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1. WPROWADZENIE
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,
Za nami pierwszy rok V kadencji funkcjonowania samorządu zawodowego
inżynierów budownictwa. W okresie sprawozdawczym Rada Warmińsko – Mazurskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pracowała na podstawie przepisów Ustawy
o samorządach zawodowych, Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Regulaminu
okręgowych rad PIIB oraz w oparciu o Program działania W-MOIIB. Zadania, wynikające
z powołanych wyżej aktów prawnych, realizowane były przez członków Rady
W-MOIIB oraz na posiedzeniach Rady i Prezydium Rady W-MOIIB.
W okresie sprawozdawczym Rada Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa i organy statutowe pracowały w następującym składzie:
OKRĘGOWA RADA IZBY
1. Mariusz Dobrzeniecki – Przewodniczący Rady
2. Jarosław Kukliński – Z-ca Przewodniczącego Rady
3. Janusz Nowak – Z-ca Przewodniczącego Rady
4. Wiesława Kędzierska-Niemyjska – Skarbnik Rady
5. Jan Kasprowicz – Z-ca Skarbnika Rady
6. Marian Zdunek – Sekretarz Rady
7. Arkadiusz Gniewkowski – Z-ca Sekretarza Rady
8. Władysław Bielski – członek Prezydium Rady
9. Kazimierz Nowicki – członek Prezydium Rady
10. Marek Aleksiejczuk
11. Andrzej Kierdelewicz
12. Cezary Kondratowicz
13. Tomasz Kraweć
14. Marianna Kwiatkowska
15. Maciej Nowak
16. Teresa Siemiątkowska
17. Anna Szymańska
18. Paweł Wiśniewski
19. Jan Żemajtys
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OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
1. Andrzej Stasiorowski – Przewodniczący
2. Mariusz Iwanowicz – Zastępca Przewodniczącego
3. Elżbieta Lasmanowicz – Sekretarz
4. Jan Chojecki
5. Wojciech Dobrowolski
6. Sławomir Dominiczak
7. Zenon Drabowicz
8. Janusz Harasymczuk
9. Zbigniew Kazimierczak
10. Andrzej Łasiński
11. Sylwester Rączkiewicz
12. Wojciech Rudzki
13. Maciej Staśkiewicz
14. Krystyna Sterczewska
15. Jan Szczęsny
OKRĘGOWY SĄD DYSCYPLINARNY
1. Jacek Zabielski – Przewodniczący
2. Mariusz Tomczuk – Zastępca Przewodniczącego
3. Barbara Pieczyńska – Sekretarz
4. Michał Anzell
5. Mieczysław Domińczak
6. Robert Jurkiewicz
7. Piotr Krawczyński
8. Mirosław Milejski
9. Grażyna Skowrońska
10. Piotr Wądołowski
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OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA
1. Franciszek Mackojć – Przewodniczący
2. Sylwia Kierdelewicz – Zastępca Przewodniczącego
3. Sylwia Tomczuk – Sekretarz
4. Rafał Lipa
5. Jerzy Mańkut
6. Waldemar Matysiak
7. Przemysław Stadnik
OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ
1. Halina Wasilczuk – Rzecznik Koordynator
2. Grzegorz Danilewicz
3. Jan Gruszewski
4. Marek Kowalczyk
5. Lilianna Majewska – Farjan
6. Dariusz Stecki
7. Waldemar Tomczuk
8. Dariusz Urbański
9. Alina Wiśniewska
10. Jadwiga Żbikowska
DELEGACI NA ZJAZDY KRAJOWE
1. Władysław Bielski
2. Mariusz Dobrzeniecki
3. Jarosław Kukliński
4. Janusz Nowak
5. Kazimierz Nowicki
6. Andrzej Stasiorowski
7. Marian Zdunek
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Warmińsko – Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
jest reprezentowana w organach krajowych i komisjach Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa przez naszych członków:
1. Członkami Krajowej Rady PIIB są Mariusz Dobrzeniecki i Jarosław Kukliński
2. Przewodniczącym Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB jest Marian Zdunek
3. Członkiem Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB jest Radosław Buczek
4. Członkiem Komisji Prawno – Regulaminowej Krajowej Rady PIIB
jest Andrzej Stasiorowski
5. Członkiem Komisji Wnioskowej Krajowej Rady PIIB jest Arkadiusz Gniewkowski
6. Członkiem Komisji ds. Etyki Krajowej Rady PIIB jest Teresa Siemiątkowska
7. Członkiem Komisji ds. współpracy z samorządami zawodów zaufania publicznego
Krajowej Rady PIIB jest Mariusz Dobrzeniecki
8. Członkiem Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego Krajowej Rady PIIB
jest Paweł Wiśniewski
9. Członkiem Komisji ds. komunikacji społecznej Krajowej Rady PIIB jest Andrzej
Kierdelewicz
10. Członkiem Zespołu ds. BIM Krajowej Rady PIIB jest Jacek Zabielski
11. Członkiem Komisji Medalu Honorowego PIIB jest Mariusz Dobrzeniecki
Zadania statutowe, jakie realizowała Warmińsko – Mazurska Okręgowa Izba
Inżynierów Budownictwa w okresie sprawozdawczym, to:
1. bieżąca obsługa członków Izby i reprezentowanie ich interesów,
2. nadawanie uprawnień budowlanych osobom ubiegającym się o uprawnienia
budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,
3. współdziałanie z administracją rządową i samorządową województwa, organami
nadzoru budowlanego i samorządową administracją architektoniczno – budowlaną,
4. organizowanie szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia zawodowego
członków Izby,
5. współdziałanie ze stowarzyszeniami naukowo – technicznymi,
6. opiniowanie aktów prawnych dotyczących budownictwa,
7. pomoc materialna członkom W-MOIIB,
8. zapewnianie pomocy prawnej członkom Izby.
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Pozostałe elementy działalności Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa w okresie sprawozdawczym, to:
1.

kontynuowanie cyklu spotkań szkoleniowo – integracyjnych w powiatach z udziałem
władz samorządu terytorialnego, administracją budowlaną oraz inspektoratami nadzoru
budowlanego,

2.

współpraca w ramach Warmińsko – Mazurskiego Forum Zawodów Zaufania
Publicznego,

3.

finansowanie nagród dla studentów kierunków technicznych UWM w Olsztynie
i PWSZ w Elblągu za najlepsze wyniki w nauce,

4.

udział członków Izby w konferencjach naukowo – technicznych,

5.

współpraca z okręgowymi izbami inżynierów budownictwa,

6.

współpraca z Warmińsko – Mazurską Okręgową Izbą Architektów RP,

7.

udział w pracach Komisji Przygotowania i Opiniowania Projektów Inwestycyjnych
Urzędu Miasta w Olsztynie,

8.

udział w pracach Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie,

9.

udział w pracach Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Olsztyna,

10. spotkania ze studentami ostatnich roczników kierunków technicznych UWM
w Olsztynie i PWSZ w Elblągu – przedstawienie działalności Izby i przekazanie
informacji o zdobywaniu uprawnień budowlanych,
11. udział w Konwencie Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM
w Olsztynie – Przewodniczący Rady W-MOIIB jest również Przewodniczącym
Konwentu WGIPiB UWM w Olsztynie.
12. trzecia edycja konkursu plastycznego dla dzieci członków Izby „Świąteczna kartka
W-MOIIB”,
13. uroczyste wręczanie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych,
14. zapewnienie bezpłatnie miesięcznika izby „Inżynier Budownictwa”,
15. dofinansowanie prenumeraty czasopism naukowo – technicznych dla członków Izby,
16. wydawanie informatora W-MOIIB „Inżynier Warmii i Mazur”,
17. Dzień Kobiet,
18. Dzień Budowlanych.
Określone w statucie PIIB i uchwałach Zjazdu Sprawozdawczego W-MOIIB zadania
realizowała Okręgowa Rada Izby, Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna, Okręgowy Sąd
Dyscyplinarny i Okręgowi Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej, podejmując uchwały
i działając w ramach budżetu przyjętego przez Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy.
Kontrolę nad działalnością wszystkich organów Izby sprawowała Okręgowa Komisja
Rewizyjna.
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2. STAN ORGANIZACYJNY WARMIŃSKO – MAZURSKIEJ OKRĘGOWEJ
IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
Stan członków W-MOIIB

Wyszczególnienie

L.p.

Rok 2018 Rok 2019
na dzień
na dzień
14.03.18r. 13.03.19r.

Różnica
+/-

1

Liczba członków czynnych

4069

4076

+7

2

Przyjęto nowych członków

130

134

+4

3

Wznowiono członkostwo

147

102

-45

4

Zawieszono w prawach członka
na własną prośbę

77

90

+13

5

Zawieszono przymusowo

142

127

-15

6

Skreślono z listy członków

39

56

+17

Statystyka członkostwa w okresie sprawozdawczym W-MOIIB
(wg stanu na dzień 13.03.2019 r.):
Ogółem

BO

IS

WM

IE

BT

BD

BM

BK

Członkowie czynni

4076

2349

734

47

504

32

303

55

52

Członkowie zawieszeni

1838

1059

306

78

190

16

148

11

30

Członkowie skreśleni

1185

740

171

47

138

4

79

3

3

Członkowie przeniesieni

59

35

12

0

4

0

7

0

1

Kandydaci

40

27

1

0

8

1

3

0

0

BO – Budownictwo Ogólne

IE – Instalacje Elektryczne

IS – Instalacje Sanitarne

BT – Budownictwo Telekomunikacyjne

WM – Budownictwo
Wodno-Melioracyjne

BD – Budownictwo Drogowe

BM – Budownictwo
Mostowe
BK – Budownictwo
Kolejowe
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Realizacja ubezpieczenia NNW na rzecz członków W-MOIIB w okresie sprawozdawczym

Poniżej zestawienie szkód z ubezpieczenia NNW Członków Warmińsko – Mazurskiej
Okręgowej
Izby
Inżynierów
Budownictwa,
polisa
Nr
100050038177.
Stan na dzień 11.02.2019 r.

Data
powstania/zgłoszenia
szkody

Wypłacona
kwota (pln)

17-03-2018 r.

5000

pokrycie kosztów pogrzebu Ubezpieczonego

14-04-2018 r.

2500

pokrycie kosztów pogrzebu Małżonka
Ubezpieczonego

07-03-2018 r.

5000

pokrycie kosztów pogrzebu Ubezpieczonego

17-04-2018 r.

5000

pokrycie kosztów pogrzebu Ubezpieczonego

18-05-2018 r.

5000

pokrycie kosztów pogrzebu Ubezpieczonego

16-04-2018 r.

10000

śmierć Ubezpieczonego wskutek zawału serca
lub udaru mózgu

10-05-2018 r.

5000

pokrycie kosztów pogrzebu Ubezpieczonego

26-06-2018r.

5000

pokrycie kosztów pogrzebu Ubezpieczonego

24-09-2018 r.

5000

pokrycie kosztów pogrzebu Ubezpieczonego

10-09-2018 r.

2500

pokrycie kosztów pogrzebu Małżonka
Ubezpieczonego

26-09-2018 r.

10000

śmierć Ubezpieczonego wskutek zawału serca
lub udaru mózgu

30-12-2018 r.

2500

pokrycie kosztów pogrzebu Małżonka
Ubezpieczonego

Podstawa wypłaty
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3. DZIAŁALNOŚĆ RADY WARMIŃSKO – MAZURSKIEJ OKRĘGOWEJ
IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA ORAZ ZESPOŁÓW I KOMISJI
POWOŁANYCH PRZEZ RADĘ
3.1 Wprowadzenie
W okresie sprawozdawczym Rada pracowała w składzie 18 członków + Przewodniczący
Rady i spotykała się na posiedzeniach w dniach: 27.04.2018 r., 05.07.2018 r., 28.09.2018 r.,
14.12.2018 r., 22.02.2019 r. i 20.03.2019 r. Posiedzenie w dniu 05.07.2018 r.
było posiedzeniem wyjazdowym, odbyło się w Mikołajkach. Średnia frekwencja członków
Rady na posiedzeniach wynosiła 85%. Udział w posiedzeniach Rady, na zaproszenie
Przewodniczącego, brali z głosem doradczym Przewodniczący organów statutowych:
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, Okręgowej
Komisji Rewizyjnej, Rzecznik Koordynator Odpowiedzialności Zawodowej, obsługa prawna
Izby oraz Dyrektor biura W-MOIIB.
W roku sprawozdawczym Okręgowa Rada W-MOIIB zajmowała się bieżącymi sprawami
Izby, wynikającymi z prac biura i organów W-MOIIB oraz uchwał organów Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa.
Sprawy rozpatrywane przez Radę w roku sprawozdawczym to:
1. analiza wniosków i zaleceń pokontrolnych Okręgowej Komisji Rewizyjnej,
2. analiza przebiegu kwalifikacji i egzaminów na uprawnienia budowlane,
3. analiza realizacji szkoleń członków Izby
lub współorganizowanych ze stowarzyszeniami,

organizowanych

samodzielnie

4. bieżąca analiza budżetu,
5. informacje o działalności organów OKK, OROZ, OSD, OKR,
6. współpraca z samorządami i szkolenia w powiatach – spotkania w terenie
członków Izby z przedstawicielami samorządu terytorialnego i organami nadzoru
budowlanego,
7. ramowy program działania W-MOIIB w okresie maj 2018 – kwiecień 2019,
8. powoływanie zespołów stałych i o charakterze doraźnym,
9. dofinansowanie kosztów spotkania okolicznościowego (z udziałem dzieci z Domu
dziecka przy ul. Korczaka w Olsztynie w grudniu 2018 r.),
10. sprawy dotyczące przygotowań do XVIII Zjazdu Sprawozdawczego,
11. ubezpieczenie OC członków Izby,
12. organizacja biura Izby,
13. spotkania integracyjne i wyjazdy szkoleniowe,
14. wynajem sali konferencyjnej W-MOIIB,
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15. wydawnictwo informatora W-MOIIB „Inżynier Warmii i Mazur”,
16. zakup siedziby dla W-MOIIB,
17. projekt uchwały Krajowej Rady PIIB w sprawie podnoszenia kwalifikacji
zawodowych członków PIIB.
Na posiedzeniach Rady W-MOIIB jej członkowie byli informowani również o pracach
Rady Krajowej PIIB, która zajmowała się głównie:
1. wnioskami zjazdowymi,
2. uwagami do projektów ustaw o zawodzie inżyniera budownictwa i architekta,
3. remontem zakupionej nowej siedziby dla PIIB.
W Izbie poza Radą funkcjonują samodzielnie następujące organa:
1. Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
2. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
3. Okręgowy Sąd Dyscyplinarny
4. Okręgowa Komisja Rewizyjna.
Sprawozdania z działalności organów statutowych są przedmiotem odrębnych opracowań.
3.2 Działalność Komisji i Zespołów powołanych przez Radę W-MOIIB
3.2.1 Komisja ds. usług transgranicznych nie otrzymała żadnego wniosku o dokonanie
tymczasowego wpisu na listę członków W-MOIIB. Komisja pracuje nad problematyką
świadczenia usług transgranicznych przez obywateli RP zamieszkałych poza granicami RP,
planującymi prowadzić działalność w ramach usług transgranicznych na terenie RP.
3.2.2. Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego w okresie sprawozdawczym
zbierała się na posiedzeniach 6 razy w celu realizacji bieżącej działalności: ustalania tematyki
szkoleń i sposobu ich realizacji. Nadal jedną z najbardziej skutecznych metod informowania i
pozyskiwania
uczestników
seminariów
w
procesie
rekrutacji
pozostają
tzw. „wrzutki” z informacjami o planowanych seminariach zamieszczane w Inżynierze
Budownictwa i trafiające bezpośrednio do odbiorców. Na stronie internetowej W-MOIIB
w zakładce „szkolenia” na bieżąco zamieszczane są informacje o planowanych seminariach,
prezentowane są galerie z przeprowadzanych seminariów, edytowane są archiwalne
informacje o przeprowadzonych seminariach w latach poprzednich, ogłoszenia o wyjazdach
technicznych oraz programy szkoleń. Zamieszczane są również informacje o prowadzonych
niekomercyjnych (nieodpłatnych szkoleniach branżowych) prowadzonych przez jednostki
poza samorządowe, a także komunikaty informacyjne Komisji. Bardzo dobre efekty przynosi
również informacja o planowanych seminariach przesyłana do naszych członków drogą
elektroniczną. Trzeba podkreślić, że Komisja dotychczasowo realizuje proces podnoszenia
kwalifikacji zawodowych w oparciu o środki pochodzące ze składek członkowskich. Komisja
realizuje również szkolenia prowadzone przez firmy z zakresu budownictwa – mają
one za zadanie zapoznać członków W-MOIIB z nowymi technologiami i nowoczesnymi
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rozwiązaniami stosowanymi w budownictwie. Są one bezpłatne dla członków
W-MOIIB. Mając na uwadze obowiązek podnoszenia kwalifikacji Komisja współpracuje
z innymi organami, innymi samorządami zawodowymi oraz stowarzyszeniami naukowo –
technicznymi, organizacjami i instytucjami.
3.2.3 Komisja ds. odznaczeń na bieżąco składa wnioski, łączy swoją działalność ze
spotkaniami w terenie, realizowanymi przez Zespół ds. współpracy z samorządami
i administracja rządową, aby dotrzeć do większej ilości osób.
3.2.4 Komisja ds. pomocy materialnej członkom Izby w okresie sprawozdawczym odbyła
4 posiedzenia, na których analizowała 8 wniosków – wszystkie rozpatrzono pozytywnie.
W okresie sprawozdawczym na zapomogi przyznano pomoc finansową w łącznej kwocie
13.500,00 zł. (słownie: trzynaście tysięcy pięćset 0/100 zł.).
3.2.5 Komisja Prawno – regulaminowa na bieżąco śledziła prace nad projektami aktów
prawnych związanych z wykonywaniem naszego zawodu, kontaktowała się poprzez media
społecznościowe, wymieniając opinie oraz przesyłała uwagi bezpośrednio do biura naszej
izby. Uwagi do projektów ustaw o architektach i ustawy o inżynierze budownictwa,
wniesione przez członków naszej izby, zostały przekazane do Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa w dniu 19 października 2018 r. Natomiast w dniu 13 listopada 2018 r. została
zainicjowana akcja społecznościowo – medialna w celu poparcia petycji kierowanej
do Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie prac nad ustawami o inżynierach budownictwa
i architektach, w której członkowie Komisji i członkowie naszej izby brali czynny udział.
Bardzo duże poparcie osób wykonujących zawód inżyniera budownictwa spowodowało
wstrzymanie prac legislacyjnych nad projektami wymienionych ustaw – w wersji dla nas
niekorzystnej.
3.2.6 Zespół ds. informacji publicznej W-MOIIB zarządzał stroną internetową, weryfikując
zawartość strony pod względem jakości i aktualizując zawarte informacje, administrując
strefą zamkniętą dla członków W-MOIIB, gdzie po zalogowaniu możliwy jest dostęp
do informacji i materiałów z seminariów w wersji elektronicznej oraz prowadził profil Izby
na Facebooku.
3.2.7 Zespół ds. współpracy z samorządami i administracją rządową prowadził cykl
spotkań w terenie z członkami W-MOIIB i lokalnymi samorządami oraz administracją
rządową. Celem tych spotkań jest pozyskiwanie informacji od lokalnych środowisk członków
W-MOIIB w zakresie ich funkcjonowania i przekazywanie tej wiedzy przez przedstawicieli
W-MOIIB właściwym jednostkom lokalnej administracji samorządowej oraz organom
architektoniczno – budowlanym. Oddźwięk po spotkaniach ze strony członków Izby jest
bardzo pozytywny.
WYKAZ ODBYTYCH SPOTKAŃ
L.p.
Miasto powiatowe
1.
Elbląg
2. Lidzbark Warmiński, Braniewo

Data spotkania
25.10.2018 r.
15.02.2019 r.
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3.2.8 Zespół ds. organizacji spotkań szkoleniowo – integracyjnych W-MOIIB realizował
rajdy rowerowe, spływy kajakowe, regaty żeglarskie (Mistrzostwa Polski), turnieje:
strzelecki, kręglowy i tenisa stołowego. Spotkania integracyjno – szkoleniowe cieszą się
ogromną popularnością wśród członków Izby.
Rodzaj spotkania
Zawody strzeleckie
Rodzinny spływ kajakowy
Integracyjne ognisko w Elblągu (Wiktorówka)
Spotkanie ukonstytuowanych organów
W-MOIIB
Okręgowe Regaty Żeglarskie o puchar
Przewodniczącego Rady W-MOIIB
Regaty Żeglarskie o Mistrzostwo Polski
Dzień Budowlanych
Spływ kajakowy i turniej strzelecki
w Sorkwitach
Jesienny rajd rowerowy „śladami Napoleona
po Olsztynie i okolicy”
IX MZP „Masters” – Warszawa
Turniej kręglowy w Elblągu
Spotkanie szkoleniowo – integracyjne
w Nowej Holandii
Spotkanie świąteczno – noworoczne
w Elblągu
VII Mistrzostwa PIIB w Brydżu Sportowym
na Śląsku
Turniej kręglowy w Olsztynie
Wigilia W-MOIIB
Choinka dla dzieci – rozstrzygnięcie konkursu
„świąteczna kartka”
Dzień Kobiet 2019 r.
Ogółem osób:

Data
26.05.2018 r.
29.06. – 01.07.2018 r.
30.06.2018 r.

Ilość uczestników
20
70
20

06 – 07.07.2018 r.

55

25.08.2018 r.

35

31.08.2018 r. – 02.09.2018 r.
28.09.2018 r.

70
60

15-16.09.2018 r.

40

13.10.2018 r.

35

19 – 20.10.2018 r.
16.11.2018 r.

2
20

25.10.2018 r.

70

07.12.2018 r.

30

07 – 09.12.2018 r.

2

08.12.2018 r.
14.12.2018 r

35
50

14.01.2019 r.

60

08.03.2019 r.

50
724

3.2.9 Zespół ds. zakupu siedziby dla W-MOIIB realizował swoje zadanie poprzez:
1. wystąpiono do Prezydenta Olsztyna z wnioskiem o podanie możliwości i warunków
zakupu działki nr ewid. 30-21/4 przy ul. Gietkowskiej w Olsztynie – brak miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w dla w/w działki, wniosek zostanie
rozpatrzony przez Prezydenta Olsztyna po uchwaleniu planu (planowany termin
uchwalenia – 2019 r.);
2. uzyskano operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego w zakresie
wyceny obecnej siedziby W-MOIIB;
3. w dniu 23.08.2018 r. z firmą Inwest.pl podpisano umowę pośrednictwa w sprzedaży
dotychczasowej siedziby W-MOIIB;
4. wystąpiono z wnioskiem do sędziego komisarza o obniżenie o 50% ceny
sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w Olsztynie przy Alei Wojska
Polskiego nr 20, do kwoty 522.000 zł. (słownie: pięćset dwadzieścia dwa tysiące złotych)
– wniosek nie został uwzględniony;
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5. wystąpiono z wnioskiem do Prezydenta Olsztyna, aby przy uchwalaniu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie działki nr ewid. 30-21/4
przy ul. Gietkowskiej w Olsztynie uwzględniono zamiar wybudowania własnej siedziby
W-MOIIB;
6. pozyskano informację o sprzedaży nieruchomości przez UWM w Olsztynie, w obecnej
chwili trwa zbieranie dokumentacji i materiałów dotyczących tej nieruchomości;
7. trwa bieżąca analiza rynku nieruchomości na terenie Olsztyna pod potrzeby naszej
działalności.
4. DZIAŁALNOŚĆ PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY WARMIŃSKO –
MAZURSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
4.1. Działalność statutowa
W okresie sprawozdawczym Prezydium Rady pracowało w składzie 9 osobowym
i spotykało się na posiedzeniach w dniach: 06.07.2018 r., 29.08.2018 r., 13.11.2018 r.,
22.01.2019 r. i 22.02.2019 r. Średnia frekwencja członków Prezydium na posiedzeniach
wynosiła 85%.
Na posiedzeniach Prezydium Rady zajmowano się bieżącymi tematami:
1. informacjami z przebiegu Zjazdu Krajowego PIIB,
2. informacjami z przebiegu obrad Rady Krajowej,
3. działaniem strony internetowej i profilu Izby na Facebook-u,
4. zasadami gospodarki finansowej Izby,
5. zasadami działalności biura Izby,
6. spotkaniami przedstawicieli W-MOIIB z przedstawicielami samorządu terytorialnego,
7. prowadzeniem działalności gospodarczej przez W-MOIIB,
8. przygotowaniami do Regat W-MOIIB,
9. omówieniem projektu prowizorium budżetowego na 2019 rok,
10. stanem realizacji prac Komisji i Zespołów powołanych przez Radę W-MOIIB,
11. ubezpieczeniem NNW członków W-MOIIB,
12. realizacją budżetu W-MOIIB,
13. kalendarzem spotkań integracyjnych na rok 2019,
14. omówieniem harmonogramu spotkań w terenie,
15. wydawnictwem Informatora W-MOIIB „Inżynier Warmii i Mazur”,
16. omówieniem terminarza przygotowań do XVIII Zjazdu Sprawozdawczego W-MOIIB,
17. prenumeratą czasopism branżowych na rok 2019,
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18. dofinansowaniem kosztów spotkań okolicznościowych,
19. informacjami ze spotkań W-MOIIB,
20. obchodami Dnia Kobiet,
21. obchodami Dnia Budowlanych,
22. sprawozdaniami Komisji i Zespołów powołanych przez Radę W-MOIIB,
23. sprawozdaniem z realizacji budżetu za rok 2018 i przekazaniem Okręgowej Komisji
Rewizyjnej do zaopiniowania,
24. przyjęciem bilansu za 2018 rok i przekazaniem Okręgowej Komisji Rewizyjnej
do zaopiniowania,
25. przyjęciem projektu budżetu na 2019 rok i przekazaniem Okręgowej Komisji
Rewizyjnej do zaopiniowania.
4.2. Spotkania w terenie
W trosce o lepszą współpracę naszych członków z organami administracji budowlanej,
Warmińsko – Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa kontynuowała cykl
spotkań w poszczególnych powiatach. W trakcie spotkań przedstawiciele W-MOIIB omawiali
bieżącą działalność Izby, w części szkoleniowej przeprowadzano wykład na temat zmian
w ustawie Prawo budowlane. Po części szkoleniowej odbywała się dyskusja i wymiana
doświadczeń uczestników spotkania.
5. DZIAŁALNOŚĆ BIURA WARMIŃSKO – MAZURSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY
INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
5.1. Organizacja W-MOIIB
Oddział terenowy W-MOIIB w Elblągu znajduje się w Centrum Kształcenia Praktycznego
w Elblągu, ul. Generała Józefa Bema 54, w Ełku działa punkt informacyjny w siedzibie
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. (ul. Suwalska 64). Biuro W-MOIIB
w Olsztynie pracuje od poniedziałku do czwartku w godzinach 07.00 – 16.00, w piątki
w godzinach 07.00 – 15.00. Strona internetowa W-MOIIB daje członkom możliwość
bieżącego kontaktu z Izbą, dostęp do najnowszych materiałów szkoleniowych i śledzenia
wydarzeń z życia Izby, również na portalu Facebook.
Organy oraz członkowie W-MOIIB mają w siedzibie Izby zapewniony stały dostęp
do pomocy prawnej:
1. środa 14.00 – 16.00 dyżuruje radca prawny, który udziela porad członkom Izby
oraz obsługuje Okręgowy Sąd Dyscyplinarny,
2. czwartek w godzinach 14.00 – 16.00, dyżuruje radca prawny, który udziela porad
członkom Izby oraz obsługuje Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej.
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5.2 Pracownicy etatowi Biura W-MOIIB
L.p.

Forma
zatrudnienia

Stanowisko

Zakres obowiązków

1.

cały etat

Dyrektor biura

kierowanie pracą biura w Olsztynie
oraz nadzorowanie pracy Oddziału
Terenowego w Elblągu i Punktu
Informacyjnego w Ełku

2.

cały etat

Specjalista ds. uprawnień
budowlanych

obsługa administracyjna Okręgowej
Komisji Kwalifikacyjnej, Rady
W-MOIIB, Zespołu ds. zakupu siedziby
dla W-MOIIB

3.

cały etat

Specjalista ds. administracyjno
– biurowych

obsługa administracyjna Okręgowego
Sądu Dyscyplinarnego, Okręgowej
Komisji Rewizyjnej, Zespołu
ds. organizacji spotkań szkoleniowo –
integracyjnych, biuletynu „Inżynier
Warmii i Mazur”

4.

cały etat

Specjalista ds. administracyjno
– biurowych

kancelaria biura W-MOIIB, obsługa
administracyjna Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej, Zespołu
ds. edycji strony internetowej

5.

cały etat

Specjalista ds. administracyjno
– biurowych

Obsługa administracyjna Komisji Prawno
– Regulaminowej, Komisji Ustawicznego
Doskonalenia Zawodowego, Komisji
ds. odznaczeń, ewidencja członków,
ubezpieczenia NNW

6.

urlop
macierzyński

Specjalista ds. administracyjno
– biurowych

Obowiązki rozdzielono pomiędzy
pracowników

Obsługa prawna prowadzona jest przez Kancelarię Adwokacką w Olsztynie Stanisław
Kulczyński i Kancelarię Radcy Prawnego w Olsztynie Norbert Parakiewicz.
Obsługa finansowo-księgowa prowadzona jest przez Biuro Rachunkowe Barbara Żebrowska.
Biuro W-MOIIB – tak jak pozostałe biura okręgowych izb – korzysta z ogólnopolskiego
programu komputerowego BUDINFO, w którym jest prowadzona ewidencja członków,
gromadzone dane osobowe i rejestrowane opłacanie składek członkowskich.
Zasadniczą część pracy biura stanowi obsługa członków Izby, w tym:
1. ewidencja członków,
2. przyjmowanie deklaracji członkowskich,
3. wprowadzanie danych członków izby do elektronicznej centralnej bazy danych
BUDINFO,
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4. wydawanie i wysyłanie zaświadczeń o przynależności do W-MOIIB,
5. przygotowywanie materiałów informacyjnych dla członków Izby,
6. udzielanie informacji dotyczących warunków wstąpienia do Izby, udzielanie
odpowiedzi na pytania odnośnie Izby, udostępnianie materiałów,
7. udzielanie wyjaśnień w sprawie uprawnień budowlanych,
8. przyjmowanie wniosków na uprawnienia budowlane, wniosków o rozszerzenie
uprawnień i opiniowanie wniosków o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego,
9. udzielanie informacji o ubezpieczeniu OC członków W-MOIIB,
10. współpraca z ubezpieczycielem w zakresie procedur ubezpieczeniowych i procedur
likwidacji szkód,
11. organizacja i obsługa: wydarzeń, szkoleń i spotkań integracyjnych dla członków Izby,
jubileuszów, Dnia Budowlanych i spotkań w terenie.
Do części administracyjnej pracy biura należy m.in.:
1. obsługa organów W-MOIIB,
2. przygotowywanie materiałów na posiedzenia Okręgowej Rady, Prezydium Okręgowej
Rady, organów, komisji i zespołu,
3. przyjmowanie korespondencji, prowadzenie rejestru,
4. współpraca z biurem PIIB – przesyłanie uchwał i sprawozdań organów,
5. uaktualnianie informacji na stronie internetowej i na profilu facebookowym Izby,
6. DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA WARMIŃSKO
OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

–

MAZURSKIEJ

Materiały szkoleniowe są regularnie umieszczane w formie elektronicznej w strefie
zamkniętej W-MOIIB, na stronie internetowej Izby znajduje się również plan aktualnych
szkoleń dla członków Izby.
Tematyka szkoleń wpisuje się w zachodzące zmiany w zakresie prawa, stosowanie
europejskich norm, nowych technologii, organizacji i bezpieczeństwa procesu budowalnego.
Portal PIIB (po zalogowaniu) daje członkom Izby bezpłatną możliwość korzystania serwisu,
z internetowego Serwisu Budowlanego, Biblioteki norm PKN i szkoleń e-learnigowych.
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7.
DZIAŁALNOŚĆ
STATUTOWYCH
ORGANÓW
WARMIŃSKO
MAZURSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWINCTWA

–

7.1 Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
Łącznie w 2018 roku złożono 250 nowych wniosków o nadanie uprawnień budowlanych
w 8 specjalnościach: konstrukcyjno – budowlanej, inżynieryjnej drogowej, inżynieryjnej
mostowej, inżynieryjnej kolejowej kolejowe obiekty budowlane, inżynieryjnej
hydrotechnicznej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i
elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych. Do egzaminu pisemnego przystąpiło 261 osób, z
których 37 uzyskało negatywny wynik. Do egzaminu ustnego przystąpiło łącznie 279 osób (w
tym osoby, które nie zdały egzaminu ustnego w poprzednich sesjach lub z różnych powodów
nie mogły stawić się na egzamin). 203 osób otrzymało uprawnienia budowlane w różnych
specjalnościach (razem z osobami, które w poprzednich sesjach uzyskały wyniki negatywne).
W okresie sprawozdawczym nie złożono żadnego odwołania od decyzji odmawiających
nadania uprawnień budowlanych po uzyskaniu negatywnego wyniku egzaminu pisemnego
lub ustnego.
W okresie sprawozdawczym wydano 15 zarządzeń Przewodniczącego OKK, odbyło się 6
posiedzeń regulaminowych OKK. Zarządzenia Przewodniczącego OKK dotyczyły głównie
podziału obowiązków pomiędzy członkami komisji, powołania składu orzekającego
oraz
ustalenia składów zespołów egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych przed kolejnymi sesjami
egzaminacyjnymi.
Szkolenia i konferencje:
1. członkowie OKK W-MOIIB uczestniczyli wspólnie z Krajową Komisją
Kwalifikacyjną oraz delegowanymi pracownikami biura w dniach 13 – 15.09.2018 r.
w szkoleniu w Łodzi;
2. Przewodniczący OKK W-MOIIB uczestniczył w V edycji Konferencji Konstrukcje
Budowlane 2018 w dniu 30.11.2018 r. w Gdańsku;
3. członkowie OKK W-MOIIB uczestniczyli w dniu 07.02.2019 r. w szkoleniu
„Procedura nadawania uprawnień budowlanych w świetle nowych regulacji
prawnych”, przeprowadzonym przez Przewodniczącego OKK W-MOIIB.
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.
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7.2 Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Systematycznie wzrasta liczba spraw kierowanych do Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej – w ostatnim okresie sprawozdawczym wpłynęło ich 34.
Adresatami otrzymywanych skarg, lub wniosków są (tak jak w latach ubiegłych) kierownicy
budów, inspektorzy nadzoru, projektanci. Na 25 złożonych wniosków i skarg, w 11
przypadkach odmówiono dalszego prowadzenia postępowania lub je umorzono z uwagi na
niepotwierdzenie się zarzutów stawianych obwinionym lub z przyczyn wynikających z art.
100 ustawy Prawo budowlane (przedawnienia)
W pozostałych przypadkach toczą się postępowania wyjaśniające lub: dokumenty zostały
przekazane wg właściwości do innych izb okręgowych czy też skierowano wnioski o ukaranie
do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego przy W-MOIIB.
Przed wnioskami składanymi przez PINB lub WINB przeważa ilość skarg od inwestorów, lub
informacji uzyskiwanych od osób trzecich, np. architektów stawiających roszczenia
o naruszenie ich praw autorskich. Należy podkreślić, iż zarzuty kierowane przez architektów
przeciwko członkom W-MOIIB (projektantom) w toku przeprowadzonych postępowań
wyjaśniających nie potwierdziły się.
Pierwszy rok V kadencji dla OROZ to przede wszystkim czas intensywnych szkoleń dla
sześciu nowo wybranych członków organu. Działania edukacyjne są niezbędne,
aby sprostać wymaganiom związanymi z pełnieniem tej funkcji tj. wyjaśnieniem spraw,
gdzie niejednokrotnie zachodzi konieczność zapoznania się z dziesiątkami stron dokumentów,
przeprowadzenia przesłuchania kilku osób, nierzadko uzyskania opinii i stanowiska innych
organów albo zebrać inne dowody konieczne w prowadzonej sprawie. Z uwagi na powyższe
członkowie OROZ W-MOIIB byli uczestnikami szkoleń zorganizowanych przez: Polską Izbę
Inżynierów Budownictwa (w maju 2018 r. w Serocku i w listopadzie 2018 r. w Spale)
oraz Mazowiecką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w październiku 2018 r.
w Warszawie.
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej czuwa nad przestrzeganiem prawa w budownictwie
przez osoby zrzeszone w Izbie Inżynierów pełniące samodzielne funkcje techniczne
w tej dziedzinie, aby wykonywały powierzone im funkcje zgodnie ze sztuką budowlaną
i etyką obowiązująca w tym zawodzie.
7.3 Okręgowy Sąd Dyscyplinarny
W okresie sprawozdawczym do OSD wpłynęło łącznie 13 wniosków OROZ o ukaranie:
11 z tytułu odpowiedzialności zawodowej i 2 z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej.
3 razy orzeczono o ukaraniu obwinionego karą upomnienia, 3 postępowania umorzono,
4 sprawy zostały zawieszone i 3 kolejny są jeszcze w toku rozpatrywania. Wnioski z tytułu
odpowiedzialności zawodowej w budownictwie dotyczyły głównie przekroczenia zakresu
uprawnień budowlanych, pełnienia samodzielnych funkcji technicznych bez opłacenia składki
przynależności do Izby oraz wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie niezgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami prawa w tym zakresie.
W roku 2018 członkowie OSD brali udział w naradach szkoleniowych organizowanych
przez PIIB: „Warsztaty na bazie dotychczasowych spraw wpływających do sądów
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dyscyplinarnych i rzeczników odpowiedzialności zawodowej” w dniach 25 – 26 maja 2018 r.
w Serocku i w dniach 16 – 17 listopada 2018 r. w Spale. Na zaproszenie Mazowieckiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w dniach 25 – 27 października 2018 r.
OSD i OROZ W-MOIIB wzięły udział w szkoleniu w Warszawie. Było to szkolenie dla nowo
wybranych organów OSD i OROZ z trzech zaprzyjaźnionych Izb (Mazowieckiej, Łódzkiej
i Warmińsko – Mazurskiej). Koniecznym jest nadmienić, iż z każdym rokiem obserwujemy
większy wpływ wniosków o ukaranie. Jest to zjawisko niepokojące i należałoby się
zastanowić jak można ten niekorzystny trend zatrzymać.
7. REALIZACJA ZALECEŃ POKONTROLNYCH OKRĘGOWEJ KOMISJI
REWIZYJNEJ W-MOIIB
W okresie sprawozdawczym Okręgowa Komisja Rewizyjna, na podstawie przyjętego
harmonogramu kontroli przeprowadziła doraźne kontrole, z których protokoły pokontrolne,
zawierające również postanowienia i wnioski, przekazano przewodniczącemu Okręgowej
Rady W-MOIIB. Wyjaśnienia i sposób realizacji wniosków pokontrolnych oraz zaleceń
wynikających z protokołów OKR były przedmiotem obrad Okręgowej Rady. Szczegółowy
zakres kontroli i wnioski pokontrolne Okręgowa Komisja Rewizyjna zawarła w sprawozdaniu
z działalności, które stanowi oddzielny dokument.
9. REALIZACJA WNIOSKÓW PRZEDŁOŻONYCH NA XVII ZJEŹDZIE
SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZYM W-MOIIB SKIEROWANYCH
DO OKRĘGOWEJ RADY W-MOIIB
Karol Kondratowicz (obwód 14, mandat 19):
„Zaniechać prenumeraty Inżyniera Budownictwa. Uruchomić wersję elektroniczną IB.”
Realizacja:
Wniosek został skierowany do Krajowej Komisji Uchwał i Wniosków do rozpatrzenia.
W kontekście złożonego wniosku W-MOIIB wysłała do swoich członków zapytanie –
ankietę: kto chciałby otrzymywać „Inżyniera Budownictwa” tylko w wersji elektronicznej,
a kto tylko w wersji papierowej. Ponad połowa z ankietowanych wyraziła chęć otrzymywania
wydawnictwa w wersji elektronicznej. Odpowiedź Komisji Wnioskowej w przedmiotowej
sprawie brzmiała jak niżej:
„Zaniechać prenumeraty Inżyniera Budownictwa. Uruchomić wersję elektroniczną IB.
Stanowisko wydawnictwa „Inżynier Budownictwa”:
Wersja elektroniczna „Inżyniera budownictwa” funkcjonuje od lat w postaci formatu pdf
dostępnego dla wszystkich na stronie internetowej www.piib.org.pl. W ramach zakupionego
egzemplarza drukowanego wszyscy mają dostęp do formy elektronicznej. Wydawnictwo
zaproponowało udostępnianie członkom tylko jednej, wybranej formy miesięcznika, która
byłaby dla nich kupowana przez PIIB/OIIB. Oczywiście wersja elektroniczna byłaby tańsza
od wersji papierowej. Przy takim rozwiązaniu Wydawnictwo oszczędzi na kosztach druku i
poczty, PIIB/OIIB na niższych kosztach zakupu wersji elektronicznej, a członek dostanie
pismo w formie, którą preferuje. Mało prawdopodobne jest, aby większość członków wybrała
wersję elektroniczną. Natomiast zwolenników tej wersji jest coraz więcej i z pewnością
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będzie przybywać. Stąd pomysł na wydawanie miesięcznika w obydwu formach, tak długo
jak będzie to potrzebne i zgodne z oczekiwaniami czytelników. Wydawnictwo zamieściło
w „Inżynierze budownictwa” ankietę pytając między innych czytelników, jaką formę
publikacji preferują. Wynika z niej, że niewiele osób jest zainteresowanych formą
elektroniczną. Ponieważ odpowiedzi było mało, wyniki uznajemy za mało miarodajne.
Planowane jest badanie preferencji na poziomie izb okręgowych. Temat poruszony był już na
posiedzeniu Prezydium Krajowej Rady PIIB w dniu 16 maja 2018.
Stanowisko Biura:
Przez wydawnictwo „Inżynier Budownictwa” na początku br. została przeprowadzona ankieta
wśród członków naszej Izby – czytelników Inżyniera Budownictwa. Między innymi padło
pytanie, jaka forma odpowiada czytelnikom. Na przeprowadzoną ankietę odpowiedziało tylko
ponad 700 respondentów. Większość opowiedziała się za wersją papierową. Krajowa Rada
uznała wyniki ankiety za niemiarodajne. Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa
zobowiązały się do dokładnego rozpoznania tego problemu.
Na chwilę obecną należy utrzymać wydawanie tradycyjnej wersji Inżyniera
Budownictwa w połączeniu z wersją elektroniczną.
Wniosek został zrealizowany”
Przedstawione powyżej stanowisko zostało przesłane
Kondratowicza Delegata na Okręgowy Zjazd W-MOIIB.

do

wnioskodawcy

Karola

Olsztyn, dnia 12.04.2019 r.
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