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T egoroczny XVII Krajowy
Zjazd Sprawozdawczo-Wy-
borczy Polskiej Izby Inżynie-
rów Budownictwa (PIIB) od-

był się w Warszawie 29 – 30.06. Uczest-
niczyło w nim 196 delegatów ze wszyst-
kich 16 izb okręgowych. Wśród zapro-
szonych gości obecni byli m.in. Artur
Soboń, Sekretarz Stanu w Ministerstwie
Inwestycji i Rozwoju, Norbert Ksią-
żek, Główny Inspektor Nadzoru Bu-
dowlanego; Maciej Michałowski, Dy-
rektor Biura Ministra w Ministerstwie
Infrastruktury oraz przedstawiciele
wyższych uczelni technicznych, samo-
rządów zawodowych i stowarzyszeń na-
ukowo-technicznych.

Otwierając obrady Andrzej Roch
Dobrucki, Prezes Krajowej Rady PIIB
podkreślił, że w ciągu minionych 16 lat
udało się zbudować sprawną i dobrze
funkcjonującą organizację. Obecnie sa-
morząd zawodowy inżynierów budow-
nictwa liczy prawie 116 tys. członków.
PIIB przejęła od państwa ważne zada-
nia, jak nadawanie uprawnień budowla-
nych oraz tytułu rzeczoznawcy budow-
lanego. Sprawuje też nadzór nad należy-
tym wykonywaniem zawodu przez
członków izby oraz reprezentuje ich wo-
bec organów administracji rządowej.
Izba opiniuje też projekty ustaw i rozpo-
rządzeń dotyczących budownictwa. Pod
koniec wystąpienia prezes PIIB skiero-
wał podziękowania do wszystkich, któ-
rzy go wspierali i stali u boku w trud-
nych sytuacjach. Andrzej Roch Dobruc-
ki, po pełnieniu funkcji prezesa przez
kolejne dwie kadencje, zgodnie ze sta-
tutem izby, nie mógł się ubiegać o po-
nowny wybór.

Nad sprawnym przebiegiem obrad te-
gorocznego zjazdu czuwało wybrane
prezydium w składzie: Mariusz Do-
brzeniecki (Warmińsko-Mazurska OIIB)
– Przewodniczący, Tadeusz Ponisz
(Dolnośląska OIIB) – Wiceprzewodni-
czący, Tomasz Piotrowski (Mazowiec-
ka OIIB) – Wiceprzewodniczący, Ewa
Dworska (Śląska OIIB) – Sekretarz

i Tadeusz Miksa (Łódzka OIIB) – Se-
kretarz.

W ramach podsumowania działalno-
ści samorządu zawodowego inżynierów
budownictwa w 2017 r. delegatom
przedstawiono sprawozdania poszcze-
gólnych krajowych organów statuto-
wych. Danuta Gawęcka omówiła dzia-
łalność Krajowej Rady PIIB, Tadeusz
Durak – Krajowej Komisji Rewizyjnej,
Marian Płachecki – Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej (w ubiegłym roku
uprawnienia budowlane nadano 5922
osobom), Gilbert Okulicz-Kozaryn
– Krajowego Sądu Dyscyplinarnego
(do KSD w 2017 r. wpłynęły 22 sprawy
jako do sądu II instancji, w tym 13 do-
tyczących odpowiedzialności zawodo-
wej i 9 – dyscyplinarnej), a Waldemar
Szleper – Krajowego Rzecznika Odpo-
wiedzialności Zawodowej (31 postępo-
wań wyjaśniających). Wszystkie te
sprawozdania zjazd zatwierdził więk-
szością głosów, udzielił absolutorium
Krajowej Radzie za 2017 r., przyjął
projekt budżetu na 2019 r. i zatwier-
dził program działania PIIB w kadencji
2018 – 2022.

Bardzo ważnym wydarzeniem tego-
rocznego zjazdu był wybór nowych
władz PIIB na lata 2018 – 2022.
Na Prezesa Krajowej Rady PIIB na
V kadencję wybrany został Zbigniew
Kledyński. Dokonano także wyboru
przewodniczących poszczególnych kra-
jowych komisji. Funkcję Przewodniczą-
cej Krajowej Komisji Rewizyjnej bę-
dzie pełniła Urszula Kallik (Śląska
OIIB). Na Przewodniczącego Krajo-
wej Komisji Kwalifikacyjnej wybrano
Krzysztofa Latoszka (Mazowiecka
OIIB), natomiast na Przewodniczące-
go Krajowego Sądu Dyscyplinarnego
– Mariana Zdunka (Warmińsko-Ma-
zurska OIIB). Stanowisko Krajowe-
go Rzecznika Odpowiedzialności Za-
wodowej – Koordynatora powierzono
Agnieszce Jońcy (Łódzka OIIB). Wy-
brano także członków Krajowej Rady,
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej,

Krajowej Komisji Rewizyjnej, Krajo-
wego Sądu Dyscyplinarnego oraz Kra-
jowego Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej – koordynatora. Delegaci
przyjęli Stanowisko Zjazdu, w którym
wyrazili stanowczy sprzeciw w spra-
wie dezintegracji zawodów architekta
i inżyniera budownictwa w związku
z trwającymi pracami nad projektem
ustawy o architektach i inżynierach bu-
downictwa.

Delegaci, większością głosów, pod-
jęli również uchwałę w sprawie pod-
noszenia kwalifikacji zawodowych
inżynierów budownictwa, przyjmu-
jąc regulamin w tej sprawie. Stałe pod-
noszenie kwalifikacji zawodowych
jest podstawą i gwarancją profesjonal-
nego wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie,
co sprzyja wzrostowi prestiżu zawodu
inżyniera budownictwa, jako zawodu
zaufania publicznego – podkreślał
Adam Podhorecki, Przewodniczący
Komisji Ustawicznego Doskonalenia
Zawodowego PIIB.

Ważnymi punktami programu XVII
Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-
-Wyborczego PIIB było wręczenie
Honorowych Odznak PIIB najbardziej
zasłużonym członkom. Ustępujące-
mu Prezesowi Andrzejowi Rochowi
Dobruckiemu nadano tytuł – Honoro-
wego Prezesa PIIB. Dokonano też wrę-
czenia Medali Honorowych PIIB oso-
bom, które w szczególny sposób zasłu-
żyły się swoją działalnością dla samo-
rządu zawodowego inżynierów budow-
nictwa. Warto wspomnieć, że podczas
zjazdu Andrzej Roch Dobrucki, Pre-
zes PIIB oraz Andrzej Bratkowski,
były Minister Budownictwa, otrzymali
dyplomy potwierdzające nadanie przez
tegoroczny Walny Zjazd Delegatów
Stowarzyszenia Inżynierów i Techni-
ków Przemysłu Materiałów Budowla-
nych godności Członka Honorowego
SITPMB.

Danuta Kostrzewska-Matynia
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