
 – Pani przewodnicząca, co w Pani oce-
nie jest najważniejszym elementem dzia-
łalności samorządu zawodowego inżynie-
rów budownictwa? 

 – Zadaniem izby inżynierów budownictwa 
jest należyte zabezpieczenie i ochrona praw 
naszych członków, inżynierów budownictwa 
wykonujących samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie oraz tworzenie warunków do 
wykonywania zawodu inżyniera budownictwa 
– to właśnie jest główną powinnością samorzą-
du. Izba powinna niezmiennie udzielać pomocy 
prawnej, współdziałać w ochronie praw swoich 
członków oraz w kształtowaniu i stosowaniu 
prawa. Równie ważny jest aktywny udział 
w debacie o sprawach publicznych i prawnych 
związanych z budownictwem czy w dyskusji 
o nowych technologiach w branży budowlanej. 
Tak, by możliwe było rzeczywiste wykorzysta-
nie tych rozwiązań w praktyce zawodowej. 
A ponadto istotne jest rozwijanie współpracy 
z innymi samorządami, których członkowie 
wykonują również zawód zaufania publicznego. 
Wszystkie te zadania realizujemy na poziomie 
wojewódzkim, a niekiedy także, w uzasadnio-
nych przypadkach, występując bezpośrednio 
do organów centralnych – ministerstwa, GUNB-
-u itd. Nasz głos jest stale słyszalny w dyskusjach 
na szczeblu krajowym i w wielu sprawach prze-
kłada się na późniejsze stanowisko Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa, formułowane w wy-

stąpieniach do rządu itd.
 – W jakich sprawach Izba zajmowała 

stanowisko w ostatnich czterech latach?
 – W mijającej kadencji sporo czasu po-

święciliśmy na opiniowanie coraz to nowszych 
propozycji zmian Prawa budowlanego, nieko-
niecznie pozytywnie odbieranych przez nasze 
środowisko. Przypomnę apel delegatów XVIII 
Zjazdu Sprawozdawczego KUP OIIB w 2019 r., 
skierowany do Ministra Inwestycji i Rozwoju 
oraz Prezesa PIIB o rozwagę w projektowaniu 
zmian dotyczących zawodów wykonujących 
samodzielne funkcje techniczne w budownic-
twie. Był to nasz sprzeciw wobec działań legi-
slacyjnych, które szły w stronę nadmiernego 
uprzywilejowania jednego zawodu „architek-
tów” oraz narzucania inżynierom budownictwa 
podrzędnej rangi w procesie inwestycyjnym 
– inżynierowie budownictwa mieli być upraw-
nieni jedynie do pełnienia funkcji kierownika 

robót, ale nie mogliby pełnić funkcji kierownika 
budowy. Na szczęście ten pomysł gdzieś zniknął 
i miejmy nadzieję, że już nie powróci.
Zmiany w Prawie budowlanym, na które 

mieliśmy niestety nieduży wpływ jako samo-
rząd zawodowy inżynierów budownictwa, 
były bardzo częste. Praktycznie każdego roku 
mieliśmy do czynienia z jakimiś poważnymi 
zmianami. Największą zmianą, którą ustawo-
dawca uzasadnił jako wynikającą z konieczności 
uproszczenia i przyspieszenia procesu inwesty-
cyjno-budowlanego oraz zapewnienia większej 
stabilności podejmowanych w nim rozstrzy-
gnięć, była zmiana Prawa budowlanego, która 
zaczęła obowiązywać 19 września 2020 r. Od 
19 września 2020 r. nowe projekty budowlane 
składamy w starostwie w trzech egzempla-
rzach. Jeden egzemplarz jest przeznaczony dla 
organu zatwierdzającego projekt i jeden dla 
właściwego organu nadzoru budowlanego. 
Reszta po wydaniu zgody budowlanej i ostem-
plowaniu wraca do inwestora. Nowe przepisy 
dzielą projekt budowlany na trzy części: projekt 
zagospodarowania działki lub terenu, projekt 
architektoniczno-budowlany oraz projekt tech-
niczny. Jednak tylko dwie pierwsze części pro-
jektu budowlanego podpisane przez architekta 
podlegają zatwierdzeniu w pozwoleniu na bu-
dowę wydawanym przez organ administracji 
architektoniczno-budowlanej albo przyjętym 
bez sprzeciwu zgłoszeniu budowy. Natomiast 

- Jako samorząd zawodowy inżynierów budownictwa jesteśmy powołani do ochrony interesów osób wykonu-
jących nasz zawód, m.in. poprzez monitorowanie i opiniowanie zmian prawnych dotyczących naszej branży. W 
mijającej kadencji stale mieliśmy do czynienia z kontrowersyjnymi pomysłami rządu i parlamentu. Niektórym 
udało się skutecznie zapobiec – mówi mgr inż. Renata Staszak, przewodnicząca Okręgowej Rady KUP OIIB 

Musimy chronić nasz zawód w niestabilnych czasach
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dokończenie na str. 2.  

 Koleżanki i koledzy,

23 kwietnia odbędzie się XXI Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy KUP OIIB. W tym dniu zostanie wybrany nowy skład organów naszego samo-
rządu: Okręgowej Rady, Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego i Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. 

W mijającej V kadencji (w latach 2018-2022) miałam zaszczyt pełnić funkcję Przewodniczącej Okręgowej Rady KUP OIIB. Pragnę w tym 
miejscu podziękować za okazane zaufanie. Mam nadzieję, że go nie zawiodłam.

Wszystkim członkom Okręgowej Rady, a także członkom pozostałych organów KUP OIIB oraz ich przewodniczącym, składam podziękowania 
za ich osobiste zaangażowanie i sumienną pracę na rzecz naszego samorządu zawodowego. Równie mocno dziękuję wszystkim innym, którzy 
przyczynili się w tej kadencji do dobrego funkcjonowania naszej Izby. Jest ich zbyt wielu, by można tu wymienić każdego z osobna – chcę jednak 
zapewnić, że ich wkład został zapamiętany i należycie doceniony.

Przełom kadencji w naszej Izbie przypada na okres Świąt Wielkanocnych. Z tej okazji składam wszystkim Państwu serdeczne życzenia zdrowia 
i wszelkiej pomyślności. Niech Wielkanoc będzie dla nas czasem wytchnienia, spotkań przy rodzinnym stole, zacieśniania relacji międzyludzkich, 
które są dla nas ostoją w niestabilnym świecie. Miejmy nadzieję, że najbliższe miesiące okażą się lepsze od tych, które za nami. Życzę Państwu 
powodzenia zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. 

mgr inż. Renata Staszak 
Przewodnicząca Okręgowej Rady KUP OIIB
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projekt techniczny to nowo wyodrębniona 
część projektu budowlanego, która powinna 
określać: projektowane rozwiązania konstruk-
cyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń sta-
tyczno-wytrzymałościowych, charakterystykę 
energetyczną w przypadku budynków, pro-
jektowane niezbędne rozwiązania techniczne 
oraz materiałowe, w zależności od potrzeb 
– dokumentację geologiczno-inżynierską lub 
geotechniczne warunki posadowienia obiek-
tów budowlanych – i to właśnie w tej części 
projektu budowlanego – projekcie technicz-
nym widzimy pracę projektantów specjalności 
nie architektonicznej, tj. konstrukcyjno-bu-
dowlanej, instalacji elektrycznych, instalacji 
sanitarnych, specjalności drogowej, mostowej, 

kolejowej, hydrotechnicznej. Do dzisiaj jednak 
trwa dyskusja, kto powinien podpisać się pod 
częścią projektu budowlanego, tj. projektu za-
gospodarowania działki lub terenu oraz pro-
jektu architektoniczno-budowlanego: czy tylko 
architekt, a może i pozostali projektanci innych 
specjalności niezbędnych w tym projekcie?
Ostatnia znacząca zmiana w Prawie budow-

lanym dotyczy realizacji budynków mieszkal-
nych jednorodzinnych do 70 m2 powierzchni 
zabudowy bez kierownika budowy. Dzisiaj 
jeszcze zbyt wcześnie, aby stwierdzić, czy in-
westor aby sprawdza się w roli kierownika 
budowy… Na etapie konsultacji PIIB nega-
tywnie zaopiniowała te zmiany, ale bez rezul-
tatu. Niestety rząd i ustawodawca raczej nie 

liczą się z głosem naszego samorządu, wpro-
wadzając nowe przepisy dotyczące budow-
nictwa. Mimo to naszym zadaniem jest stale 
monitorować zmiany w prawie i na bieżąco 
informować o nich naszych członków. 
To tylko kilka przykładów zmian, które moc-

no wpłynęły na nasz zawód w mijającej ka-
dencji. Jako samorząd zawodowy jesteśmy 
powołani do tego, by stale się im przyglądać, 
zabierać głos i – tam, gdzie to możliwe – za-
pobiegać ich ewentualnym negatywnym 
skutkom. Ta misja powinna być kontynuowa-
na równie konsekwentnie w następnej ka-
dencji.   

Rozmawiał Piotr Gajdowski

 – 23 kwietnia Okręgowa Komisja 
Rewizyjna wystąpi z wnioskiem do XXI 
Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego KUP 
OIIB o udzielenie absolutorium Okręgo-
wej Radzie. Co to w praktyce oznacza?

 – Mgr inż. Andrzej Myśliwiec, prze-
wodniczący Okręgowej Komisji Rewizyj-
nej: Wniosek o udzielenie bądź nieudzielenie 
absolutorium stanowi wyraz oceny całej dzia-
łalności Izby w poprzednim roku. Zadaniem 
OKR jest kontrolowanie na bieżąco działal-
ności poszczególnych organów, realizacji bu-
dżetu i prowadzenia gospodarki finansowej, 
a następnie przedstawienie ostatecznych 
wyników kontroli zjazdowi, ponieważ to zjazd 
jest najwyższym organem Izby. Na posiedze-
niu w dniu 1 marca OKR podjęła uchwałę 
w sprawie wniosku do XXI Zjazdu Sprawoz-
dawczo-Wyborczego KUP OIIB o udzielenie 
absolutorium Okręgowej Radzie KUP OIIB za 
działalność w 2021 r. Oznacza to, że w naszej 
ocenie działalność ta jest i była realizowana 
prawidłowo.
Wniosek do zjazdu w sprawie absolutorium 

to jednak tylko końcowy element całorocznej 
pracy OKR. Ta praca na co dzień jest jednak 
niedostrzegana. Można powiedzieć, że ko-
misja rewizyjna znajduje się w niewygodnym 
położeniu – kontrola zawsze wiąże się z pew-
nym stresem u podmiotów kontrolowanych, 

co jest zupełnie naturalne i zrozumiałe. Jednak 
celem kontroli nie jest szukanie na siłę niepra-
widłowości, a zagwarantowanie, że działal-
ność jednostek podlegających kontroli będzie 
prowadzona zgodnie z przepisami. Najważ-
niejszym kryterium każdej kontroli jest ocena 
działalności danej jednostki pod względem 
zgodności z obowiązującym prawem, statu-
tem i regulaminami. Z kolei działalność finan-
sowa izby musi być prowadzona gospodarnie 
i oszczędnie, zgodnie z zasadami gospodarki 
finansowej PIIB przyjętymi przez Krajowy 
Zjazd, a także powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa, np. ustawą o rachunko-
wości. Muszę podkreślić, że kontrole w naszej 
okręgowej izbie nigdy nie wykazały żadnych 
poważnych naruszeń – organy i biuro działają 
prawidłowo, zaś drobne uchybienia, jeśli są, 
zawsze można naprawić. Jako przewodniczą-
cy OKR biorę udział z głosem doradczym we 
wszystkich posiedzeniach Okręgowej Rady 
oraz Prezydium i jestem w stanie stwierdzić, 
że każda ważniejsza decyzja dotycząca naszej 
Izby wypracowywana jest w sposób kolegial-
ny i demokratyczny, po uzyskaniu szerokie-
go konsensusu. Taki sposób podejmowania 
decyzji daje pewną gwarancję, że będą one 
zasadniczo słuszne i zgodne z prawem.

 – Czy pandemia koronawirusa wpły-
nęła na pracę OKR w mijającej kadencji?

 – Tak. Po pierwsze, sam proces kontro-
lny był trochę utrudniony, ponieważ byli-
śmy zobowiązani przestrzegać wytycznych 
rządowych w zakresie zachowania dystansu 
społecznego itd. Kontrola nie polega tylko na 
analizie przedstawionych nam dokumentów, 
ale także na dyskusji, udzielaniu wyjaśnień 
przez kontrolowanych itp. Dostosowanie się 
do nowych zasad nie było jednak takie trudne 
i daliśmy radę. Inna sprawa to tryb odbywa-
nia szkoleń dla członków organu. Od dwóch 

lat wszystko odbywa się online i efekty bywają 
różne. W trakcie tradycyjnych szkoleń nie tylko 
zdobywało się wiedzę, ale poznawało się róż-
nych ludzi, prowadziło rozmowy przy okazji 
nieoficjalnych spotkań, poznawało też różne 
problemy, które mają inne izby – można było 
te wiadomości wykorzystać u siebie, zwra-
cając uwagę na pewne aspekty, o których 
wcześniej nie myśleliśmy. Po przejściu na tryb 
zdalny szkolenia są uboższe, ograniczone tylko 
do wysłuchania wykładu prelegenta, brakuje 
interakcji, która jest nie do przecenienia. Dla-
tego mam nadzieję, że już wkrótce wrócimy 
do bezpośrednich spotkań. Szkolenia w takiej 
formie będą szczególnie przydatne w najbliż-
szym czasie, na początku kolejnej kadencji 
– w wielu izbach skład komisji rewizyjnych się 
zmieni, więc nowi członkowie będą musieli 
zapoznać się z podstawowymi aktami praw-
nymi, regulaminami i zasadami przeprowa-
dzania kontroli. 

***
 – Na koniec pragnę podziękować wszyst-

kim osobom zaangażowanym w pracę na 
rzecz Izby – członkom Okręgowej Komisji 
Rewizyjnej, przewodniczącym i członkom 
pozostałych organów, pracownikom biura. 
Dziękuję za sympatyczną współpracę, kole-
żeńskość i chęć działania dla dobra Izby. 
Uważam, że praca zespołowa jest kluczem 
do osiągania założonych celów i w naszej 
Izbie to się udaje. Jako przewodniczący OKR 
z bliska obserwowałem, jak kompetentnie, 
a jednocześnie w koleżeńskiej atmosferze, 
pracowali wszyscy członkowie OKR. Skła-
dam im wyrazy szczerego uznania za pełny 
profesjonalizm i duże zaangażowanie. Dzię-
kuję także pozostałym organom Izby oraz 
pracownikom biura za prawidłową realizację 
ich zadań na rzecz członków naszego samo-
rządu zawodowego.    (PG)

Zawnioskujemy o absolutorium 
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Pandemia nam nie przeszkodziła

Szkolenia on-line już z nami zostaną

 – Panie sekretarzu, w tym miesiącu 
kończy się czteroletnia kadencja organów 
Izby. Z tej okazji postarajmy się podsu-
mować działalność KUP OIIB w ostatnich 
czterech latach.

 – Mgr inż. Kazimierz Chojnacki, se-
kretarz Okręgowej Rady KUP OIIB: Na-
sza codzienna działalność obejmuje przede 
wszystkim zadania wynikające z ustawy 
o samorządzie zawodowym inżynierów 
budownictwa i statutu, takie jak nadawa-
nie uprawnień budowlanych, sprawowanie 
nadzoru nad należytym wykonywaniem 
zawodu (orzekanie w zakresie odpowiedzial-
ności zawodowej i dyscyplinarnej) czy bieżą-
ca obsługa członków Izby. Te zadania zostały 
określone w przepisach prawa i wykonywane 
są standardowo. Zamiast opisywać je po raz 
kolejny, wolę przybliżyć te przedsięwzięcia, 
które udało nam się w ostatnim czteroleciu 
zrealizować dodatkowo, z własnej inicjatywy. 
W pierwszym roku kadencji – 2018 r. włą-

czyliśmy się w obchody Europejskiego Roku 
Inżynierów Budownictwa. W ramach obcho-
dów na terenie województwa kujawsko-po-
morskiego KUP OIIB była organizatorem lub 
współorganizatorem trzech konferencji. 
W 2019 r. rozpoczęły się prace nad wyda-

niem monografii „100-lecie działalności inży-
nierów i techników w Bydgoszczy”, zbierającej 

podstawowe informacje na temat wszystkich 
stowarzyszeń naukowo-technicznych działają-
cych pod szyldem FSNT NOT, a także innych 
organizacji, w tym samorządu zawodowego 
inżynierów budownictwa. Publikacja miała 
swoją premierę dopiero we wrześniu 2021 r. 
W 2019 r. nie spodziewaliśmy się, że już nieba-
wem nasz świat mocno się zmieni za sprawą 
pandemii koronawirusa. W tym roku zorgani-
zowaliśmy tradycyjne „Dni Budowlanych” we 
wszystkich obwodach, nie przypuszczając, że 
za rok spotkania integracyjne będą niemożli-
we. W 2019 r. odbyło się także I Regionalne 
Forum Inżynierskie w Sierpcu, którego byli-
śmy współorganizatorem. Rok później to KUP 
OIIB miała być głównym organizatorem tego 
wydarzenia (zaplanowaliśmy je na maj 2020 
r.), jednak koronawirus nam to uniemożliwił. II 
Regionalne Forum Inżynierskie odbyło się we 
wrześniu 2021 r. w Toruniu i ostatecznie oka-
zało się dużym sukcesem. 
Nasza działalność w roku 2020 zaczęła być 

mocno ograniczona przez pandemię koro-
nawirusa. Jak wspomniałem, nie odbyły się 
w tym roku „Dni Budowlanych”. Zjazd spra-
wozdawczy przeprowadziliśmy w formie 
zdalnej, ponieważ spotkanie ponad setki de-
legatów w jednym miejscu i czasie było nie-
możliwe. Szkolenia dla członków przeniosły się 
w całości do internetu. 
Rok 2021 to stopniowy powrót do naszych 

planów wcześniej „zamrożonych” przez pan-
demię. We wrześniu 2021 r. odbyło się II 
Regionalne Forum Inżynierskie w Toruniu pn. 
„Współczesna problematyka procesu inwesty-
cyjno-budowlanego, utrzymania budynków 
oraz rola inżynierów budownictwa w tym 
procesie”. Doskonała organizacja i wysoki po-
ziom merytoryczny sprawiły, że wydarzenie 
odbiło się głośnym echem w całym naszym 

środowisku. W tym samym miesiącu odbyła 
się ogólnopolska akcja PIIB „Dzień Otwarty 
Inżyniera Budownictwa”. Celem akcji była po-
moc właścicielom domów jednorodzinnych, 
przedstawicielom wspólnot mieszkaniowych 
itd. w zakresie zagadnień technicznych zwią-
zanych z budową, eksploatacją i remontem 
obiektów budowlanych. Drugim celem akcji 
było przybliżenie społeczeństwu zawodu in-
żyniera budownictwa jako zawodu zaufania 
publicznego. KUP OIIB włączyła się w „Dzień 
Otwarty…”, organizując konsultacje w Byd-
goszczy i Toruniu. 
Jak widać, mimo że połowa kadencji upły-

nęła pod znakiem ograniczeń związanych 
z epidemią koronawirusa, podjęliśmy całkiem 
sporo rozmaitych inicjatyw. Część z tych po-
mysłów będzie kontynuowana w przyszłości, 
na pewno dojdą kolejne. 

 – Czy może Pan powiedzieć więcej 
o planach na 2022 r.?

 – Kierunki działania naszej Izby na ten 
rok zostaną ostatecznie wytyczone przez XXI 
Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy. Na pew-
no włączymy się w ogólnopolskie obchody 
jubileuszu 20-lecia samorządu zawodowego 
inżynierów budownictwa. Jak wspomniałem, 
chcemy wydać „Kronikę XX-lecia KUP OIIB”, 
która upamiętni najważniejsze wydarze-
nia i postaci związane z naszą Izbą. Chcemy 
w tym roku kontynuować spotkania integra-
cyjne – „Dni Budowlanych”. Ponadto jesienią 
włączymy się w kolejną edycję ogólnopolskiej 
akcji „Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa”. 
Będziemy zacieśniać współpracę z innymi sa-

morządami zawodów zaufania publicznego. 
Celem naszej współpracy ma być wzmacnianie 
pozycji zawodów zaufania publicznego 
w oczach społeczeństwa i przede wszystkim 
w kontaktach z rządem i ustawodawcą.    (PG)

 – Jaki wpływ pandemia COVID-19 
miała na doskonalenie zawodowe inżynie-
rów budownictwa w mijającej kadencji?

 – Prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki, 
przewodniczący Zespołu nr 2 ds. usta-

wicznego doskonalenia zawodowego: 
Do marca 2020 r. szkolenia w całym kraju 
odbywały się głównie w formie stacjonar-
nej z tendencją do unowocześniania, tzn. do 
wykorzystywania nowych środków przeka-
zu i komunikowania. Od wybuchu epidemii 
szkolenia sprowadziły się zasadniczo do formy 
zdalnej. Przejście na szkolenia zdalne zwiększy-
ło możliwość ich odbioru z dowolnego miejsca 
przy pomocy urządzeń elektronicznych. Wpro-
wadzenie szkoleń w formie on-line dostępnych 
dla wszystkich członków PIIB oraz retransmisje 
wybranych szkoleń w dowolnych terminach 
spowodowały zwiększone nimi zainteresowa-
nie. Dowodzą tego statystyki. W 2018 r. liczba 
członków PIIB uczestniczących w szkoleniach 

wyniosła ok. 34.000, w 2019 r. – ok. 36.000, 
zaś w 2020 r. (początek epidemii) – ok. 72.000, 
w 2021 r. – ok. 91.000. W tym samym okresie 
spadła liczba uczestników konferencji i wyjaz-
dów technicznych (z ok. 11.000 w 2019 r. do 
zaledwie ok. 3.000 w 2021 r.). To zrozumiałe, 
bo nie da się ich przenieść w całości do interne-
tu, a stacjonarnie nie mogły się odbywać.
Na tle innych okręgowych izb KUP OIIB 

wypada powyżej średniej krajowej. Dla przy-
kładu w 2021 r. nasza Izba zorganizowała 11 
szkoleń on-line i stacjonarnych. W zeszłym 
roku co najmniej raz uczestniczyło w szkoleniu 
on-line 17,66% członków naszej Izby. Szko-
lenia te dotyczyły różnorodnej tematyki, np. 
„Neutralność klimatyczna w budownictwie”, 

dokończenie na str. 4.  



 – Czy pandemia koronawirusa miała 
wpływ na kondycję finansową Izby?

 – Mgr inż. Jacek Kołodziej, skarbnik 
Okręgowej Rady KUP OIIB: Ubiegły rok był 
już drugim, na którym swoje piętno odcisnę-
ła pandemia COVID-19. Zmienił się przez to 
także tryb funkcjonowania Izby. Wiele spraw 
załatwiamy zdalnie, więc mniej wydajemy na 
delegacje służbowe. Nie jest to jednak aż tak 
znacząca pozycja w naszym budżecie, żeby 
mocno wpłynąć na wynik finansowy. 
Jeśli chodzi o wpływy do naszego budżetu, 

to należy wspomnieć, że w 2021 r. przepro-
wadziliśmy aż trzy egzaminy na uprawnienia 
budowlane – dwa w ramach zwykłych peł-
nych sesji („wiosennej” i „jesiennej”), a także 
zaległy egzamin z 2020 r., który nie odbył się 
w normalnym terminie z powodu koronawi-
rusa. Więcej przeegzaminowanych osób to 
większe wpływy z opłat za przeprowadzenie 
egzaminów. Warto dodać, że w ostatnim 
czasie wzrosły stawki opłat za postępowanie 
kwalifikacyjne i przeprowadzenie egzaminu, 
dzięki czemu mamy nieco większe przychody 
z tego tytułu. 
Znacząca pozycja po stronie wydatków 

w budżecie na 2021 r. to organizacja II Regio-
nalnego Forum Inżynierskiego. To wydarzenie 
planowane było pierwotnie na maj 2020 r. 

Udało się je zrealizować dopiero we wrześniu 
2021 r., z ponad rocznym poślizgiem, między 
kolejnymi falami pandemii. I całe szczęście, 
bo Forum było wyjątkowo udane: wiele cie-
kawych referatów, niezliczona ilość dyskusji 
toczonych w kuluarach… Tak właśnie wy-
obrażam sobie realizację misji Izby na rzecz 
członków. Nasza działalność nie może ogra-
niczać się do pobierania składek, wydawania 
zaświadczeń i przeprowadzania egzaminów 
na uprawnienia budowlane. Musimy robić coś 
więcej, co integruje nasze środowisko i buduje 
prestiż naszego zawodu. Kolejnym elemen-
tem, który stanowi clou naszej działalności, są 
szkolenia. Tu paradoksalnie koronawirus nam 
się „przysłużył” – może brzmi to przedziwnie, 
ale tak było. Przed pandemią każda okręgowa 
izba robiła szkolenia tylko dla swoich członków, 
w formie stacjonarnej. Gdy wprowadzono za-
kaz zgromadzeń, szkolenia przeniosły się do 
internetu. Teraz szkolenia on-line organizowa-
ne przez izby z całego kraju dostępne są dla 
wszystkich członków, obojętnie do której izby 
przynależą. To znacząco poszerzyło ofertę 
szkoleniową, a przecież doskonalenie zawo-
dowe to jeden z filarów naszej działalności. 

 – Jak Pan ocenia stan finansów Izby 
w kontekście niekorzystnych zjawisk eko-
nomicznych (wysoka inflacja itd.)?

 – Kondycja finansowa danej izby okręgo-
wej jest wprost uzależniona od liczby jej człon-
ków. Izby większe mają, siłą rzeczy, wyższe 
wpływy z tytułu składek członkowskich, nato-
miast koszty stałe: utrzymania siedziby, obsłu-
gi biurowej, działalności organów itd. – są po-
dobne jak w tych mniejszych izbach. Dzięki 
temu więcej środków mogą one przeznaczać 
na dodatkowe działania na rzecz swoich człon-
ków. My w skali kraju należymy do grona 
„średniaków” i, co tu kryć, w naszym budżecie 

zaczyna być „ciasno”. Nasze przychody od 
wielu lat praktycznie nie zmieniają się, a prze-
cież wszystko drożeje, dlatego możemy sobie 
pozwolić na coraz mniej. Najprostszym wyj-
ściem z tej sytuacji byłoby podniesienie składki 
członkowskiej, ale to może zrobić tylko zjazd 
krajowy. Ten temat powraca co jakiś czas, ale 
na zjeździe krajowym większość głosów mają 
izby zasobniejsze, które na razie nie odczuwają 
pilnej potrzeby podniesienia składek. Dobrym 
miernikiem naszej sytuacji jest fakt, że z roku 
na rok maleje nam nadwyżka budżetowa. 
Ktoś mógłby powiedzieć: „macie nadwyżkę, 
a więc nie jest tak źle, skoro nie wszystko wy-
dajecie”. Prawda jest jednak taka, że ta nad-
wyżka maleje – co znaczy, że służy ona finan-
sowaniu bieżącej działalności Izby. Jeszcze 
trochę, a jej wcale nie będzie. Prędzej czy póź-
niej dojdziemy do momentu, w którym bę-
dziemy musieli zastanawiać się, jakie koszty 
ciąć. Sądzę, że – jeśli składka nie zostanie pod-
niesiona – nastąpi to już za rok, najpóźniej dwa 
lata. Większość naszych wydatków to koszty 
stałe, na których trudno zaoszczędzić. Oba-
wiam się, że będziemy zmuszeni myśleć 
o ograniczeniu dodatkowych świadczeń na 
rzecz członków, jak ubezpieczenie NNW, spo-
tkania integracyjne itd. To będzie trudna decy-
zja, ale może być nieunikniona. Na razie po-
dejmujemy inne kroki prooszczędnościowe. 
Drastyczne podwyżki cen prądu chcemy zre-
kompensować poprzez montaż paneli foto-
woltaicznych w siedzibie Izby. W prowizorium 
budżetowym na 2022 r. Okręgowa Rada za-
rezerwowała środki na ten cel. Pierwsze doku-
menty już zostały podpisane i na pewno 
w tym roku zaczniemy korzystać z OZE, co 
uniezależni nas w pewnym stopniu od pod-
wyżek cen energii elektrycznej.     (PG)

 dokończenie ze str. 3.

W naszym budżecie zaczyna być „ciasno”

„Technologie prowadzące do budowy zero-
emisyjnych budynków” itp. W 2021 r. zorga-
nizowaliśmy też dwa wyjazdy techniczne – na 
Przekop Mierzei Wiślanej i budowę najwyż-
szego wieżowca w całej Unii Europejskiej, czyli 
Varso Tower w Warszawie. Wyjazdy technicz-
ne są szczególnie ważne, gdyż pozwalają po-
znać proces budowlany konkretnych obiek-
tów budowlanych, rozwiązania techniczne/
konstrukcyjne/technologiczne, problemy 
realizacyjne. Każdy obiekt budowlany łączy 
różne branże, które muszą być odpowiednio 
zharmonizowane. W wycieczkach technicz-
nych i konferencjach wzięło udział łącznie 241 
członków KUP OIIB, co stanowi drugi wynik 
pod tym względem w Polsce. 
Do podnoszenia kwalifikacji przyczyniają się 

ponadto: szkolenia e-learningowe (na stronie 
PIIB jest obecnie 27 kursów); wzrastające ko-
rzystanie z norm dostępnych na portalu PIIB; 

wzrastająca liczba osób korzystających z ser-
wisów dostępnych na portalu PIIB (serwisy: 
BHP, Bistyp, POŚ, Wolters i serwis budowlany). 
Wiadomo, że największe okręgowe izby dys-
ponują zdecydowanie większym budżetem 
niż inne, mniejsze izby (w tym także KUP OIIB), 
stąd te izby dominują w przygotowywaniu 
wielu szkoleń on-line. Jest to zupełnie zrozu-
miałe. Mimo to KUP OIIB na tle innych izb wy-
kazuje się dobrymi wynikami w zakresie pod-
noszenia kwalifikacji zawodowych członków. 
Na szczególną uwagę zasługuje II Regionalne 

Forum Inżynierskie pt. „Współczesna proble-
matyka procesu inwestycyjno-budowlanego 
i rola inżyniera budownictwa w tym procesie”, 
którego organizatorem była KUP OIIB (przy 
współudziale innych okręgowych izb), które 
odbyło się 3-4 września 2021 r. w Toruniu. 
Należy dodać, że KUP OIIB była współorga-
nizatorem II Seminarium Regionalnego Sekto-

rowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie 
nt. identyfikacji i prognozowania potrzeb 
kwalifikacyjno-zawodowych w sektorze. 

 – Jaka będzie przyszłość doskonalenia 
zawodowego inżynierów budownictwa 
po ustaniu pandemii COVID-19?
Na pewno szkolenia on-line pozostaną pod-

stawową formą podnoszenia kwalifikacji za-
wodowych. Oznacza to jednocześnie, że zde-
cydowanie zalecane są szkolenia mieszane, 
hybrydowe. Szkolenia stacjonarne „face to 
face” są niezbędne, gdyż ważnym elementem 
kompetencji i kwalifikacji zawodowych są tak-
że tzw. kompetencje miękkie, a tego nie moż-
na uzyskać/wzbogacić on-line. Na pewno 
większej uwagi i koordynacji wymaga selekcja 
i ustalenie priorytetów w zakresie tematyki 
szkoleń. W związku z tym niezbędna jest efek-
tywna współpraca poszczególnych izb okrę-
gowych.   (PG)
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