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I. Skład i organizacja 

 

Delegaci XIII Zjazdu Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa w dniu 11 kwietnia 2014 r. wybrali Okręgową Komisję Kwalifikacyjną 

w następującym  składzie: 

 

Andrzej Stasiorowski  - Przewodniczący Komisji 

 

Członkowie: 
1.  Chojecki Jan 

2.  Dominiczak Sławomir 

3.  Zenon  Drabowicz 

4.  Harasymczuk Janusz 

5.  Mariusz  Iwanowicz  

6.  Zbigniew  Kazimierczak 

7.  Jerzy  Kołodziejski 

8.  Lasmanowicz Elżbieta 

9.  Rączkiewicz Sylwester 

10. Grzegorz  Socha 

11. Krystyna  Sterczewska 

12. Jan  Szczęsny 

 

Na I posiedzeniu, w dniu 25 kwietnia 2014 r. Komisja podjęła uchwałę w 

sprawie ukonstytuowania się powierzając funkcję wiceprzewodniczącego dr inż. 

Zenonowi Drabowiczowi, a funkcję sekretarza komisji mgr inż. Elżbiecie 

Lasmanowicz. 

Na tym posiedzeniu, powołano również zespół orzekający, w celu wydawania 

rozstrzygnięć w sprawach związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym i 

egzaminacyjnym, w następującym składzie: 

 
                 1.  mgr inż. Andrzej Stasiorowski  

                 2.  dr inż. Zenon  Drabowicz               

                 3.  mgr inż. Elżbieta Lasmanowicz    



 2 

 

  Wybraną na Zjeździe Komisję  reprezentują następujące branże: 

 

              5   osób  –  branża konstrukcyjna 

1   osoba  – branża drogowa 

2   osoby –  branża elektryczna 

3   osoby –  branża sanitarna 

1 osoba – branża telekomunikacyjna 

1 osoba – branża mostowa 

 

Realizacja zadań ustawy wymagała uzupełnienia zespołów kwalifikacyjnych i 

egzaminacyjnych w specjalnościach: architektonicznej (dla sesji majowej 2014 r.), 

drogowej, mostowej, telekomunikacyjnej, kolejowej. 

Wobec tego, na mocy Zarządzenia Przewodniczącego OKK , w skład zespołów 

kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołane zostały osoby spełniające wymagania 

przepisów w tym zakresie, w tym prawnicy. 

 

 

II. Działalność statutowa OKK. 

 

Okręgowa  Komisja   Kwalifikacyjna realizuje zadnia określone art. 24 ust. 1 ustawy 

z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 

budownictwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z późn. zm.), Statutu PIIB oraz 

Regulaminu okręgowych  komisji kwalifikacyjnych Polskiej Izby Inżynierów   

Budownictwa, są to w szczególności : 

 

1) postępowania kwalifikacyjne w sprawach nadawania uprawnień budowlanych 

2) przeprowadzanie egzaminów i nadawanie uprawnień w specjalnościach 

określonych ustawą Prawo budowlane, 

3) interpretacja  zakresów uprawnień budowlanych 

4) prowadzenie rejestru nadanych uprawnień budowlanych 

5) rejestracja książek praktyk zawodowych (do dnia 10 sierpnia 2014 r.) 

6) przyjmowanie i weryfikacja wniosków o nadanie tytułów rzeczoznawcy 

budowlanego 

 

Wybrana na Zjeździe Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna w nowym składzie 

rozpoczęła swoją pracę od przeprowadzenia egzaminów dla osób zakwalifikowanych 

przez Komisję poprzedniej kadencji.  

 

Do tego egzaminu przystąpiły 102 osoby, z których 15 osób uzyskało negatywny 

wynik, a pozostałym 87 osobom nadane zostały uprawnienia budowlane. 

W jesiennej sesji egzaminacyjnej (listopad 2014 r.) do egzaminu przystąpiło 131 osób,  

z których 33 uzyskało negatywny wynik, a pozostałe  98 osoby otrzymały uprawnienia 

budowlane. 
 

         Łącznie, w 2014 roku do egzaminu przystąpiło 233 osoby, z których 48 uzyskało 

negatywny wynik, a pozostałe 185 osób otrzymało uprawnienia budowlane w różnych 

specjalnościach (razem z osobami, które w poprzednich sesjach uzyskały wyniki 

negatywne lub z różnych powodów nie mogły  stawić się na egzamin). 
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W dwóch przypadkach, wydano postanowienie o zawieszeniu postępowania na 

wniosek strony (na etapie postępowania kwalifikacyjnego) z uwagi na konieczność 

uzupełnienia dokumentów. 

 

W jednym przypadku wydano decyzję odmawiającą nadania uprawnień 

budowlanych bez przeprowadzania egzaminu w branży elektrycznej, ze względu na 

brak wymaganego wykształcenia. Wnioskodawca złożył odwołanie od decyzji OKK, 

które zostało utrzymane w mocy przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną. 

 

W okresie sprawozdawczym złożono 4 odwołania od decyzji odmawiających 

nadanie uprawnień budowlanych, w tym 2 decyzje utrzymano w mocy, natomiast  

1 odwołanie uwzględniono i przekazano do organu I instancji do ponownego 

rozpatrzenia.  

 

Liczbę osób zakwalifikowanych  do egzaminów w 2014 r., liczbę osób zdających 

i wyniki egzaminów przedstawia załączone zestawienie. 

 

Rejestrację wydawanych uprawnień budowlanych prowadzi biuro Izby w dwóch 

rejestrach jednocześnie : w formie książkowej i w programie komputerowym. 
 

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna dokonuje interpretacji uprawnień 

budowlanych nadanych przez organy izby oraz przez organy uprawnione poprzednio 

do nadawania uprawnień budowlanych. 

W okresie sprawozdawczym  OKK wydała łącznie 46 wyjaśnień dotyczących 

zakresów uprawnień budowlanych.  

Wnioskodawcy zwracają się przede wszystkim o wyjaśnienie zakresu uprawnień 

wydanych w latach 1975 – 1990, a wątpliwości dotyczą regulacji prawnych 

dokonanych w tym czasie, głównie w zakresie specjalności sanitarnej, elektrycznej,  

a także występującego w treści decyzji pojęcia „obiektów budowlanych o powszechnie 

znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych”.  

 

Obecnie,  mniej wydawanych jest interpretacji uprawnień budowlanych niż w 

latach poprzednich, ponieważ utrwalono już zasadę, że Izba wyjaśnia zakresy 

uprawnień, ale nie może rozstrzygać zakresu uprawnień pod kątem planowanych 

inwestycji. Podlega to ocenie odpowiednio organów administracji architektoniczno-

budowlanej i nadzoru budowlanego. 

 

 W 2014 r. (do 23 września 2014r.) zarejestrowano  300 egz. książek praktyk 

zawodowych  na uprawnienia w różnych specjalnościach. (od zjazdu 11 kwietnia – 

180 książek). Nie wszystkie z tych osób wystąpią o uprawnienia budowlane w naszej 

Izbie. Część z tych osób zarejestrowała książkę w naszej Izbie z uwagi na tymczasowe 

zamieszkanie lub pracę w tym województwie.  
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Zestawienie 

 

 

1 

 

Wpłynęło  nowych wniosków o nadanie uprawnień budowlanych 

 

 

2 Przystąpiło do egzaminów (razem z negatywnymi z poprzednich 

egzaminów) osób 

233 

3 Decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych    wydano 185 
 

4 Decyzji odmawiających nadania uprawnień z powodu negatywnego 

wyniku egzaminu  wydano 

48 

5 Decyzji odmawiających nadania uprawnień bez przeprowadzenia 

egzaminu    

 

       1 

6 postanowień w różnych sprawach - wydano     9 

7 interpretacji  uprawnień budowlanych wydano  40 

 

8 

 

Łącznie OKK wydała decyzji,  postanowień  i  interpretacji 
 

 

   516 
 

9 Zarejestrowano książek praktyk zawodowych 300 

 

 

Ilość wniosków złożonych na sesję egzaminacyjną – maj 2015 r.   

 

 Wpłynęło nowych wniosków 
w tym, w specjalnościach : 
 

143 
 

1. konstrukcyjno-budowlane 65 

2. drogowe 24 

3. mostowe 4 

4. kolejowe 2 

5. hydrotechniczne 1 

6. sanitarne 27 

7. elektryczne 16 

8. telekomunikacyjne 4 
 

Przewiduje się, że do egzaminu przystąpi  ok. 160  osób, łącznie z osobami, które 

otrzymały negatywne wyniki i nieobecnymi w poprzednich sesjach. 

 

   W 2014 roku wpłynął jeden wniosek o nadanie tytułu rzeczoznawcy 

budowlanego  w specjalności sanitarnej i został przekazany do rozpatrzenia przez 

KKK. KKK wydała decyzję o nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego.    

 
Zgłaszają się do biura Izby osoby zainteresowane tytułem rzeczoznawcy 

budowlanego, ale główną barierą uniemożliwiającą uzyskanie tego tytułu jest 

wymagany ustawą tzw. znaczący dorobek praktyczny, który nie został dotychczas 

jednoznacznie zdefiniowany.  
 

Według opinii Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, znaczącym dorobkiem 

praktycznym nie jest wieloletnia nienaganna praca inżynierska polegająca na 
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projektowaniu czy budowie nawet znaczących pod względem stopnia skomplikowania 

obiektów. 
 

Według stanowiska KKK znaczący dorobek praktyczny powinien obejmować np. 

twórcze osiągnięcia w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, a w 

szczególności wdrożone do praktyki nowe rozwiązania projektowe,  wykonawcze 

czy badawczo – techniczne które przyniosły gospodarce stwierdzone efekty 

ekonomiczne, przyczyniające się do zwiększenia ochrony środowiska, za które 

przyznane zostały nagrody państwowe lub wyróżnienia ministra budownictwa. 
 

W okresie sprawozdawczym  
 

wydano zarządzeń Przewodniczącego OKK   -  10 

posiedzeń regulaminowych OKK odbyło się    – 5 

 

Zarządzenia Przewodniczącego OKK  dotyczyły głównie podziału obowiązków 

pomiędzy członkami komisji,  powołania składu orzekającego oraz ustalenia składów 

zespołów egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych przed kolejnymi sesjami 

egzaminacyjnymi. 

 

 

Na posiedzeniach OKK  omawiano m.in. następujące tematy :  

 

1. Zasady stosowania przepisów w części dotyczącej samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie. 

2. Zasady zaliczania różnych prac budowlanych oraz różnych form pracy  

w poczet praktyki zawodowej niezbędnej do uzyskania uprawnień budowlanych. 

3. Analiza przeprowadzonych kwalifikacji i omówienie przypadków szczególnych.  

4. Przygotowanie do sesji egzaminacyjnej. 

5. Analiza wyników egzaminów na uprawnienia budowlane. 

 

W lutym 2015 r. przeprowadzono szkolenie członków OKK dotyczące procedur 

związanych z nadawaniem uprawnień budowlanych w nowej sytuacji prawnej i 

zakresu uprawnień nadanych na podstawie wcześniejszych przepisów.  
 

Okręgowa Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrole dotyczącą spraw formalnych 

związanych z przygotowaniem egzaminów na uprawnienia budowlane i pozytywnie 

oceniła prace Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.        

                                    

 
       Przewodniczący OKK  W-MOIIB  

          mgr inż. Andrzej Stasiorowski 


