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Krajowa Komisja Kwalifikacyjna, przy ścisłej współpracy z okręgo-
wymi komisjami kwalifikacyjnymi, przykłada dużą wagę do utrzyma-
nia wysokich standardów przygotowania do zawodu, co pozostaje 
w ścisłym związku z zapewnieniem bezpieczeństwa projektowania, 
realizacji i użytkowania obiektów budowlanych, a także z rosnącymi 
wymaganiami w zakresie odpowiedzialności zawodowej osób wyko-
nujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Egzamin 
na uprawnienia budowlane powinien być obiektywnym sprawdzia-
nem spełnienia tego wymogu. Wiąże się z tym konieczność stałej 
aktualizacji i nowelizacji pytań zawartych w Centralnej Bazie Pytań 
Egzaminacyjnych. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna realizuje to za-
danie przez włączanie do współpracy specjalistów z  poszczegól-
nych specjalności uprawnień budowlanych, wytypowanych przez 
poszczególne okręgowe komisje kwalifikacyjne. Taki kierunek prac 
realizowany w 2016 r. będzie kontynuowany również w roku 2017.
Utrzymaniu wysokich i  jednolitych standardów pracy KKK i OKK 
w  zakresie nadawania uprawnień budowlanych i  tytułu rzeczo-
znawcy budowlanego sprzyjają systematyczne wspólne posiedze-
nia członków Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej i przewodniczących 
okręgowych komisji kwalifikacyjnych. Wypracowany dobry poziom 
organizacyjny i  merytoryczny spotkań informacyjno-szkolenio-
wych, wsparty specjalistyczną wiedzą prawniczą, będzie konty-
nuowany w 2017 r.
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna wyraża nadzieję, że oczekiwane 
nowe regulacje prawne w  zakresie działalności samorządu za-
wodowego inżynierów budownictwa i wykonywania samodzielnych 
funkcji technicznych zawodu inżynierów budownictwa – zawodu 
zaufania publicznego – przywrócą właściwe warunki gwarantują-
ce zachowanie wysokich standardów przygotowania do zawodu, 
a  deregulacja ułatwiająca dostęp do wykonywania niektórych 
zawodów regulowanych nie będzie deregulacją poziomu wyma-
gań i  przygotowania do pełnienia samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie. 
Nadal są więc aktualne postulaty zgłaszane przez okręgowe komi-
sje kwalifikacyjne, dotyczące:

■  zapewnienia przez uczelnie, kształcące na kierunkach związanych 
ze specjalnościami uprawnień budowlanych, osiągania przez absol-
wentów zakładanych w programach studiów efektów kształcenia;

■  zmian w  rozporządzeniu z  2014 r. zasad kwalifikowania wy-
kształcenia – aktualny zapis odnoszący się do spełnienia wy-
mogu 1/3 sumy punktów ECTS dla uznania kierunku studiów 
za odpowiedni lub pokrewny dla danej specjalności uprawnień 
budowlanych nie gwarantuje wymaganej wiedzy i  umiejętności 
kandydata, adekwatnych do wykonywania zawodu. Wymóg 1/3 
sumy punktów ECTS można uznać za adekwatny dla wykształ-
cenia pokrewnego, natomiast dla wykształcenia odpowiedniego 
ten pułap powinien być podniesiony do 2/3 sumy punktów ECTS;

■  przywrócenia wymiaru praktyki zawodowej do uprawnień budow-
lanych, określonego w rozporządzeniu z 2006 r., która stanowi 
istotny element przygotowania do wykonywania samodzielnej 
funkcji technicznej zarówno projektanta, jak i kierownika budowy.

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna, za pośrednictwem Krajowej Rady 
PIIB, skieruje powyższe postulaty do Ministerstwa Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego, wyższych uczelni technicznych oraz Minister-
stwa Infrastruktury i Budownictwa. W staraniach o realizację po-
stulatów KKK oczekuje solidarnego wsparcia ze strony Krajowej 
Rady oraz okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna składa serdeczne podziękowania 
Prezesowi Krajowej Rady za stworzenie warunków dobrej współ-
pracy z Krajową Radą, biurem Krajowej Rady i  innymi organa-
mi centralnymi PIIB, umożliwiających zrealizowanie wszystkich 
ustawowych zadań KKK.
Serdeczne podziękowania za dobrą współpracę Krajowa Komi-
sja  Kwalifikacyjna kieruje do przewodniczących okręgowych 
komisji kwalifikacyjnych. Wzorowa współpraca KKK i OKK ma 
swoje odbicie we wszystkich kierunkach działalności KKK, uję-
tych w niniejszym sprawozdaniu.
Serdeczne podziękowania kieruje KKK również do przewodni-
czących okręgowych rad PIIB, którzy w roku 2016 wspierali 
działalność Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej i  okręgowych ko-
misji kwalifikacyjnych.

Podstawa prawna funkcjonowania organu
■  Krajowy Sąd Dyscyplinarny jako organ Polskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa działa na mocy art. 28 ust. 1 pkt 5 i  art. 37 
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 
architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1946).

■  Działalność Krajowego Sądu Dyscyplinarnego prowadzona jest 
według zasad określonych w  § 14 statutu samorządu zawo-
dowego inżynierów budownictwa oraz w  regulaminie Krajowe-
go Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa  
– dokumentów poprawionych i  uzupełnionych przez II Nadzwy-
czajny Krajowy Zjazd PIIB 20 sierpnia 2015 r.

Od lipca 2016 r. w związku ze śmiercią Pana Michała Łapińskiego 
Krajowy Sąd Dyscyplinarny działał w pomniejszonym składzie.

Sprawozdanie Krajowego Sądu Dyscyplinarnego
za rok 2016 (skrót)

Terminarz posiedzeń
W okresie sprawozdawczym KSD zbierał się trzykrotnie: w lutym, 
maju i październiku. W maju odbyło się jedno wspólne posiedzenie 
KSD z przewodniczącymi OSD.
Przewodniczący KSD powołał sześć składów trzyosobowych oraz 
26 składów pięcioosobowych. Ogółem odbyło się 30 posiedzeń 
niejawnych składów orzekających KSD oraz dwie rozprawy.

Działalność KSD
W 2016 r. do KSD, jako sądu I instancji, wpłynęła 1 sprawa z ty-
tułu odpowiedzialności dyscyplinarnej. 
W 2016 r. do KSD, jako sądu II instancji, wpłynęły 23 sprawy, w tym 
z odpowiedzialności zawodowej 16 spraw i dyscyplinarnej 7 spraw.
Ponadto KSD jako organ wyższej instancji z  urzędu rozpoznał 
sprawę dotyczącą stwierdzenia nieważności decyzji OSD. 
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Wykres 1.  Liczba spraw, które wpłynęły do Krajowego Sądu Dyscypli-
narnego w latach 2006–2016 

Sprawy wpływające do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w ukła-
dzie terytorialnym przedstawia wykres 2.

Wykres 2.  Liczba spraw, które wpłynęły do Krajowego Sądu Dyscypli-
narnego w 2016 r. z podziałem na izby okręgowe 

W  okresie sprawozdawczym Krajowy Sąd Dyscyplinarny rozpa-
trzył łącznie 31 spraw w  tym: 8 spraw z 2015 r., 22 sprawy 
z  2016 r. (z  tego 18 spraw stało się prawomocnych na dzień 
31.12.2016), 1 sprawa dotycząca skarg i  wniosków, w  której 
wydano postanowienie o  odmowie wyłączenia okręgowego sądu 
dyscyplinarnego z  rozpatrywania sprawy odpowiedzialności dys-
cyplinarnej członka izby.

KSD wydał następujące ostateczne rozstrzygnięcia w 2016 r.:
■  utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję/postanowienie – 9 spraw,
■  uchylił zaskarżoną decyzję/orzeczenie – 15 spraw, w  tym 7 

spraw przekazano do ponownego rozpatrzenia organowi pierw-
szej instancji, w  5 sprawach umorzono postępowanie, w  3 
sprawach orzeczono karę upomnienia, 

■  odmówił stwierdzenia nieważności decyzji okręgowego sądu 
dyscyplinarnego – 4 sprawy,

■  odmówił wyłączenia okręgowego sądu dyscyplinarnego z rozpa-
trywania sprawy odpowiedzialności dyscyplinarnej członka izby  
– 1 sprawa,

■  odmówił przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia na posta-
nowienie okręgowego sądu dyscyplinarnego – 1 sprawa,

■  uchylił zaskarżone postanowienie w całości i wznowił umorzone 
postępowanie – 1 sprawa.

Na rok 2017 przeszło 14 spraw:
■  8 spraw z roku 2016, w tym:
 –  5 spraw, które zostały rozpatrzone, ale na dzień 

31.12.2016 r. nie były prawomocne,

 –  1 sprawa, co do której Krajowy Sąd Dyscyplinarny zwrócił 
się o uzupełnienie materiału dowodowego, sprawa nie zosta-
ła rozpatrzona na dzień 31.12.2016 r., 

 –  1 sprawa, która wpłynęła w dniu 28.12.2016 r., 
 –  1 sprawa z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej (w dniu 

8.12.2016 r. odbyła się rozprawa, której następny termin 
został wyznaczony na styczeń 2017 r.);

■  4 sprawy z roku 2015, w tym:
 –  1 sprawa, która została zawieszona do czasu zakończenia 

postępowania prowadzonego przez sąd rejonowy,
 –  2 sprawy, które zostały skierowane do WSA, 
 –  1 sprawa skierowana do Sądu Apelacyjnego;
■  1 sprawa z roku 2014, która została skierowana do Naczelnego 

Sądu Administracyjnego po wyroku WSA i na dzień 31.12.2016 r.  
nie było rozstrzygnięcia;

■  1 sprawa z roku 2013, która została rozpatrzona w 2016 r. 
przez NSA – sąd przekazał sprawę do ponownego rozpoznania 
przez WSA.

W 2016 r. do KSD wpłynęło łącznie 7 skarg i wniosków, które 
dotyczyły następujących okręgowych izb inżynierów budownictwa: 
Dolnośląska – 1, Kujawsko-Pomorska – 3, Lubelska – 1, Zachod-
niopomorska – 2.
Wszystkie skargi i wnioski zostały rozpatrzone. Wydano trzy po-
stanowienia i udzielono czterech odpowiedzi pisemnych.

Orzecznictwo sądów 
Naczelny Sąd Administracyjny w  roku 2016 rozpatrzył jedną 
sprawę w ten sposób, że uchylił zaskarżony wyrok WSA i przeka-
zał sprawę do ponownego rozpoznania do WSA.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w roku 2016 roz-
patrzył sześć spraw w ten sposób, że oddalił skargi wniesione na 
decyzję KSD.
Sąd Apelacyjny w  Katowicach rozpatrzył jedną sprawę z  roku 
2016, w  której odrzucił odwołanie wniesione przez Krajowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej na orzeczenie KSD.

Działalność szkoleniowa 
W okresie sprawozdawczym odbyły się dwa szkolenia: 5–7 maja 
w  Jadwisinie oraz 26–28 października w  Warszawie. Szkolenie 
w październiku połączone było ze spotkaniem z przedstawicielami 
GUNB i  WINB, którego celem było omówienie zasad współpra-
cy samorządu zawodowego inżynierów budownictwa z organami 
nadzoru.
Frekwencja na szkoleniach organizowanych przez KSD i  KROZ 
przedstawicieli organów okręgowych jest wysoka. Niemniej jednak 
w dalszym ciągu niezbędne jest zwiększenie udziału w szkoleniach 
pracowników obsługujących okręgowe sądy dyscyplinarne.
Poza wymienionymi szkoleniami niektórzy członkowie KSD uczest-
niczyli w szkoleniach OSD organizowanych przez okręgi.

Orzecznictwo okręgowych sądów dyscyplinarnych 
Liczba spraw, które wpłynęły do okręgowych sądów dyscyplinar-
nych w roku 2016, wyniosła 185, w tym: w trybie odpowiedzialności 
zawodowej 129 spraw, w trybie odpowiedzialności dyscyplinarnej  
13 spraw oraz 43 wnioski o zatarcie kary.
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Wykres 3.  Sprawy z odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej, 
które wpłynęły do OSD w latach  2006–2016 

Jak wynika z wykresu, od dwóch lat utrzymuje się tendencja spad-
kowa w stosunku do spraw, które wpływają do izb okręgowych.  
Jest to najmniejsza łączna liczba spraw, które wpłynęły do OSD 
wciągu ostatnich 10 lat.
W wyniku postanowień okręgowe sądy dyscyplinarne:
■  w 86* sprawach ukarały winnych,
■  w  7* sprawach uniewinniły obwinionych od zarzucanych im 

czynów lub odmówiły ukarania,
■  w 38* sprawach umorzyły postępowania,
■  w 3* sprawach orzekły o utracie uprawnień,
■  w 43* sprawach orzekły o zatarciu kary,
■  83 sprawy pozostały w toku,
■  15 spraw zostało zawieszonych,
■  w 6 sprawach – zwrot do OROZ.
* z rozstrzygnięć ostatecznych
Powyższe dane zostały ujęte na wykresie 4.

Wykres 4.  Struktura spraw rozpatrywanych przez okręgowe sądy 
dyscyplinarne  

Najwięcej wszczętych postępowań w 2016 r. (z  pominięciem 
wniosków o zatarcie kary) było w OSD Małopolskiej OIIB – 24, 
najmniej zaś w Podlaskiej OIIB – 1.

Wykres 5.  Liczba wszczętych postępowań w okręgowych sądach dyscy-
plinarnych w 2016 r.  

Ze zbiorczego zestawienia spraw z okręgowych sadów dyscypli-
narnych wynika, że na kolejny okres sprawozdawczy do rozpatrze-
nia przez OSD przeszły 104 sprawy, w tym: w toku 83 sprawy, 
zawieszone 15 i zwrot do OROZ – 6 spraw. 
Zestawienie spraw w  toku przechodzących na lata następne 
w poszczególnych okręgach przedstawia wykres 6. 

Wykres 6.   Sprawy w toku  przechodzące na rok następny w latach 
2011–2016

Jak widać na wykresie, najmniej spraw niezakończonych jest 
w okręgach lubelskim, opolskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim,  
a najtrudniejsza sytuacja jest w okręgu małopolskim.

Nadzór KSD nad OSD 
W  ramach nadzoru KSD nad OSD w  2016 r. zostały przepro-
wadzone kontrole działania w czterech okręgowych sądach dys-
cyplinarnych: Lubelskiej OIIB, Lubuskiej OIIB, Małopolskiej OIIB, 
Wielkopolskiej OIIB.
Zespoły kontrolne pozytywnie oceniły prace okręgowych sądów.  
Nie stwierdzono uchybień formalnoprawnych.

Struktura ukaranych 
Jak wynika z danych, największy odsetek ukaranych dotyczy kie-
rowników budowy i  wynosi ponad 75% wszystkich ukaranych 
w  2016 r. Natomiast bardzo mały odsetek ukaranych dotyczy 
osób pełniących pozostałe funkcje w budownictwie. 
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Wykres 7. Struktura ukaranych według pełnionej funkcji

Najwięcej ukaranych osób w 2016 r. było w OIIB: Śląskiej i Za-
chodniopomorskiej.
Najmniej ukaranych osób w 2016 r. było w OIIB: Łódzkiej i Podla-
skiej.
 
Wykres 8.  Procentowy udział ukaranych członków OIIB w stosunku  

do liczby wszystkich członków w danej izbie 

Najczęstsze wykroczenia z odpowiedzialności zawodowej, podob-
nie jak w poprzednich okresach sprawozdawczych, to:
1)  niedbałe wykonywanie obowiązków z  tytułu pełnienia samo-

dzielnej funkcji technicznej w budownictwie;
2)  wykonywanie zakresu robót budowlanych niezgodnie z wydany-

mi decyzjami o pozwoleniu na budowę oraz prowadzenie prac 
budowlanych poza obszarem zagospodarowania objętym pro-
jektem budowlanym;

3)   przekraczanie zakresu posiadanych uprawnień budowlanych;
4)  błędy wynikające z  nieznajomości ustawy – Prawo budowla-

ne i obowiązków nałożonych na uczestników procesu budow-
lanego przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie;

5)  błędy wynikające z nieznajomości zasad przy opracowywaniu 
projektów budowlanych;

6)  błędy wynikające z nieznajomości warunków technicznych wy-
konania i odbioru robót budowlanych;

7)  błędy zamierzone w celu wprowadzenia w błąd administrację 
budowlaną oraz urzędy nadzoru budowlanego;

8)  nierzetelne wykonywanie przeglądów technicznych obiektów 
budowlanych.

Najczęstsze wykroczenia z  odpowiedzialności dyscyplinarnej to 
naruszenie zasad etyki zawodowej, w  tym głównie próby oszu-
stwa i wyłudzenia wynagrodzenia za niewykonaną pracę oraz brak 
rzetelności w opracowywaniu opinii technicznych i ekspertyz.

Sprawozdanie Krajowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2016  (skrót)

Terminarz posiedzeń
Posiedzenia plenarne KROZ
Zgodnie z przyjętym harmonogramem w 2016 r. odbyły się cztery 
posiedzenia organu Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Za-
wodowej wraz z obsługą prawną mec. Jolanty Szewczyk w nastę-
pujących terminach: 13.01.2016 r. w Warszawie, 05.05.2016 r. 
w  Jadwisinie, 28.10.2016 r. w  Warszawie, 14.12.2016  r. 
w Warszawie.
Zespół w ramach spotkań prowadził też konsultacje z przedsta-
wicielami Kancelarii Prawnej mec. Jolanty Szewczyk, która obsłu-
guje organ w ramach pomocy prawnej. 

Warsztaty informacyjno-szkoleniowe KROZ
W  dniach 5–7 maja 2016 r. w Jadwisinie oraz w dniach 26–28 
października 2016 r. w  Warszawie Krajowy Rzecznik Odpowie-
dzialności Zawodowej wspólnie z  Krajowym Sądem Dyscyplinar-
nym zorganizował dwa szkolenia dla członków obydwu organów 

wraz z  przewodniczącymi okręgowych sądów dyscyplinarnych, 
okręgowymi rzecznikami odpowiedzialności zawodowej koordyna-
torami oraz pracownikami biur OSD i OROZ. Tematem szkoleń były 
warsztaty na bazie dotychczasowych spraw wpływających do są-
dów dyscyplinarnych i rzeczników odpowiedzialności zawodowej.
W  dniu 27 października 2016 r. w  Warszawie zorganizowano 
wspólną naradę z Wojewódzkimi Inspektorami Nadzoru Budowla-
nego. Tematem spotkania było omówienie postępowań w zakresie 
odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej w celu wypracowa-
nia jednolitej linii działania.
Szkolenia od strony merytorycznej prowadzili mec. Jolanta Szew-
czyk i mec. Krzysztof Zając. 

Działalność KROZ
Nadzory KROZ nad OROZ
Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w  siedzi-
bie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa pełnił nadzór nad  


