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odpowiedzialności zawodowej oraz terminowość bieżących rozpatrywanych spraw przez szczegółową analizę rozstrzygnięć, ich
uchylenie lub utrzymanie w mocy.
Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej PIIB stwierdza,
że niezbędne jest nadal:
1. Systematyczne prowadzenie szkoleń dla okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej ze względu na ciągle występujące problemy z prawidłowym kwalifikowaniem trybów
i terminów prowadzonych postępowań w sprawach odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej.

2. Z
 apewnienie przez okręgowe rady izb radców prawnych do obsługi organu okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej, co pozwoli na wyeliminowanie formalnych nieprawidłowości w prowadzonych sprawach.
Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej PIIB dziękuje za
współpracę w minionym roku 2016: Prezesowi Krajowej Rady
PIIB, Krajowej Radzie PIIB, obsłudze prawnej oraz pracownikom
biura PIIB obsługującym Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i okręgowym rzecznikom odpowiedzialności zawodowej.

Sprawozdanie Krajowej Komisji Rewizyjnej
z działalności za rok 2016 (skrót)
Krajowa Komisja Rewizyjna PIIB składa sprawozdanie z działalności
w roku 2016 i przedkłada je do przyjęcia na XVI Krajowym Zjeździe
Sprawozdawczym PIIB. Obowiązek ten wynika z art. 35 ust. 1 pkt
2 ustawy o samorządach zawodowych i § 3 pkt 2 regulaminu KKR.

Przyjęty program działania KKR realizowała przede wszystkim poprzez kontrole planowe. Kontrole obejmowały cały zakres
działalności organów krajowej Izby oraz realizację wniosków przyjętych przez kolejne zjazdy.

Informacje ogólne
Krajowa Komisja Rewizyjna w 2016 r. działała w składzie wybranym przez XIII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PIIB.
W 2016 r. Krajowa Komisja Rewizyjna odbyła 12 posiedzeń,
w tym 7 posiedzeń KKR, 3 posiedzenia Prezydium KKR oraz
2 narady KKR z udziałem przewodniczących OKR.
W okresie od stycznia do maja 2017 r. Krajowa Komisja Rewizyjna
odbyła cztery posiedzenia w celu przyjęcia protokołów z kontroli i sprawozdania KKR za rok 2016 oraz jedną naradę z przewodniczącymi
okręgowych komisji rewizyjnych oraz jedno posiedzenie Prezydium KKR.

Kontrole
Kontrole przeprowadzały zespoły kontrolne powołane przez Krajową Komisję Rewizyjną. Z każdej kontroli sporządzono protokół,
który zawierał przebieg kontroli i jej wyniki w formie ustaleń, zaleceń i wniosków. Protokoły zostały przyjęte na posiedzeniach statutowych KKR, a wnioski przyjęto w formie uchwał.

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 z działalności w latach 2015 i 2016,
■ analizy dokumentów przekazanych z OKR (uchwał, protokołów,
sprawozdań),
■ analizy realizacji budżetu PIIB za lata 2015 i 2016,
■ stanu realizacji wniosków i zaleceń KKR zawartych w protokołach pokontrolnych i sprawozdaniach na XV i XVI Krajowy Zjazd
Izby,
■ działalności kontrolnych i wniosków z nich wypływających,
■ bieżącej informacji o działaniach Prezydium, Krajowej Rady i podejmowanych przez nie uchwał, a także ważniejszych problemach Izby,
■ oceny stanu realizacji wniosków XIV i XV Krajowego Zjazdu,
■ wnioskowania o przyznanie honorowych odznak PIIB.
Działalność KKR za rok sprawozdawczy 2016
Krajowa Komisja Rewizyjna realizowała swoje statutowe zadania,
opierając się na opracowanym rocznym planie pracy na 2016 rok,
przyjętym na styczniowym posiedzeniu KKR. W rocznym planie
pracy został ujęty zakres działalności Komisji, określony w Ramowym Programie Działania KKR na IV kadencję.
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Inżynier budownictwa

W 2016 r. Krajowa Komisja Rewizyjna przeprowadziła osiem
kontroli:
1) d
 ziałalności Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w 2015 r.
2) d
 ziałalności Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w 2015 r.
3) z arządzania majątkiem PIIB w 2015 r.
4) działalności Krajowej Rady w 2015 r.
5) Krajowego Biura PIIB w 2015 r.
6) działalności Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej w 2015 r.
7) realizacji budżetu w 2015 r.
8) w
 zakresie wyboru, zakupu i przeprowadzenia remontu budynku
przeznaczonego na siedzibę PIIB w Warszawie przy ulicy Kujawskiej 1 (zakończona w kwietniu 2017 r.).
Wyniki kontroli od nr 1) do nr 7) zostały zamieszczone w sprawozdaniu z działalności KKR w 2016 r., natomiast wynik kontroli nr 8)
zostanie zamieszczony w sprawozdaniu z działalności KKR w 2017.
W 2017 r. (w okresie od stycznia do kwietnia 2017 r.) Krajowa
Komisja Rewizyjna przeprowadziła osiem kontroli:
1) działalności Krajowej Rady w 2016 r.
2) działalności Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej w 2016 r.
3) d
 ziałalności Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w 2016 r.
4) działalności Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w 2016 r.
5) Krajowego Biura PIIB w 2016 r.
6) zarządzania majątkiem PIIB w 206 r.
7) realizacji budżetu w 2016 r.
8) w zakresie wyboru, zakupu i przeprowadzenia remontu budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB w Warszawie przy ulicy Kujawskiej 1.
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Uchwały
W 2016 r. Krajowa Komisja Rewizyjna podjęła 13 uchwał, a w okresie od stycznia do kwietnia 2017 r. – 12 uchwał. Uchwały dotyczyły
przyjęcia wniosków pokontrolnych wynikających z przeprowadzonych kontroli oraz wniosków o nadanie odznak honorowych PIIB.
Szkolenia
Krajowa Komisja Rewizyjna zorganizowała w dniach 30.09–
01.10.2016 r. naradę szkoleniową w Mielnie dla członków KKR
PIIB i OKR OIIB.
W naradzie wzięło udział 66 osób (z OKR – 60 osób, z KKR
– 6 osób).
Problematyka narady szkoleniowej obejmowała:
■ merytoryczne i praktyczne aspekty związane z wnioskiem
o udzielenie absolutorium,
■ prawne przesłanki wcześniejszego odwołania członka ze składu
okręgowych lub krajowych organów,
■ obowiązki członków organów kontrolnych,
■ ujednolicenie prawidłowego ewidencjonowania nadwyżki finansowej i zasady wydatkowania tej nadwyżki,
■ prawidłowe ewidencjonowanie zaległości w składkach,
■ zakres i sposób przeprowadzenia kontroli finansów (budżetu
i sprawozdania finansowego).
Nadzór nad działalnością okręgowych komisji rewizyjnych w 2016 r.
Zgodnie z § 3 pkt 3 regulaminu KKR Krajowa Komisja Rewizyjna
sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych komisji rewizyjnych.
Nadzór był sprawowany przez wyznaczonych członków KKR, zgodnie z przyjętym harmonogramem prac i terminarzem posiedzeń
OKR, w zakresie wynikającym z potrzeb merytorycznych. Członkowie KKR złożyli sprawozdania z pełnionych nadzorów nad działalnością OKR. KKR nie uchylała, jako sprzecznych z prawem, uchwał
podjętych przez OKR. KKR pozytywnie oceniła pracę OKR. Uwagi
dotyczące pracy poszczególnych OKR dotyczyły przede wszystkim: przestrzegania regulaminu OKR i przestrzegania instrukcji
przeprowadzania kontroli.
W celu ujednolicenia działań OKR oraz procedur przeprowadzania kontroli KKR systematycznie organizuje szkolenia, również
w trakcie wspólnych posiedzeń KKR z przewodniczącymi OKR.
Wnioski i zalecenia pokontrolne KKR
Krajowa Komisja Rewizyjna w podjętych uchwałach przyjęła następujące wnioski i zalecenia:
Wnioski
1. Działalność Prezydium i Krajowej Rady w 2016 r. była zgodna
ze statutem, regulaminami KR i obowiązującym prawem.
2. KKR uważa, że budowanie zewnętrznego wizerunku samorządu
zawodowego inżynierów budownictwa wymaga kontynuowania
działań, które będą wpływały pozytywnie na postrzeganie Izby
oraz umożliwiały realizację ważnych dla członków zadań. W ocenie KKR działania PR należy w dalszym ciągu intensyfikować.
3. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna w 2016 r. prowadziła działalność merytoryczną w pełnym zakresie, jaki jest określony
w ustawie, statucie i regulaminie KKK oraz w swojej działalności przestrzegała obowiązujących regulaminów.
4. Działalność merytoryczna Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w 2016 r. prowadzona była zgodnie z regulaminem KROZ przy zachowaniu trybu postępowania KROZ
w sprawach dyscyplinarnych i odpowiedzialności zawodowej
w budownictwie oraz obowiązującym prawem.

5. D
 ziałalność merytoryczna Krajowego Sądu Dyscyplinarnego
w 2016 r. prowadzona była zgodnie z regulaminem KSD przy
zachowaniu trybu postępowania sądu dyscyplinarnego w sprawach dyscyplinarnych i odpowiedzialności zawodowej w budownictwie oraz zgodnie z obowiązującym prawem.
6. O
 bsługa administracyjno-finansowa organów PIIB prowadzona
była przez Krajowe Biuro PIIB bez zastrzeżeń.
7. K
 KR nie wnosi uwag do działalności Krajowego Biura PIIB
w 2016 r. Dokumentacja dotycząca zatrudnienia pracowników
jest kompletna. Umowy cywilno-prawne i z podmiotami prawnymi są zawierane prawidłowo, umowy o dzieło zgodnie z obowiązującym regulaminem. Obieg dokumentów i ich archiwizacja
są zgodne z instrukcją kancelaryjną.
8. K
 sięgowość i ewidencja majątku są prowadzone rzetelnie i prawidłowo, a gospodarowanie majątkiem jest racjonalne.
9. N
 a podstawie wykazu zakupów stwierdza się, że nadal utrzymuje się tendencja ich zmniejszania. W 2016 r. dokonane zostały tylko zakupy niezbędne.
10. P
 olityka finansowo-gospodarcza w 2016 r. realizowana była
przez Krajową Radę zgodnie z budżetem.
11. N
 a koniec 2016 r. uzyskano wynik finansowy netto (zysk)
w wysokości: 538 281,65 zł, co stanowi 71,82% wyniku
z roku 2015. Wynik finansowy w 2016 r. spowodowany jest
między innymi mniejszymi wpływami ze składek i odsetek bankowych od lokat oraz większymi kosztami na skutek wzrostu
czynszu, płac, ekwiwalentów i usług na rzecz członków.
Zalecenia
1. Zaleca się nadal rozwijać działalność informacyjną dotyczącą samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Zaleca się kontynuację współpracy PIIB z parlamentarzystami i instytucjami
stanowiącymi prawo, szukanie możliwości bardziej skutecznego
oddziaływania na tworzenie prawa dotyczącego budownictwa.
2. K
 KR ponownie stwierdza, że Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego wykonywała sprawy bieżące, jednak w dalszym ciągu nie opracowała ostatecznej koncepcji dokształcania
inżynierów.
3. K
 KR zaleca podjęcie działań w celu rozliczania wzrastających
zobowiązań PIIB wobec członków z tytułu mylnych wpłat składek członkowskich.
Wnioski końcowe KKR
1. K
 rajowa Komisja Rewizyjna PIIB przedkłada XVI Krajowemu
Zjazdowi Sprawozdawczemu PIIB sprawozdanie ze swojej działalności w 2016 r. i wnioskuje o jego przyjęcie.
2. K
 rajowa Komisja Rewizyjna PIIB wnosi do XVI Krajowego Zjazdu
Sprawozdawczego PIIB o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Krajowej Rady PIIB za rok 2016 i podjęcie uchwały
o przeznaczeniu wyniku finansowego.
3. K
 rajowa Komisja Rewizyjna PIIB zgodnie z art. 23 pkt 3 ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów
budownictwa w związku z § 3 ust. 1 pkt 4 regulaminu KKR występuje z wnioskiem do XVI Krajowego Zjazdu PIIB o udzielenie
absolutorium Krajowej Radzie Izby za okres sprawozdawczy od
01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
Krajowa Komisja Rewizyjna w 2016 r. zrealizowała pełny zakres zadań określonych w Ramowym Planie Pracy, w którym
ujęte były wszystkie obowiązki określone w ustawie o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa,
statucie PIIB i regulaminie KKR.
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