR PIIB stwierdza, że wykonane zostało zalecenie KKR z kontroli przeprowadzonej  

w 2019 r dotyczące opracowania analizy postępowań z zakresu odpowiedzialności 

zawodowej i dyscyplinarnej członków izb inżynierów budownictwa za rok 2018, 

zgodnie art. 37 pkt. 3 ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 

budownictwa oraz §4 pkt. 3 Regulaminu. 

6.6. KKR PIIB stwierdza, że działalność statutowa KSD PIIB w 2019 r. prowadzona była 

zgodnie z Regulaminem i przy zachowaniu obowiązującego trybu postępowania Sądu 

Dyscyplinarnego w postępowaniu w sprawach dyscyplinarnych i odpowiedzialności 

zawodowej w budownictwie, zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami 

gospodarki finansowej. 

II.5. BIURO KRAJOWEJ IZBY 

1. Zatrudnienie i obsługa administracyjna 

W 2019 roku w Biurze Krajowej Izby zatrudnionych było 31 osób na ok. 23,5 etatach. 

Akta osobowe pracowników prowadzone są zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa - prawidłowo przechowywane w szafach i zabezpieczone. 

Biuro Krajowej Izby prowadzi komputerową rejestrację (System „Dok-Mistrz”) dokumentów 

przychodzących i wychodzących oraz otwartych (niezałatwionych) według działów 

organizacyjnych. 

2. Ewidencja zakupu i rozdział materiałów biurowych w 2019 r. 

Ewidencja zakupu materiałów biurowych zgodnie z przyjętym w Biurze Krajowej Izby 

wykazem ich kategorii prowadzona była w roku 2019 w układzie miesięcznym. Przedmiotem 

zakupów były materiały biurowe i eksploatacyjne do sprzętu komputerowego oraz artykuły 

sanitarne. Łącznie zakupy wg ewidencji w roku 2019 wyniosły 29.191,25 zł. W zakupach 

artykułów i materiałów biurowych najwyższe wartości stanowiła galanteria papiernicza, 

akcesoria komputerowe, materiały eksploatacyjne, galanteria biurowa.  

Ewidencja rozdziału materiałów biurowych prowadzona jest na bieżąco i zawiera podpisy osób 

je pobierających.  

3. Umowy cywilno-prawne. 

Zgodnie z Rejestrem prowadzonym w Biurze Krajowej Izby w 2019 r. zawarto: 

- 22 umowy zlecenia na łączną kwotę: 17.200,00 zł 

- 2 umowy zlecenia miesięczne na kwotę 3.500,00 zł/m-c,   

- 12 umów o dzieło na łączną kwotę: 22.897,00 zł. 

- 46 umów z podmiotami gospodarczymi i 15 aneksów do umów.  

W 2019 roku liczba obowiązujących umów z podmiotami gospodarczymi wynosiła: 

- zawartych w 2019 roku   –     46 umów 

- zawartych przed rokiem 2019  –          101 umowy 

    Łącznie                       147 umów 

4. Koszty obsługi prawnej w 2019 r. realizowane w oparciu o umowy cywilno-prawne  

dotyczące obsługi prawnej PIIB w roku 2019 r.  

Koszty obsługi prawnej wyniosły 480.802,53 (w 2018 r. – 504.128,11 zł ), co stanowi spadek  

o 1,05%. 

5.  Kontrola prawidłowości przeprowadzania postępowań w sprawach zamówień 

KKR PIIB przeprowadziła kontrolę losowo wybranych postępowań w sprawach zamówień: 

- o wykonywaniu czynności administrowania nieruchomością,  

- o świadczenie usługi przeprowadzkowej, 

- na wykonanie zabudowy meblowej w sekretariacie PIIB. 
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- na świadczenie usług renowacji – konserwacji podłogi 

6. Działalność szkoleniowa. 

W 2019 roku koszty szkoleń pracowników wyniosły: 5.695,95 zł.  

7. Działalność finansowo – gospodarcza 

7.1.W 2019 r. gospodarowanie funduszami i zarządzanie majątkiem PIIB prowadzone było 

w oparciu o budżet uchwalony na XVII Krajowym Zjeździe Izby Uchwała Nr 27/18 

z dnia 30.06.2018 r. Korekty budżetu dokonano Uchwałą Nr 26/R/19 z dnia 11.12.2019 r. 

7.2. Dokumentacja finansowo księgowa prowadzona była w oparciu o Ustawę  

o rachunkowości i Zasady (politykę) rachunkowości obowiązujące w Biurze Krajowej Izby 

(Zarządzenie Nr 24/16 z dnia 7.09.2016 r.) 

8. Koszty utrzymania Biura Krajowej Izby. 
 

Lp. 

Koszty utrzymania Biura Krajowej Izby  

Rodzaj kosztu w 2018 r. w 2019 r. 
- obniżka 

+ wzrost 

1. Materiały biurowe 39.431,43 33.297,65 -6.133,78 

2. Pozostałe koszty /druki, prasa, książki/ 96.667,69 72.449,77 -24.217,92 

3. 
Usługi pocztowe, telekom., bankowe 

 i inne  
242.479,13 234.215,38 -8.263,75 

4. 

Wyposażenie biura (środki trwałe wartości 

niematerialne i prawa admin. 

oprogramowania, serwis urządzeń)  

238.228,80 367.332,93 +129.104,13 

5. Czynsze, utrzymanie biura, wynajem sal 631.787,88 571.651,22 -60.136,66 

6. 

Koszty wynagradzania pracowników 

etatowych  (w tym wynagrodzenia 

bezpośrednie brutto)   

 

2.456.192,27 

 

(1.974.725,87) 

 

2.296.874,89 

 

1.777.440,93 

 

-159.317,38 

 

- 197.284,94 

7. 

Koszty wynagradzania pracowników 

etatowych za dodatkową pracę  na umowę-

zlecenie 

0 0 0 

8. 
Koszty delegacji i transportu (pracowników 

biura) 
7.924,39 4.731,33 -3.193,06 

9. Koszty szkoleń pracowników biura  490,00 5.695,95 zł. + 5 205,95 

RAZEM 3.713.201,59 3.586.249,12 - 126.952,47  

9. Kontrola przestrzegania przepisów ochrony danych osobowych RODO 

KKR PIIB dokonała sprawdzenia przestrzegania przepisów ochrony danych osobowych RODO 

przez Biuro Krajowej Izby i stwierdza, że przestrzegane są obowiązujące procedury, 

a dokumentacja RODO jest kompletna i prowadzona zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady 

Krajowej PIIB. Nie stwierdzono nieprawidłowości.  

 

10. Ustalenia pokontrolne 

10.1. Zalecenia wynikające z Protokołu kontroli Biura za rok 2018 zostały zrealizowane. 

10.2. KKR PIIB stwierdza, że zatrudnienie w 2019 r. pracowników zatrudnionych na etacie  

w Krajowym Biurze PIIB było o ponad 2,5 etatu mniejsze niż w 2018 roku. 

Dokumentacja zatrudnionych pracowników w 2019 roku jest kompletna. KKR PIIB nie 

wnosi uwag. 
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10.3. KKR PIIB stwierdza, że umowy z podmiotami prawnymi i umowy o dzieło są zawierane 

prawidłowo i zgodnie z obowiązującym prawem i Regulaminem dokonywania zakupów, 

zlecania dostaw i świadczenia usług na rzecz PIIB. 

10.4. KKR PIIB stwierdza, że obieg dokumentów i archiwizacja jest zgodny z instrukcją 

kancelaryjną. 

10.5. KKR stwierdza, że Krajowe Biuro PIIB funkcjonuje zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie ustawami i uchwałami PIIB. 

II.6. ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM  KRAJOWEJ  IZBY. 

W Biurze Krajowej Izby od 1 stycznia 2016 roku stosuje się Zasady (polityka) rachunkowości 

w PIIB przyjęte Zarządzeniem Prezesa Nr 24/16 z dnia 7 września 2016 r.  

W 2019 według prowadzonej ewidencji wynika, że: 

1. wartość ewidencyjna środków trwałych na koniec roku 2019, wyniosła po umorzeniu 

3.721.962,76 zł (w 2018 roku porównywalna wartość wynosiła:  3.717.222,59 zł), 

2. wartość środków trwałych w budowie (budynek przy ulicy Kujawskiej 1 w Warszawie) 

wynosiła na koniec 2019 roku 19.093.069,41 zł , ( na koniec 2018 roku 12.872. 303,59 zł), 

3. według ewidencji w 2019 roku zakupiono 32 pozycje wyposażenia nisko cennego o łącznej 

wartości 124.712,47 zł,  

4. według ewidencji wartości niematerialnych i prawnych nie zakupiono w 2019 roku środków 

niematerialnych i prawnych,  

Wartość po umorzeniu na koniec 2019 roku wyniosła 24.526,20 zł,  

5. w roku 2019 skreślono z ewidencji część środków trwałych i wyposażenia, co jest 

udokumentowane drukiem LIKWIDACJA. Likwidacji uległy 62 sztuki środków 

niezdefiniowanych i zdefiniowanych. Pozycje te zostały zdjęte z ewidencji wpisem do 

dokumentu ewidencja /likwidacja/, 

6. inwentaryzacja roczna składników majątkowych w Krajowym Biurze PIIB została 

przeprowadzona w 2019 r. metodą spisu z natury na podstawie Instrukcji inwentaryzacyjnej 

stanowiącej załącznik do Uchwały Nr 7/P/09 Prezydium Krajowej Rady PIIB z dnia 

23.09.2009 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej w Biurze Krajowej Izby, 

7. w 2019 roku Prezes Krajowej Rady PIIB wydał zarządzenie Nr 29/19 z dnia 11.12.2019 r.  

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy w Krajowym Biurze PIIB, 

8. przeprowadzona na ostatni dzień roku obrotowego inwentaryzacja aktywów finansowych 

wykazała: 

- w protokole z kontroli kasy przeprowadzonej w dniu 31.12.2019 r. stwierdzono:  

 - stan gotówki: 2.583,35 złotych, 100,00 USD,  2.700,00 CZK ( razem 3.415,64 zł ) 

- stan środków na rachunkach bankowych (potwierdzonych sald na dzień 31.12.2019 r.  

Razem  (BGK i Bank Millennium) i Lokaty (11.879.778,64 + 27.655,56) = 11.907.434,20 zł.  

Pożyczki na budowę siedziby przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie: 

- stan zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek na 31.12,2019 r wynosi: 8.249.994,05 zł, 

- w roku 2019 spłacono pożyczki w kwocie ogółem 1.211.786,92 zł, 

9. KKR PIIB dokonała sprawdzenia przestrzegania przepisów RODO w zakresie zarządzania 

majątkiem i nie stwierdziła uchybień dotyczących dostępu kontrahenta do danych osobowych 

zgromadzonych w PIIB. Osoby, prowadzące rejestr środków trwałych posiadają upoważnienie 

RODO do dostępu do listy osób odpowiedzialnych za środki trwałe. 

10. Ustalenia pokontrolne i zalecenia. 

10.1. KKR PIIB stwierdza, że należy przeprowadzić likwidację występujących  środków 

trwałych nie dających się do dalszego użytkowania  
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10.2. KKR PIIB stwierdza, że kompleksowa ewidencja środków trwałych Krajowej Izby - stan 

istniejący i bieżąca rejestracja w roku 2019 prowadzona i zapisana jest w programie 

finansowo – księgowym SYMFONIA i nie budzi zastrzeżeń członków Zespołu 

kontrolnego KKR. 

10.3. KKR PIIB stwierdza, że stosowanie przez pracowników Biura Krajowej Izby programu 

elektronicznego Symfopakiet Plus systemu ewidencji środków trwałych, wyposażenia 

nisko cennego oraz wartości niematerialnych i prawnych pozwala na sprawne 

przeprowadzanie kontroli posiadanego przez Krajową Izbę PIIB majątku trwałego  

w każdym roku. 

10.4. KKR PIIB stwierdza, że środki trwałe zostały zlikwidowane w roku 2019 r. na podstawie 

ekspertyz lub przekazane Wynajmującemu lokal przy ul. Mazowieckiej 6/8 w Warszawie 

w ramach rozliczenia umowy najmu.  

10.5. KKR PIIB stwierdza kompletność dokumentów dotyczących przeprowadzenia 

inwentaryzacji kasy. 

10.6. KKR PIIB stwierdza na podstawie wykazu zakupów, że w 2019 r. dokonane zostały tylko 

zakupy niezbędne. 

10.7. KKR PIIB stwierdza, że dokonywanie zakupów, ewidencjonowanie środków trwałych  

i wyposażenia niskocennego oraz likwidacja i kasacja środków zużytych dokonywana 

jest zgodne z obowiązującym prawem oraz uchwałami i zarządzeniami obowiązującymi 

w PIIB. 

10.8. KKR PIIB stwierdza, że pod względem formalnym dokumentacja jest kompletna 

uporządkowana i prowadzona z należytą starannością. 

10.9. KKR PIIB stwierdza, że należy zakończyć procedurę związaną z inwentaryzacją 

rzeczowych składników majątkowych zgodnie z zarządzeniem 23/2019 z dnia 08 

listopada 2019r i obowiązującymi przepisami, oraz procedurę likwidacji środków 

trwałych.  
 

II.7. REALIZACJA BUDŻETU KRAJOWEJ IZBY. 
Kontrole w zakresie finansów oraz  realizacji budżetu w 2019 roku Krajowa Komisja Rewizyjna KKR planowała 

 w dniach od 23 do 25 marca oraz od 15 do 16 kwietnia 2020 roku. W związku z zaistniałą sytuacją sanitarno-

epidemiczną w kraju i wprowadzonymi obostrzeniami, KKR nie miała możliwości przeprowadzenia czynności 

kontrolnych w siedzibie PIIB w Warszawie. KKR podjęła decyzję o zdalnym  prowadzeniu kontroli  w oparciu  

o przesyłane elektronicznie przez Biuro Izby skany dokumentów drogą e-mail oraz telefoniczne wyjaśnienia 

i uzgodnienia (zgodnie z Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – m.in. Art. 14h (Dz.U., poz. 568 z 2020 r.),  

Kontrolę rozpoczęto w dniu 8 kwietnia 2020 roku. Wyjaśnień udzielali: Dyrektor Biura PIIB Adam Kuśmierczyk 

,Główny Księgowy Robert Owczaruk oraz Artur Gręda. Zespół kontrolny pracował w oparciu o rozmowy 

telefoniczne i uzgodnienia mailowe. Spotkania prowadzone były przy pomocy komunikatora WhatsApp. 

Kontrolę zakończono w dniu 4 maja 2020 roku.  

 
1. Budżet PIIB na 2019 r. – plan i jego wykonanie. 

Poz. Wyszczególnienie 

Budżet na 2019 

Uchwała Nr 27/18 

XVII Krajowego Zjazdu 

PIIB z 30.06.2018 r. 

Korekta budżetu 

Uchwała Nr 

26/R/19 z dnia 

11.12.2019 r. 

Wykonanie budżetu % wykonania 

1. 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

Wpływy 

Składki na PIIB 

Odsetki od depozytów 

Opłaty za postępowanie (rzeczoznawcy i cudzoziemcy) 

Opłata za obsługę ubezpieczenia  

8.388.000,00 

152.000,00 

30.000,00 

526.000,00 

8.388.000,00 

152.000,00 

30.000,00 

526.000,00 

8.465.016,00 

124.504,25 

32.803,50 

536.489,11 

100,92 

81,91 

109,35 

101,99 
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Razem wpływy 9.096.000,00 9.096.000,00 9.158.812,86 101,69 

2. Wydatki  

2.1. Czynsze i utrzymanie biura, wynajęcie sal 340.000,00 660.000,00 655.080,28 99,25 

2.2. Wyposażenie biura, administracja oprogramowania, 

serwis urządzeń 
300.000,00 370.000,00 368.434,24 99,58 

2.3. Usługi pocztowe, telekom. bankowe i inne 215.000,00 245.000,00 235.189,92 96,00 

2.4. Materiały biurowe, prasa, książki, druk mat. 120.000,00 120.000,00 110.660,02 92,22 

2.5. Płace 2.385.000,00 2.095.000,00 2.077.394,09 99,16 

2.6. Nagrody roczne personelu 190.000,00 190.000,00 189.970,55 99,98 

2.7. Świadczenia urlopowe 34.000,00 34.000,00 29.232,75 85,98 

2.8. Ryczałty Prezydium Krajowej Rady 680.000,00 640.000,00 636.865,90 99,51 

2.9. Ekwiwalenty 260.000,00 260.000,00 252.735,00 97,21 

2.10. Umowy, zlecenia, ekspertyzy 70.000,00 65.000,00 54.868,73 84,41 

2.11. Delegacje i koszty transportu 500.000,00 500.000,00 499.387,91 99,88 

2.12. Koszty zakupu „IB” ponoszone przez KR 730.000,00 650.000,00 628.845,11 96,75 

2.13. Koszty kolportażu i masowej korespondencji 360.000,00 550.000,00 486.006,28 88,36 

2.14. Koszty Zjazdu Krajowego 280.000,00 230.000,00 229.396,48 99,74 

2.15. Koszty szkoleń i konferencji 300.000,00 210.000,00 199.388,03 94,95 

2.16. Koszty obsługi prawnej i ekspertyz 500.000,00 485.000,00 480.802,53 99,13 

2.17. Koszty promocji, materiały prasowe 125.000,00 155.000,00 120.424,80 77,69 

2.18. Koszty współpracy z zagranicą 107.000,00 97.000,00 91.119,76 93,94 

2.19. Nagrody fundowane przez PIIB 40.000,00 29.000,00 5.940,76 29,70 

2.20. Koszt elektronicznego dostępu do norm 130.000,00 125.000,00 122.008,20 97,61 

2.21. Serwis Budowlany 180.000,00 181.000,00 180.810,00 99,90 

2.22. Spłata pożyczek z OIIB 1.250.000,00 1.214.000,00 1.211.786,92 99,82 

Razem wydatki 9.096.000,00 9.096.000,00 8.866.348,26 97,48 

 

2. Struktura przychodów i kosztów budżetowych PIIB w 2019 r. 

2.1. Struktura przychodów i zmiany w stosunku do roku 2018. 

 

Lp. Wpływy-przychody Plan budżetu 
2019 

Wykonanie 
2019 

% 

wykonania 

planu 2019 

Wykonanie 
2018 

Wzrost/ spadek 
2019/ 2018 

1.  Przychody podstawowe z działalności 

statutowej 

 składki członkowskie zapłacone                          

w 2018 r. na poczet 2019 r.     
 składki członkowskie zapłacone                       

w 2019 r.     

8.388.000,00 
 

 

 

8.465.016,00 
 

 

2.333.688,00 
 

6.131.328,00 

100,92 8.392.856.00 
 

 

2.318.047,83 
 

6.074.808,17 

Wzrost 

 0,86 % 

2.  Przychody z tytułu postępowania 

kwalifikacyjnego 
 wpłaty z tyt. postępowania  

kwalifikacyjnego na rzeczoznawcę 

budowlanego 
 wpłaty z tyt. postępowania w sprawie 

uznawania kwalifikacji osób 

zagranicznych z UE 

30.000,00 38.803,50 
 

 

19.200,00 
 

 

13.603,50 

109,35 40.621,84 
 
 

22.200,00 
 

 

18.421,84 

Spadek 
 19,25 % 
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3. Przychody z pozostałej działalności 
1. zwrot kosztów kolportażu „IB”  

i wysyłki insertów 

2. zwrot kosztów wydania „IB” od OIIB 

3. zwrot kosztów szkoleń, konferencji, 

noclegów 

4. partycypacja Hestii w kosztach  

Zjazdu, spotkania grupy V-4, otwarciu 

siedziby 

5. zwrot kosztów druku opłat 

6. wynajem pomieszczeń biurowych 

7. inne przychody 

8. zwrot z OIIB za książki  

 obsługa ubezpieczenia  

(8 %  odpłatności składek OC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

526.000,00 

4595.441,02 

1.768.365,62 
 

2.052.601,60 
 

108.688,18 
 

69.918,70 
 

27.238,50 
11.969,51 

11.157,68 
9.012,12 

 

536.489,11 

 4.654.451,88 

1.807.965,50 

 
2.031.152,00 

 

180.156,62 
 

32.520,33 
 

27.629,50 
- 

6.808,00 
46.794,00 

 

521.425,93 

Spadek 
1,27 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wzrost 

2,89 % 

4. Pozostałe przychody operacyjne  

 zwrot z ECEC, korekta VAT za 2018, 

inne ) 

9. dotacja z EFS za pośrednictwem 

PARP( Rada Sektorowa) 
• odpisanie przedterminowych zobowiązań 

z tytułu mylnych wpłat 
•  zwrot kosztów mediów dotyczących 

budowy przez Wykonawcę 

 

 

 

 

 

 

        192.241,40 
 

40.285,21 
 

47.312,03 
 

- 

 

104.644,16 

 

498.706,28 
 

10.765,16 
 

29.774.85 
 

382.862.38 
 

75.303.89 

 

Spadek 
61,45 % 

5.  Przychody finansowe 
 odsetki od lokat bankowych                           

i bieżącego rachunku 
 naliczone odsetki od lokat  

152.000,00 112.780,62 
 

110.673,36 
2.107,26 

74,20 203.272.08 
 

189.441,18 
13.830,89 

 

Spadek 
44,52 % 

Razem 1 - 5 9.096.000,00 13.398.282,54 147,30 13.789.908,07 
Spadek 
2,84% 

6.  Dywidenda  
od Wydawnictwa PIIB za 2018 rok 

- 84.812,40  84 551,6 / 2015, 

113.369,91 / 2016 

16.935,66 /2017 

Wzrost 

400,79% 

 

Razem 1 - 6 

 

9.096.000,00 
 

13.483.094,94 
 

148,23 13.806.843,73 Spadek 
2,34% 

 

2.2. Struktura kosztów - zmiany w stosunku do roku  2018. 

Lp. Wydatki - koszty Plan 2019 

(po korekcie) 
Wykonanie 

2019 
% wykonania 

planu 2019 
Wykonanie 

2018 
Wzrost/  spadek 

2018/2018 

2.1. Koszty działalności podstawowej 
Czynsze i utrzymanie biura 

wynajęcie sal 
w tym: 
 czynsz, wynajem sali konferencyjnej 
 administrowanie nieruchomości przy ul. 

Kujawskiej 
 czynsz za garaż 
 ochrona dozoru budynku 
 konserwacja windy 

 monitorowanie  p.poż 

 artykuły spożywcze i środki czystości 
 usługi telewizji 
 sprzątanie biura 
 media (energia, co, woda)                                

660.000,00 655.080,28 
 

 

 

 

 

 

 

 

99,25 709.291,44 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Spadek 

7,64% 
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ul. Mazowiecka i Kujawska 
 usługi gastronomiczne 
 dzierżawa dystrybutora 

2.2. Wyposażenie biura, administracja 

oprogramowania, serwis urządzeń 
w tym: 
- zakup środków trwałych, 

oprogramowania i wyposażenia  

o niskiej wartości 
- serwis, naprawa, konserwacja 

sprzętu 
- przyłączenie do sieci energetycznej 

budynku na ul. Kujawskiej 
- ubezpieczenie budynku wyposażenia 

i sprzętu 
- utrzymanie oprogramowania, 

systemu BUDINFO 

370.000,00 368.434,24 99,58 238.228,80 

Wzrost  

54,66 % 

2.3. Usługi pocztowe, telekomunikacyjne  

bankowe i inne w tym: 
 usługi i opłaty pocztowe, 

telefoniczne 
 prowizje i opłaty bankowe, 

sądowe, skarbowe 
 usługi i opłaty abonamentowe 

telekomunikacyjne i internetowe 
 dzierżawa serwera dostęp do 

portalu 
 monitoring prasy, RTV, Internetu, 

usługa TV, najem dekodera 
 pełnomocnictwa i zastępstwo 

procesowe, 
 usługi medyczne, 
 ubezpieczenie OC członków KR, 
 nadzór bhp, 
 składka na PFRON 
 zwrot z OIIB za druki wpłat 

245.000,00 235.189,92 96,00 242.479,13 

Spadek 

3,01 % 

2.4. Materiały biurowe, prasa, książki, 

druk materiałów,  itp. 
w tym: 
 prenumerata czasopism 

specjalistycznych 
 zakup materiałów biurowych                       

i akcesoria komputerowych 
 zakup  wyd. albumowych, książek,  

kopiowanie, druk oprawa 

materiałów 
 dostęp do serwisów internetowych 

i portali  
 ogłoszenia prasowe 
 środki czystości 

120.000,00 110.660,02 92,22 136.099,12 

Spadek 

18,69% 

2.5. Płace w tym 
 składki  ZUS, podatki obciążające 

pracownika i pracodawcę z tytułu 

wynagrodzeń 
 nagrody uznaniowe dla 

pracowników 
 badania lekarskie i usługi medyczne 

 

2.095.000,00 2.077.394,09 
 

 

 

72.644,73 

99,16 2.235.803,10 
 
 
 

80.292,84/2018 

145.909,29/2017 

Spadek 

7,09% 
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 ubezpieczenie na życie 

pracowników 

2.6. Nagrody roczne personelu 190.000,00 189.970,95 99,98 
188.352,64 

 
Wzrost  

0,86% 

2.7. Świadczenia urlopowe - odpis na 

ZFŚS w 2019 r. 
34.000,00 29.232,75 85,98 32.036,53 Spadek   

8,75 % 

2.8. Ryczałty Prezydium Rady  640.000,00 636.865,90 99,51 615.995,85 Wzrost  

3,39 % 

2.9. Ekwiwalenty 
 za posiedzenia i pracę na rzecz PIIB  
 za udział w zjazdach krajowych 
 rozpatrywanie wniosków o nadanie 

tytułu rzeczoznawcy (KKK) 

260.000,00 252.735,00 97,21 255.155,00 

Spadek 

0,95 % 

2.10 Umowy zlecenia i ekspertyzy w tym 
 opracowanie materiałów  dla PIIB, 
 weryfikacja testów egzaminacyjnych 

dla KKK 
 obsługa Komisji ds. współpracy i ds. 

komunikacji społecznej 
 opracowanie spraw dla KP-R 
 opracowanie pytań dla KKK  

65.000,00 54.868,73 84,41 29.515,80 

Wzrost  

85,90 % 

 Razem poz. 2.5 – 2.10 3.284.000,00 3.241.067,02 98,69 3.356.858,92. Spadek 

3,45 % 

2.11. Delegacje i koszty transportu 
w tym: 
 delegacje służbowe krajowe  
 przejazdy taxi 
 wynajem miejsc parkingowych, 

karty parkingowe, ryczałt 

samochodowy 

500.000,00 499.387,91 99,88 448.224,03 

Wzrost  

11,42 % 

2.12. Koszty zakupu „IB” ponoszone przez 

KR w tym: 
 koszt wydania „IB”  
  zwrot kosztów wydania 

650.000,00 628.845,11 
 

2.681.443,91 
-2.052.600,80 

96,75 721.577,04 
 

2.752.729,04 
-2.031.152,00 

 

Spadek 

12,85 % 

2.13. Koszty kolportażu i masowej 

korespondencji w tym: 
  wysyłka „IB”, 
 przetwarzanie danych i koordynacja 

wysyłki 
 zwrot za wysyłkę czasopisma i 

wrzutek 
 zwrot kosztów kolportażu przez 

Wydawnictwo 

550.000,00 486.006,28 
 

 
2.254.371,90 

 

79.827,00 
 

-525.608,62 
 

-1.242.760,000 

88,36 373.535,50 
 

 
2.101.674,00 

 

79.827,00 
 

-499.065,50 
 

-1.298.410,00 

 Wzrost  

30,11 % 

2.14. Koszty zjazdu krajowego 
w tym: 
 obsługa Zjazdu (usługi hotelowe, 

gastronomiczne, informatyczne, 

graficzne) 

230.000,00 229.396,48 99,74 288.788,86 

Spadek 

20,57  % 

2.15. Koszty szkoleń i konferencji 
w tym: 
 udział w konferencjach członków 

Izby 
 szkolenia, narady  organów Izby 
 materiały szkoleniowe 
 współorganizacja obchodów Dnia 

Budowlanych 2019 r. 

210.000,00 199.388,00 94,95 234.826,52 

Spadek 

15,09 % 

2.16. Koszty obsługi prawnej i ekspertyz 485.000,00 480.802,53 99,13 504.128,11 Spadek 
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w tym: 
 usługi prawne 
 przygotowanie projektów decyzji i 

postanowień KKK 
 badanie sprawozdania finansowego 

 świadczenie usługi IODO 

4,63% 

2.17. Koszty promocji, materiały prasowe 
w tym: 
 obsługa Public Relations 
 kalendarze, materiały promocyjne na 

otwarcie siedziby PIIB 

155.000,00 120.424,80 77,69 119.958,34 

Wzrost 

0,39 % 

2.18. Koszty współpracy z zagranicą 
w tym: 
 składka ECEC, ECCE 
 delegacje służbowe zagraniczne 
 tłumaczenia dokumentów, pism 

97.000,00 91.119,76 93,94 101.548,30 

Spadek 

10,27 % 

2.19. Nagrody fundowane przez PIIB  
w tym: 
 dyplomy, statuetki,, albumy 

20.000,00 5.940,76 29,70 20.598,23 
Spadek 

71,16 % 

2.20. Koszty elektronicznego dostępu do 

norm budowlanych PKN 
125.000,00 122.008,10 97,61 122.318,30 Spadek 

0,25 % 

2.21. Serwis Budowlany- dostęp do portalu 

Serwis budowlany 
181.000,00 180.810,00 99,90 180.810,00 

0,00% 

2.22. Spłata pożyczek z OIIB 1.214.000,00 1.211.786,92 99,82 828.363,96 Wzrost 

46,29% 

 Razem (2.1. – 2.22.) 9.096.000,00 8.866.348,26 97,48 8.627.634,60 Wzrost 

2,77 % 

3. Koszty nie preliminowane, np.: 
Koszty adaptacji i modernizacji nowej 

siedziby PIIB przy ul. Kujawskiej 1 

 6.080.968,69  6.319.674,10 
 

w 2018 

1.992.741,89 

 

 RAZEM  14.947.316,95  14.947.308,70 0,00 % 
 

3. Ubezpieczenie OC członków Izby i wypłacone odszkodowania. 

Wszelkie czynności związane z obsługą Umowy Generalnej realizowane są przez Krajowe 

Biuro PIIB, co przyniosło dodatkowy przychód od ubezpieczyciela w wysokości 536.489,11 zł. 

Wpłaty PIIB z tytułu ubezpieczenia OC członków do TU Hestia wyniosły w 2019 r. - 

8.141.257,84 zł 

Wg otrzymanej analizy szkodowości polisy wypłaty z tytułu ubezpieczenia OC Członków PIIB 

wyniosły w 2019 r. - 2.147.531,38 zł , przy kwocie roszczeń ogółem 42.501.228,97 zł. 
 

Rok Ubezpieczyciel 
Ilość szkód wypłaconych / 

szkód zgłoszonych 

Wypłacone 

odszkodowania 

w zł 

Składka OC 

przekazana do 

ubezpieczyciela 

*Przychody netto z tyt. 

obsługi ubezpieczyciela 

2016 
TUiR Allianz 

STU Ergo Hestia 

34/95 

101/603 

2395012,98 

2262006,09 

7.950.658,43 523.968,78 

 Szkody zgłoszone przed 2016 r., a wypłacone w 2016r 

 TUiR Allianz 

STU Ergo Hestia 

3 

56 

334.098,93 

1.936.148,50 

  

Łącznie w 2016r. 6.927.266,50   

2017 

TUiR Allianz 

STU Ergo Hestia 

12/30(w  toku likwidacji 7 ) 

103/551( w toku likwidacji 

245) 

580.296,02 

1.910.420,94 

7.985.512,12 537.397,49 

 Szkody zgłoszone przed 2017 r., a wypłacone w 2017r 

 TUiR Allianz 

STU Ergo Hestia 
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123 

196.585,04 

4.405.190,29 

  

Łącznie w 2017r. 7.092.492,29   
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2018 
 102/658   

(w toku likwidacji 317) 

1.907.339,60 8.060.646,18 521.425,93 

 Szkody zgłoszone przed 2018 r., a wypłacone w 2018r 

  245 2.024.327,84   

Łącznie w 2018r. 3.931.667,44   

2019 STU Ergo Hestia 
113/718 

( w toku likwidacji 259) 
2.147.531,38 8.141.257,84 536.489,11 

    

Szkody zgłoszone przed 2019 r., a wypłacone w 2019r 

 317 3.290.896,25   

Łącznie w 2019 r. 5.438.427,63   

Ogółem w latach 2003 – 2019 1662/6566 64.854.624,66 149.853.914,38 8.417.095,60 

 

4. Ustalenia pokontrolne i wnioski. 

4.1. KKR PIIB nie opiniowała zamierzeń finansowych oraz gospodarczych PIIB w 2019 r., 

ponieważ nie było takiego wystąpienia ze strony Krajowej Rady PIIB. 
 

4.2. KKR dokonała wyrywkowego sprawdzenia dokumentów finansowo – księgowych. 

Sprawdzenie dotyczyło między innymi analizy wykonania budżetu, struktury kosztów z poz. 

od 2.1. do 2.22. Informacje są zgodne z bilansem, rachunkiem zysków i strat i księgami 

rachunkowymi. 
 

4.3. Wzrost lub spadek kosztów w stosunku do 2018 roku ( wg wykonania budżetu ) został 

pokazany w tabeli w pkt 2.1. i 2.2. 
 

4.4. KKR stwierdza podjęcie przez KR w 2018 r. działań w celu rozliczenia wzrastających 

zobowiązań wobec członków PIIB (tzw. „mylnych wpłat”). Ustalono, że z konta zobowiązań 

PIIB na koniec roku 2018 przeksięgowano kwotę 382.862,38 zł, dotyczą mylnych  

i nierozliczonych wpłat składek członków PIIB za okres od 31.12.2002 do 31.12.2014 r. na 

konto pozostałych przychodów operacyjnych. W 2019 roku nie dokonywano przeksięgowań. 

Do wyjaśnienia i rozliczenia pozostała kwota 821.865,96 zł, dotycząca mylnych  

i nierozliczonych wpłat składek członków PIIB tj wzrost o 111.565.76 zł. 

4.5. KKR stwierdza, że przebudowa i modernizacja siedziby PIIB przy ul. Kujawskiej 1 

finansowana jest ze środków nie ujętych w budżecie na 2019 rok. W roku 2019 wydatkowano 

kwotę: 6.080.968,69 zł.  

Zespół nie kontrolował prawidłowości wydatków na  budowę siedziby PIIB przy  

ul. Kujawskiej ze względu na brak rozliczenia końcowego budowy: rzeczowego, finansowego  

i formalnego ( środek trwały w trakcie budowy). 
  

4.6. W oparciu o przedłożone przez Krajową Radę sprawozdanie z wykonania budżetu PIIB za 

2019 r., KKR stwierdza co następuje: 

– deklarowane przychody budżetowe PIIB roku 2019 wyniosły – 9.158.812,86 zł 

– deklarowane koszty budżetowe PIIB roku 2019 wyniosły – 8.866.348,26 zł 

Z powyższych danych wynika, że różnica budżetowa przychodów nad kosztami w 2019 r. 

wyniosła 292.464,60 zł, a różnica prezentowana w rachunku zysków i strat wyniosła netto 

1.598.172,22 zł. 

KKR stwierdza, że w sprawozdaniu z wykonania budżetu zostało zaprezentowane tylko 

wykonanie pozycji przychodów i kosztów przewidzianych w planie budżetowym. Budżet  

2019 r. został zrealizowany prawidłowo, a po wprowadzeniu korekty budżetu – również  

w poszczególnych pozycjach budżetowych.  
 

4.7. Na zlecenie Krajowej Rady PIIB, przeprowadzono badanie sprawozdania finansowego 

PIIB za rok obrotowy 2019, sporządzone przez Kluczowego Biegłego Rewidenta Jolantę 

Antoninę Kaźmierczak nr ewid. w rej KRBR 11678.  
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Biegły Rewident ocenił, że sprawozdanie finansowe PIIB za 2019 r.: 
 - przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na 

dzień 31 grudnia 2019 r. oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie  

z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa  

o rachunkowości” – Dz. U. z 2019 r., poz. 351) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości; 

- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie z przepisami 

rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości. 

- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Polską Izbę Inżynierów Budownictwa przepisami prawa oraz 

statutem jednostki. 

Ponadto Biegły Rewident stwierdził, że : 

- Statut Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa nie zawiera uregulowań dotyczących funduszu statutowego ani 

podziału wyniku finansowego. Skumulowane zyski za lata ubiegłe prezentowane są w pasywach bilansu jako 

kapitał ( fundusz) podstawowy. 

Biegły Rewident wyraził opinię bez zastrzeżeń na temat badanego sprawozdania finansowego 
 

4.8. KKR niezależnie dokonała kontroli Sprawozdania Finansowego PIIB  za rok 2019 oraz 

analizy poszczególnych pozycji i porównania z zapisami księgowymi. 

KKR stwierdza, że: 

 1. Bilans, sporządzony na dzień 31.12.2019 r., wykazuje zgodne sumy bilansowe po

 stronie aktywów i pasywów wynoszące 35.880.262,42 zł. 

 2. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., wykazuje zysk

  netto w kwocie 1.598.172,22 zł ( w 2018  – 1.702.335,24 zł.) 

 3. Stan gotówki w kasie na dzień 31.12.2019r. wyniósł: 2.583,35 złotych, 100,00 USD 
  i 2.700,00 CZK. ( w sumie 3.415,64 zł) 

 4. Stan środków pieniężnych na bieżących rachunkach bankowych na dzień  

 31.12.2019 r. wyniósł ogółem 602.392,54 zł.  

 5. Środki pieniężne na lokatach bankowych na dzień 31.12.2019r. wynosiły 

               11.305.041,66 zł. 

 6. Wartość netto aktywów trwałych na 31.12.2019r. wynosiła 22.932.781,70 zł.  

 7. Biorąc pod uwagę stan majątkowo – finansowy na dzień 31.12.2019 r. nie występuje 

 zagrożenie dla kontynuowania działalności jednostki. 
 

4.9. Wskaźniki płynności finansowej odzwierciedlają zdolności do regulowania zaciągniętych 

zobowiązań na określony termin. Wskaźniki płynności wyliczone przez zespół kontrolny, 

świadczą o posiadaniu dobrej płynności finansowej, a  tym samym dobrej kondycji finansowej 

umożliwiającej regulowanie zobowiązań PIIB posiadanymi środkami pieniężnymi.  

W 2018 r. wskaźniki płynności finansowej PIIB kształtowały się następująco: 

– wskaźnik I - pokrycie bieżących zobowiązań – 1,58 (wart. prawidłowa 1,2 – 2,0); 

– wskaźnik II - (szybkiej spłaty zobowiązań)    – 1,58 (wart. prawidłowa 1,0 - 1,2); 

– wskaźnik III - (płynności natychmiastowej)   – 1,45 (wart. prawidłowa 1,0 ); 

4.10. KKR stwierdza, że uzyskanie dużych oszczędności budżetowych i wypracowanie 

korzystnego wyniku finansowego było możliwe, między innymi, dzięki działaniom podjętym 

przez Radę Krajową PIIB i Biuro Izby, a w szczególności: racjonalizację zatrudnienia i płac, 

ograniczenie kosztów szkoleń i konferencji oraz wprowadzenie prenumeraty wydań 

elektronicznych i obniżenie kosztów wydawnictwa „Inżynier Budownictwa”. 

4.11. KKR stwierdza, że polityka finansowo-gospodarcza w 2019 r. realizowana była przez 

Krajową Radę PIIB zgodnie z uchwalonym przez Zjazd budżetem. Na koniec 2019 roku 

uzyskano wynik finansowy netto ( zysk)  wysokości 1.598.172,22 zł. 
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III. PODSUMOWANIE 

1. Działalność Prezydium i Krajowej Rady PIIB w 2019 roku była zgodna ze Statutem, 

Regulaminami i obowiązującym prawem. Polityka finansowo-gospodarcza w 2019 r. 

realizowana była przez Krajową Radę PIIB zgodnie z uchwalonym przez Zjazd 

budżetem. Na koniec 2019 r. uzyskano wynik finansowy netto (zysk) w wysokości 

1.598.172,22 zł. 

2. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna PIIB w 2019 r. prowadziła działalność w pełnym 

zakresie jaki jest określony w Ustawie, Statucie i regulaminie KKK oraz w swojej 

działalności przestrzegała obowiązujących regulaminów oraz zasad gospodarki 

finansowej PIIB. 

3. Działalność Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w 2019r. 

prowadzona była zgodnie z Ustawą, Statutem i Regulaminem KROZ przy zachowaniu 

trybu postępowania KROZ w postępowaniu w sprawach dyscyplinarnych 

i odpowiedzialności zawodowej w budownictwie oraz zasadami gospodarki finansowej 

PIIB.  

4. Działalność Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w 2019 r. prowadzona była zgodnie  

z Ustawą, Statutem i  Regulaminem KSD przy zachowaniu trybu postępowania KSD  

w postępowaniu w sprawach dyscyplinarnych i odpowiedzialności zawodowej  

w budownictwie oraz zasadami gospodarki finansowej PIIB.  

5. Obsługa administracyjno-finansowa organów PIIB prowadzona była przez Krajowe 

Biuro PIIB prawidłowo i zgodnie ze Statutem, Regulaminami i zasadami gospodarki 

finansowej PIIB.  

IV. WNIOSKI KOŃCOWE 

1. Krajowa Komisja Rewizyjna PIIB przedkłada XIX Krajowemu Zjazdowi 

Sprawozdawczemu PIIB Sprawozdanie ze swojej działalności w 2019 roku i wnioskuje 

o jego przyjęcie. 

2. Krajowa Komisja Rewizyjna PIIB wnosi do XIX Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego 

PIIB o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Krajowej Rady PIIB za okres 

2019 roku i podjęcie uchwały o przeznaczeniu wyniku finansowego. 

3. Krajowa Komisja Rewizyjna PIIB zgodnie z art. 35 ust. 1. pkt 4) ustawy  

o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa w związku  

z § 3. ust. 1.pkt 4) Regulaminu KKR występuje z wnioskiem do XIX Krajowego Zjazdu 

Sprawozdawczego PIIB o udzielenie absolutorium Krajowej Radzie Izby za okres 

sprawozdawczy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 

 

 

 


