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SPRAWOZDANIE 

OKRĘGOWEJ  KOMISJI  KWALIFIKACYJNEJ 

WIELKOPOLSKIEJ  OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

W  POZNANIU 

za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31  grudnia 2014 r. 

 

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna w nowym składzie jak poniżej działa od XIII 

Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego WOIIB tj. od 8 kwietnia  2014 r.   

Prof.dr hab.inż. Wiesław Buczkowski Przewodniczący Komisji 

dr inż. Andrzej Barczyński   Z-ca Przewodniczącego Komisji 

mgr inż. Anna Gieczewska  Z-ca Przewodniczącego Komisji 

dr inż. Daniel Pawlicki   Sekretarz Komisji 

mgr inż. Zbigniew Bartkowiak             Członek Komisji  

mgr inż. Tomasz Ciekański   Członek Komisji 

inż. Roman Jabłoński    Członek Komisji   

inż. Zygmunt Jagła     Członek Komisji 

mgr inż. Seweryn Kaczmarek   Członek Komisji 

                     mgr inż. Mirosław Lisowski   Członek Komisji 

mgr inż. Renata  Makowska           Członek Komisji 

mgr inż. Roman Pilch   Członek Komisji 

mgr inż. Stefan  Wawrzków            Członek Komisji 

                     mgr  inż. Piotr Żabierek              Członek Komisji 

 

1. W okresie sprawozdawczym od 01.01.2014 do 31.12.2014 odbyło się zgodnie                             

z terminarzem 5 posiedzeń Komisji, ( 07.03.14, 22.04.14, 29.08.14, 30.10.14, 

19.12.2014) w tym ostatnie posiedzenie w dniu 7 marca 2014 r. ustępującej 

komisji  w związku z upływającą  kadencją w dniu 8 kwietnia 2014r. członków  

OKK.  Na  posiedzeniu tym  dokonano podsumowania  efektów pracy   Komisji  

OKK WOIIB, jak również omówiono przygotowania do kolejnej sesji  

egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane rozpoczynającej się 16 maja 

2014r. w tym w szczególności przeprowadzone przez Komisję i zakończone 

postępowanie  kwalifikacyjne 248 wniosków . 

2. Pierwsze posiedzenie nowego składu OKK  WOIIB odbyło się 22 kwietnia 

2014 r. 
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     Posiedzenie komisji OKK  otworzył  i prowadził nowo wybrany na Zjeździe            

     Przewodniczący  OKK WOIIB kol.  prof.dr hab. inż. Wiesław Buczkowski.  

Zgodnie z regulaminem   OKK WOIIB  na zastępców Przewodniczącego OKK 

wybrano kol. Andrzeja Barczyńskiego i Annę Gieczewską natomiast na 

Sekretarza kol. Daniela Pawlickiego. Na posiedzeniu tym zgodnie z jego 

programem zatwierdzono szczegółowy program pracy OKK i egzaminów na 

uprawnienia budowlane. Ponadto w związku z Projektem nowej  Ustawy 

deregulacyjnej przedyskutowano  zmienione zasady egzaminowania 

kandydatów na uprawnienia budowlane w nowej zbliżającej się wiosennej 

sesji egzaminacyjnej. W kolejnych posiedzeniach OKK  zgodnie  z 

zatwierdzonym  wcześniej programem pracy OKK omawiano i podejmowano 

uchwały związane z : 

1) zatwierdzeniem uchwał o dopuszczeniu do egzaminu, o nadaniu 

uprawnień,  bądź odmowie nadania uprawnień, 

2) omawiano regulaminy, rozporządzenia do ustawy deregulacyjnej  i jej 

zmiany oraz bieżące problemy dotyczące uprawnień budowlanych i 

nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego, 

3) omawiano uchwały i programy z posiedzeń KKK PIIB, 

4) ustalano składy komisji Zespołów Kwalifikacyjnych i Egzaminacyjnych na 

poszczególne sesje egzaminacyjne zaproponowane przez 

Przewodniczącego OKK. 

 

 W roku sprawozdawczym OKK współpracowała również  z Okręgowym 

Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej w zakresie interpretacji 

uprawnień  budowlanych. 

 

3. Od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. Okręgowa Komisja 

Kwalifikacyjna przyjęła 352 wnioski o przeprowadzenie kwalifikacji  

i dopuszczenie do egzaminu na uprawnienia budowlane z czego: 

1) 193  wnioski o przeprowadzenie kwalifikacji i dopuszczenie do egzaminu  

w sesji wiosennej 2014 r. 

2) 159 wniosków o przeprowadzenie kwalifikacji i dopuszczenie do egzaminu  

w sesji jesiennej 2014 r.  
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Łącznie  więc do 31 grudnia 2014 r. dopuszczono do egzaminu pisemnego na 

uprawnienia budowlane 380 osób, w tym osoby zdające powtórnie 

 

4. W roku 2014 przeprowadzono  2 sesje egzaminacyjne: 

1) w sesji wiosennej 2014 r. (od 16 maja ) egzaminy przeprowadzono w 

specjalnościach: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, 

mostowej, instalacyjnej sanitarnej, instalacyjnej elektrycznej, kolejowej i 

telekomunikacyjnej 

Do egzaminu pisemnego  przystąpiło łącznie 190 osób, z czego egzamin 

zdały 174 osoby, tj.  91,58%. 

Do egzaminu ustnego przystąpiły 210 osób, a wynik pozytywny uzyskały 

174 osoby,  stanowi to  82,86%, zdających egzamin ustny. 

 

2) w sesji jesiennej 2014 (od 21 listopada)  egzaminy przeprowadzono w 

specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej hydrotechnicznej, 

inżynieryjnej drogowej, inżynieryjnej mostowej, instalacyjnej sanitarnej, 

instalacyjnej elektrycznej i instalacyjnej telekomunikacyjnej. 

Do egzaminu pisemnego  przystąpiło łącznie 179 osób, z czego egzamin 

zdało 148 osób, tj.  82,68%. 

Do egzaminu ustnego przystąpiło 177 osób, a wynik pozytywny uzyskały 

143 osoby,  stanowi to  80,79%, zdających egzamin ustny.  

 

W 2014 roku OKK przygotowała, na bazie Centralnego Zestawu Pytań 

Ustnych: 

- w sesji wiosennej 317 zestawów pytań    

- w sesji jesiennej 279 zestawów pytań 

łącznie 596 zestawów pytań na egzaminy ustne, zróżnicowanych wg 

specjalności i zakresu uprawnień budowlanych. 

 

Egzaminy z wynikiem pozytywnym zaliczyło w 2014 r  -  317 osób: 

1) w sesji wiosennej  174 osoby  

2) w sesji jesiennej    143 osóby     

 

Ogółem w roku 2014 Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna wydała: 
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            1) 317 decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych, 

            2) 71 decyzji o odmowie nadania uprawnień budowlanych z tytułu 

negatywnego wyniku egzaminu ustnego. 

 3)    47 zawiadomień o negatywnym wyniku egzaminu pisemnego. 

 

5. W celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego oraz egzaminów 

testowych i ustnych Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej 

wydając    4 Zarządzenia powołał zgodnie z regulaminem: 

1) w sesji wiosennej 2014 r. -12 zespołów kwalifikacyjnych i 25 zespołów 

egzaminacyjnych, 

2) w sesji jesiennej  2014 r. – 11 zespołów kwalifikacyjnych i 24 zespoły 

egzaminacyjne. 

 

6. Skład Orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okręgowej 

Izby Inżynierów Budownictwa podjął w 2014 r. 6 Uchwał  dotyczących 

wyników egzaminów na uprawnienia budowlane w sesji wiosennej i jesiennej 

2014 r.: 

1) dwie uchwały w sprawie dopuszczenia do egzaminu na uprawnienia po 

pozytywnym wyniku postępowania kwalifikacyjnego,  

2) dwie uchwały o nadaniu uprawnień budowlanych osobom, które  

z wynikiem pozytywnym zaliczyły egzamin na uprawnienia,  

3) dwie uchwały o odmowie nadania uprawnień budowlanych.  

 

7. Rozliczenie finansowe sesji egzaminacyjnych dokonano zgodnie z uchwałą 

Rady i Zarządu WOIIB. 

1) wiosenna sesja egzaminacyjna: 

kwalifikacja 

wpływy od kandydatów           162 120,00 zł 

wynagrodzenie członków komisji    58 363,20 zł 

egzamin 

wpływy  od kandydatów    178 211,00 zł 

wynagrodzenia członków komisji     85 178,52 zł 

 

co stanowi 42,17  % 
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2) jesienna sesja egzaminacyjna: 

kwalifikacja 

wpływy od kandydatów              139 200,00 zł 

wynagrodzenie członków Komisji       58 590,00 zł 

egzamin 

wpływy od kandydatów                                 160 750,00 zł       

wynagrodzenie członków Komisji           79 884,00 zł 

 

  co stanowi 46,15  %  

8. W roku 2014 do Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej wpłynęło 13 wniosków  

o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego z tego: 1 wniosek w specjalności 

drogowej , 9 wniosków  w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 1 wniosek 

w zakresie obiektów budowlanych gospodarki wodnej i melioracji wodnych, 1 

wniosek w specjalności telekomunikacyjnej przewodowej, 1 wniosek w 

specjalności instalacyjnej sanitarnej. Jedna osoba otrzymała odmowę. Jeden 

wniosek jest w toku i przeszedł na rok 2015. 

W sumie w 2014r. KKK  PIIB   nadała 14 tytułów  rzeczoznawcy budowlanego, 

w tym 3 tytuły na wnioski z lat ubiegłych . 

  

9. Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna od 01 stycznia  2014 r. do 24 września 2014 

r. zarejestrowała, na wniosek zainteresowanych i uprawnionych do 

wypełniania, 670 egzemplarzy Książek Praktyki Zawodowej.  

Do Delegatur Zamiejscowych przekazano ok. 200 w/w książek. 

 

10. Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna prowadzi rejestr osób, którym nadała 

uprawnienia budowlane oraz rejestr osób, które otrzymały odmowę nadania 

uprawnień budowlanych. 

 

11. Po każdych zakończonych sesjach egzaminacyjnych w siedzibie WOIIB 

odbyły się uroczyste wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych 

wraz ze ślubowaniem. Nadto  OKK opracowała informację o wynikach 

egzaminów wraz z listą osób, które uzyskały uprawnienia budowlane, co 

zostało opublikowane w Biuletynie WOIIB.  
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12. Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna na wniosek zainteresowanych osób 

fizycznych i podmiotów prawnych wydała: 

1) opinie dot. interpretacji zakresu uprawnień budowlanych,   

2) decyzje z art.155 kpa dot. rozszerzenia uprawnień,  

3) postanowienia z art.113 kpa prostujące błędy w decyzjach wydanych przez 

ówczesne organy uprawnione do nadawania uprawnień budowlanych   

4) OKK udzieliła również szereg odpowiedzi pocztą elektroniczną (kilkanaście 

spraw dziennie). 

 

13. Ponadto pracownicy stanowiący obsługę biura OKK, a także Przewodniczący 

OKK udzielali telefonicznie i w ramach dyżuru na bieżąco porad w zakresie 

uprawnień budowlanych. 

 

14. W roku 2014 Przewodniczący OKK zgodnie z terminarzem uczestniczył w  

posiedzeniach Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej w Warszawie.  

 

15. W dniach   4-6 września 2014 r odbyło się kolejne szkolenie KKK  i OKK, w 

którym uczestniczyły z OKK WOIIB cztery osoby tj. Przewodniczący OKK prof. dr 

hab. inż. W.Buczkowski, Sekretarz OKK dr inż. D. Pawlicki  oraz kol. mgr Anna 

Karpowicz i mgr inż. Anna Głębocka z biura OKK. Program szkolenia obejmował 4 

sesje problemowe dotyczące: 

 I sesja – zmian jakie  wnosi ustawa deregulacyjna z dnia 9 maja 2014r. w 

zakresie  nadawania uprawnień budowlanych oraz tytułu rzeczoznawcy 

budowlanego, 

 II sesja – procedury związanej z postępowaniem kwalifikacyjnym w XXIV 

sesji egzaminacyjnej, 

 III sesja – postępowanie egzaminacyjne w XXIV sesji w świetle nowych 

regulacji prawnych, 

 IV sesja – procedura postepowania w trybie nadawania tytułu 

rzeczoznawcy budowlanego w świetle nowych regulacji prawnych. 

16. Na ostatnim posiedzeniu komisji OKK 19 grudnia 2014 r. członek Krajowej   

Komisji Kwalifikacyjnej PIIB Pan mgr inż. Szczepan Mikurenda przedstawił 
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informację z posiedzenia Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB w Warszawie z 

dnia 11 grudnia 2014 r. w szczególności: 

 

 zatwierdzania Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie 

nadawania uprawnień budowlanych i Regulaminu przeprowadzenia 

egzaminów i nadawania uprawnień budowlanych. Regulaminy te muszą być 

zatwierdzone przez Radę Krajową PIIB, a nie jak do tej pory przez Krajową 

Komisję Kwalifikacyjną. 

 utrzymania w roku 2015 stawki ubezpieczenia OC dla członków Izby  w 

wysokości 70,00 zł. W ramach wynegocjowanej stawki każdy z członków jest 

dodatkowo ubezpieczony do  1 miliona zł. 

 w związku z uchyleniem art. 12 ust 1 pkt 7 Prawa budowlanego 

wprowadzonym przez ustawę deregulacyjną z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu 

dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych tj. skreśleniem 

rzeczoznawstwa budowlanego jako samodzielnej funkcji technicznej w 

budownictwie rzeczoznawcy zostają objęci ubezpieczeniem jak pozostali 

członkowie Izby. 

 przygotowania do XXV jubileuszowej sesji na uprawnienia budowlane – sesja 

wiosenna 2015 roku, która podobnie jak miniona sesja, odbędzie się wg zasad 

nowego rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 

2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 

Wysokość opłat za postępowanie kwalifikacyjne decyzją Krajowej Rady nie 

zostały zmienione z wyjątkiem: 

opłaty dla łącznych uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania 

robotami budowlanymi z kwoty 950,00 zł na 1100,00 zł  

 przedstawienie przez mec. K. Zająca do zaopiniowania przez KKK 

opracowanego przez jego Kancelarię Projektu regulaminu postępowania 

kwalifikacyjnego w sprawie nadania uprawnień budowlanych. 

W trakcie dyskusji poruszono temat praktyki dla mistrzów, która po nowelizacji 

prawa budowlanego musi zostać odbyta w wymiarze 4 lat, aby poddać ją 

weryfikacji i przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane. 

Zwrócono uwagę na konieczność zaniechania używania pojęcia „Pytania z 

zakresu praktyki zawodowej” i zastąpienia zwrotem „Pytania z zakresu 

wiedzy technicznej”. 
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 zadania KKK w zakres analizy programów i efektów kształcenia na kierunkach 

objętych specjalnościami uprawnień budowlanych - nie zostały szczegółowo 

omówione ze względu na nieobecność prof. K. Szulborskiego; 

 weryfikacja pytań i testów przed egzaminem sesji jesiennej 2014r – istnieje 

potrzeba ich dostosowywania do aktualnych przepisów prawa obowiazujących 

na daną sesję egzaminacyjną; 

 przedstawienie harmonogramu przygotowań do XXV sesji egzaminacyjnej: 

20.02.2015 r – ostateczny termin składania wniosków o uzyskanie uprawnień 

budowlanch  

26.03.2015 r  - posiedzenie wspólne KKK i Przewodniczących OKK w czasie 

obrad na konferencji w Szczyrku 

07.04.2015 r – wysyłka zawiadomień o dopuszczeniu do egzaminu 

23-24.04.2015 r – weryfikacja pytań; 

4-5.05.2015 r – odbiór testów pisemnych egzaminu na uprawnienia budowlane 

Informacje przekazane przez Członka Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB Pan mgr 

inż. Szczepana Mikurendy zostały uzupełnione wypowiedzią Przewodniczącego 

Rady WOIIB inż. Włodzimierza Drabera: 

 prawo unijne nakazuje znieść opłaty za usługi transgraniczne, 

 podniesienie opłaty dla łącznych uprawnień budowlanych do projektowania i 

kierowania robotami budowlanymi do kwoty 1100,00 zł było koniecznością. 

Sekretarz OKK dr inż. Daniel Pawlicki przedstawił harmonogram pracy OKK na 

pierwsze półrocze 2015r ze szczególnym zwróceniem uwagi na: 

 konieczność przygotowania kolejnych zestawów pytań ustnych na sesję 

wiosenną 2015r (sugerowane terminy 20 lutego do 15 marca 2015r) 

 zarezerwowanie czasu przez członków OKK na okres przeprowadzenia 

egzaminów ustnych w okresie od 20 do 27 maja 2015r 

 uzgodniono terminy posiedzeń komisji OKK w I-szym półroczu 2015 roku:  

27 luty 2015r. godz. 15.00,     10 kwietnia,   19 czerwca. 

17.  W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu 

dostępu do wykonywania niektórych zawodów  regulowanych oraz rozporządzenia 

wykonawczego do ustawy : 

 uaktualniono stronę internetową z informacjami dotyczącymi nowych zasad 

uzyskiwania uprawnień budowlanych w szczególności: 
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- wykazu nowych przepisów prawnych, 

- rodzaju uprawnień budowlanych, 

-wykazu wykształcenia odpowiedniego i pokrewnego dla poszczególnych 

specjalności. 

- dokumentowania praktyki 

- rodzaju specjalizacji techniczno-budowlanej. 

 na tablicy informacyjnej przy biurze OKK umieszczono wzory 

dokumentowania praktyki wynikające z nowych przepisów.  

 

 

Sekretarz OKK WOIIB     Przewodniczący OKK WOIIB 

 dr inż. Daniel Pawlicki                                                   Prof.dr hab.inż Wiesław Buczkowski 

 

 

Poznań, dnia 07.01.2015 r.  

 


