Z ¿ycia SEP i PIIB

Krzysztof KOLONKO
Cz³onek ZG SEP
UDZIA£ SEP W ORGANIZOWANIU I ROZWOJU
IZBY IN¯YNIERÓW BUDOWNICTWA
1. Wstêp
Ustaw¹ z dnia 15 grudnia 2000 r. zosta³y powo³ane samorz¹dy zawodowe architektów, urbanistów i in¿ynierów budownictwa.
2. Wspó³praca SEP z Komitetem Organizacyjnym IIB
Niektóre ze stowarzyszeñ wyczuwa³y pewne zagro¿enie swojej pozycji i obawia³y siê dominacji „budowlañców”, których z natury jest wiêcej.
Praktycznie Stowarzyszenie Elektryków Polskich podjê³o wspó³pracê po og³oszeniu ustawy w Dz.U. Nr 5 z 200l r. poprzez desygnowanie 2 przedstawicieli Stowarzyszenia (T. Malinowski i T. Rosak) do sk³adu osobowego Komitetu Organizacyjnego
Izby powo³anego Zarz¹dzeniem Ministra RR i B z dn. 29 maja 2001 r. ZnaleŸli siê
w nim 4 przedstawiciele z PZITB i po 2 z PZITS, SEP, SITKom, SITPNiG, SITWM
i ZWRP. Przewodnicz¹cym zosta³ wybrany S. Kuœ (PZITB), a wiceprzewodnicz¹cym
T. Rosak (SEP). W póŸniejszym czasie Minister RRiB dokooptowa³ do tego sk³adu
pos³a Andrzeja Chrzanowskiego z Zielonej Góry. Pierwsze posiedzenie Komitetu
Organizacyjnego odby³o siê 18 czerwca 2001 r. Podjêto uchwa³y w sprawie nazwy i siedziby Komitetu, w sprawie liczby, obszaru i siedzib okrêgowych izb in¿ynierów budownictwa. Powo³ano 16 okrêgowych izb in¿ynierów budownictwa obejmuj¹cych obszar
dzia³ania administracyjnego ka¿dego z 16 województw, a mianowicie:
1) Dolnoœl¹ska Okrêgowa Izba In¿ynierów Budownictwa we Wroc³awiu,
2) Kujawsko-Pomorska OIIB w Bydgoszczy,
3) Lubelska OIIB w Lublinie,
4) Lubuska OIIB w Gorzowie,
5) £ódzka OIIB w £odzi,
6) Ma³opolska OIIB w Krakowie,
7) Mazowiecka OIIB w Warszawie,
8) Opolska OIIB w Opolu,
9) Podkarpacka OIIB w Rzeszowie,
10) Podlaska OIIB w Bia³ymstoku,
11) Pomorska OIIB w Gdañsku,
12) Œl¹ska OIIB w Katowicach,
13) Œwiêtokrzyska OIIB w Kielcach,
14) Warmiñsko-Mazurska OIIB w Olsztynie,
15) Wielkopolska OIIB w Poznaniu,
16) Zachodnio-Pomorska OIIB w Szczecinie.
W dniu 24 wrzeœnia 2001 r. powo³ano spoœród cz³onków komitetu delegatów
(pe³nomocników) okrêgowych w wy¿ej wymienionych województwach. W póŸniejNr 160
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szym czasie powo³ano 17.) Zielonogórsk¹ OIIB w Zielonej Górze, potem w³¹czon¹
do Lubuskiej.
Wœród wymienionych zadañ IIB w art. 8 Ustawy o samorz¹dach zawodowych
w pkt. 6 wymieniono wspó³dzia³anie Izby ze stowarzyszeniami zawodowymi, w pkt. 8 –
wspó³dzia³anie w doskonaleniu kwalifikacji zawodowych in¿ynierów budownictwa
i w pkt. 11 – opiniowanie projektów aktów normatywnych dotycz¹cych architektury,
budownictwa lub zagospodarowania przestrzennego. Dla realizacji tych zadañ 26 sierpnia 2002 r. Komitet Organizacyjny IIB zawar³ porozumienie w sprawie wspó³dzia³ania ze Stowarzyszeniami Naukowo-Technicznymi (PZITS, PZITB, SEP, SITKom,
SITPNiG, SITWM, Zw. Mostowców RP).
Na kolejnych posiedzeniach Komitetu Organizacyjnego w 2001 r. przyjêto regulamin wyboru delegatów na pierwsze zjazdy okrêgowych IIB, ramowy regulamin
wyborów organów okrêgowej IIB na pierwszych zjazdach tych izb i regulamin pierwszych zjazdów okrêgowych IIB. W dniu 10 grudnia 2001 roku okreœlono zasady
wstêpnego warunkowego wpisu na listê cz³onków okrêgowej IIB na podstawie
z³o¿onych deklaracji wst¹pienia do IIB, przyjêto regulamin: pierwszych zjazdów
okrêgowych i wyboru delegatów na pierwszy krajowy zjazd IIB. W dn. 18 marca 2002 r.
w uzupe³nieniu wczeœniej podjêtych uchwa³ przyjêto apel o wyborze delegatów na
pierwszy krajowy zjazd i w³adz okrêgowych IIB w bran¿ach objêtych dzia³alnoœci¹
Izby In¿ynierów Budownictwa, co pozwoli³oby im na pe³ne uczestnictwo w dzia³alnoœci Izby, a tak¿e na wybranie kandydatów lepiej znanych przez delegatów poszczególnych bran¿ ni¿ przez ca³y elektorat. Dla zapewnienia w³aœciwej wspó³pracy IIB ze
stowarzyszeniami naukowo-technicznymi przygotowany zosta³ projekt porozumienia. Opracowano projekty wszystkich potrzebnych dokumentów dla organizacji
obrad pierwszego Zjazdu Krajowego oraz projekt Statutu Izby IB. Do koñca czerwca
2002 r. zorganizowano i przeprowadzono pod nadzorem pe³nomocników Komitetu
pierwsze zjazdy okrêgowe we wszystkich 16 województwach, a tak¿e w dodatkowym
Okrêgu Zielonogórskim, utworzonym w wyniku starañ tego œrodowiska i aprobaty
Ministerstwa Infrastruktury. Na zjazdach tych wybrano zgodnie z ustaw¹ o samorz¹dach zawodowych w³adze okrêgowe izb i delegatów na I Krajowy Zjazd IIB, który
przewidziano w dniach 27–28 wrzeœnia 2002 r.
W dniu 1 lipca 2002 r. Minister Infrastruktury wyda³ zarz¹dzenie nr 11 w sprawie
powo³ania Komitetu Organizacyjnego IIB, którym anulowa³ zarz¹dzenie Ministra
RR i B z 21 maja 2001 r. i powo³a³ Komitet Organizacyjny w nowym sk³adzie bez
konsultacji ze Stowarzyszeniami N-T. W dniach 27-28 wrzeœnia 2002 r. obradowa³
w Warszawie I Krajowy Zjazd Izby In¿ynierów Budownictwa. Zgodnie z porz¹dkiem
obrad wybrano prezesa Izby, cz³onków rady Krajowej IIB, przewodnicz¹cych i cz³onków Krajowej Komisji Rewizyjnej, Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego
S¹du Dyscyplinarnego i Krajowego Rzecznika Odpowiedzialnoœci Zawodowej.
Zjazd przyj¹³ nazwê izby „Polska Izba In¿ynierów Budownictwa”. Uchwalono: statut
Izby, Kodeks Etyki Zawodowej i regulaminy – Rady Krajowej, Krajowej Komisji
Rewizyjnej, Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego S¹du Dyscyplinarnego
i Krajowego Rzecznika Odpowiedzialnoœci Zawodowej oraz analogicznie regulaminy: Okrêgowej Rady Izby, Okrêgowej Komisji Rewizyjnej, Okrêgowej Komisji
Kwalifikacyjnej, Okrêgowego S¹du Dyscyplinarnego i Okrêgowego Rzecznika Od76
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powiedzialnoœci Zawodowej. Przyjêto program dzia³ania Izby i podjêto uchwa³y
dotycz¹ce zasad gospodarki finansowej, systemu rejestracji cz³onków Izby i inne.
Niewielk¹ przewag¹ g³osów przyjêto apel o równomierne wybranie do w³adz Izby
kandydatów ze wszystkich specjalnoœci reprezentowanych przez stowarzyszenia
naukowo-techniczne, co zapewniæ mia³o pe³n¹ i harmonijn¹ realizacjê zadañ Izby
w zakresie wszystkich specjalnoœci. Wyniki wyborów wskazuj¹, ¿e wyborcy zignorowali ten apel. Do Rady Krajowej licz¹cej 40 cz³onków wybrano: 3 elektryków, 4 osoby z inst. sanitarnych, 3 – z budownictwa mostowego, 2 – z bud. drogowego, 2 – z bud.
wodnomelioracyjnego i 25 osób z budownictwa ogólnego. Do Krajowej Komisji
Rewizyjnej (9 osób) wybrano: 2 elektryków, 3 osoby z inst. sanitarnych, 1 – z bud.
drogowego i 3 – z budownictwa ogólnego. Do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej
(17 osób): 1 elektryk, 2 osoby z bud. wodno-melior., 1 – z bud. most., 2 – z bud. dróg.,
11 – z bud. ogólnego. Do Krajowego S¹du Dyscyplinarnego (17 osób): 3 elektryków,
4 osoby z inst. sanit., 2 – z bud. mostowego, 1 – z bud. wodno-melior., 1 – z bud.
drogowego i 6 osób z bud. ogólnego. Krajowym Rzecznikiem Odpowiedzialnoœci
Zawodowej zosta³ przedstawiciel budownictwa mostowego, a jego zastêpcami: 2 osoby z inst. sanit., 1 – z bud. drogowego i 2 – z bud. ogólnego. Jak wynika z tego przegl¹du w³adz PIIB sk³ad I kadencji zosta³ zdominowany przez cz³onków o specjalnoœci
budownictwa ogólnego, a np. w KKK nie ma ani jednego przedstawiciela instalacji
sanitarnych. Podobne wyniki wyborów zanotowano w wielu izbach okrêgowych.
3. Porozumienie w sprawie wspó³dzia³ania Stowarzyszeñ Naukowo-Technicznych z Polsk¹ Izb¹ In¿ynierów Budownictwa
Wspomniane wczeœniej porozumienie zawarte 26 sierpnia 2002 r. przez Komitet
Organizacyjny IIB ze Stowarzyszeniami Naukowo-Technicznymi (PZITS, PZITB,
SEP, SITK, SITPNiG, SITWM i ZMPR) obejmuje zasady i zakres wspó³dzia³ania jak
nastêpuje:
§ 2. 1. Stowarzyszenia bêd¹ przygotowywa³y kandydatów ubiegaj¹cych siê
o uprawnienia do pe³nienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnoœciach w³aœciwych dla Stowarzyszeñ.
2. Dzia³ania, o których mowa w ust. 1 bêd¹ obejmowa³y:
1) nadzorowanie praktyk zawodowych,
2) organizowanie kursów przygotowawczych do egzaminu na uprawnienia budowlane,
3) opracowywanie programów praktyk i kursów, o których mowa
w pkt. 1 i 2: programy bêd¹ uzgadniane z izb¹ .
3. Stowarzyszenia bêd¹ zg³asza³y kandydatów do powo³ywanych przez
Izbê komisji egzaminacyjnych, a tak¿e wspó³dzia³a³y z Izb¹ w przygotowywaniu programów egzaminów na uprawnienia budowlane oraz
regulaminów zwi¹zanych ze sposobem i trybem przeprowadzania tych
egzaminów.
§ 3. Stowarzyszenia – na ¿yczenie Izby – bêd¹ opiniowa³y kandydatów na
rzeczoznawców budowlanych oraz bêd¹ wspó³dzia³a³y z Izb¹ w opracowywaniu regulaminów postêpowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania tytu³u rzeczoznawcy budowlanego.
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§4. 1. Stowarzyszenia, wspó³dzia³aj¹c z Izb¹ , celem zapewnienia mo¿liwoœci
doskonalenia kwalifikacji zawodowych cz³onków Izby przez rozwój
czytelnictwa specjalistycznego, zobowi¹zuj¹ siê zwiêkszyæ nak³ady
swych czasopism tak, aby cz³onek Izby móg³ otrzymywaæ wybrane przez
niego czasopismo specjalistyczne na dogodnych warunkach prenumeraty.
2. Stowarzyszenia zapewni¹ zamieszczanie komunikatów Izby w czasopismach wydawanych przez Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenia zaproponuj¹ tytu³y czasopism, o których mowa w ust. 1,
do wyboru przez cz³onków Izby.
§ 5. Stowarzyszenia i Izba bêd¹ wspó³dzia³a³y w opiniowaniu wymagañ programowych w zakresie kszta³cenia zawodowego in¿ynierów i techników
wszystkich specjalnoœci objêtych Prawem budowlanym oraz w opiniowaniu projektów aktów normatywnych dotycz¹cych budownictwa.
Porozumienie jest realizowane na szczeblu krajowym w relacji PIIB – Zarz¹dy
G³ówne Stowarzyszeñ oraz na szczeblu okrêgowych OIIB – Zarz¹dy Oddzia³ów
SNT.
4. Realizacja porozumienia przez SEP
4.1. Przygotowania organizacyjne do przeprowadzenia I sesji egzaminacyjnej IIB

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna uchwali³a:
a) Regulamin postêpowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnieñ
budowlanych (22.01.2003 r.),
b) Regulamin przeprowadzania egzaminów i nadawania uprawnieñ budowlanych (14.01.2003 r.),
c) Regulamin powo³ywania cz³onków zespo³ów kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sprawach nadawania uprawnieñ budowlanych (14.01.2003 r.),
d) Szczegó³owy program egzaminu na uprawnienia budowlane – cz. 1. Tryb
egzaminów w okrêgowych izbach in¿ynierów budownictwa (18.02.2003 r.),
e) KKK opracowa³a i przekaza³a do zatwierdzenia przez G³ównego Inspektora
Nadzoru Budowlanego szczegó³owy program egzaminu na uprawnienia
budowlane – cz. 2. Wykaz przepisów i obowi¹zuj¹cy zakres ich znajomoœci
(18.02.2003 r.),
f) KKK skompletowa³a zespó³ autorski dla opracowania centralnego zestawu
pytañ egzaminacyjnych (blisko 100 autorów – w tym 16 elektryków) i przygotowa³ umowy o dzie³o do podpisu przez Przewodnicz¹cego Rady Krajowej.
Centralna Komisja Uprawnieñ Zawodowych SEP wespó³ z cz³onkiem KKK
ds. elektrycznych wyst¹pi³a 19.12.2002 r. z listem do Oddzia³ów SEP o desygnowanie swoich przedstawicieli do wspó³pracy z nim w zakresie aktualizacji
wykazu przepisów i obowi¹zuj¹cego zakresu ich znajomoœci.
Do rozes³anego projektu opracowanego przez KKK wykazu 12 oddzia³ów SEP
wnios³o uwagi. Wykaz przyjêty przez KKK uwzglêdnia wniesione przez cz³onka tej
komisji ds. elektrycznych uwagi i wnioski na podstawie uzyskanych opinii z oddzia³ów SEP. Pe³ny wykaz zawiera 150 aktów prawnych, w tym 132 dotycz¹ce elektryków, przy czym niektóre z nich dotycz¹ tylko niektórych zakresów uprawnieñ.
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Wykaz obowi¹zuj¹cych aktów prawnych bêdzie aktualizowany przed ka¿d¹ sesj¹
egzaminacyjn¹. Wykaz Polskich Norm i dokumentów normalizacyjnych jest ustalany
przez KKK i nie podlega uzgodnieniu z GINB. Projekty tego wykazu nades³a³y
niektóre Oddzia³y SEP.
Jak z powy¿szego wynika wspó³praca oddzia³ów SEP za poœrednictwem desygnowanych przez nie przedstawicieli z cz³onkiem KKK ds. elektrycznych jest ci¹g³a.
4.2. Przygotowanie SEP do szkolenia elektryków na kursach przygotowawczych do
egzaminów na uprawnienia budowlane

a) COSiW SEP przygotowywuje program kursów, weryfikacjê i szkolenie wyk³adowców SEP na tych kursach,
b) Zak³ad Wydawniczy INPE COSiW SEP przygotowywuje wydanie 3 zeszytów
specjalnych „Biuletynu INPE” zawieraj¹cych materia³y szkoleniowe dla wyk³adowców i uczestników tych kursów (³¹cznie ok. 400 str. druku).
4.3. Nadawanie tytu³u rzeczoznawcy budowlanego

KKK opracowa³a i przekaza³a do uchwalenia przez Radê Krajow¹ PIIB „Regulamin postêpowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania tytu³u rzeczoznawcy
budowlanego (18.02.2003 r.). Regulamin ten przewiduje tak¿e uproszczony tryb postêpowania kwalifikacyjnego dotycz¹cy rzeczoznawców stowarzyszeñ – sygnatariuszy
„Porozumienia w sprawie wspó³dzia³ania SNT z Komitetem Org. IIB” (w specjalnoœci
instalacje i urz¹dzenia elektryczne uproszczony tryb postêpowania kwalifikacyjnego
dotyczy rzeczoznawców SEP).
4.4. Inne zadania okreœlone w porozumieniu o wspó³dzia³aniu SNT z IIB realizowane
przez SEP

Zadania okreœlone w § 4 porozumienia realizuje dwumiesiêcznik SEP Biuletyn
INPE (Informacje o Normach i Przepisach Elektrycznych) publikuj¹cy informacje,
wybrane teksty przepisów, omówienie Polskich Norm i komentarze do nich, niezbêdne do pe³nienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie
szeroko rozumianej elektryki i z ni¹ zwi¹zane.
W „Biuletynie INPE” publikowane s¹ od 2001 r. komunikaty i informacje o samorz¹dzie zawodowym in¿ynierów budownictwa oraz teksty statutu, regulaminów
i uchwa³ PIIB. W zakresie rozwoju specjalistycznego czytelnictwa i zapewnienia
cz³onkom IIB wybranego czasopisma jest potrzebna wiêksza troska o doskonalenie
kwalifikacji zawodowych i aktywnoœæ Okrêgowych Izb In¿ynierów Budownictwa.
5. To ju¿ 10 lat dzia³alnoœci Izby In¿ynierów Budownictwa i wspó³pracy z SEP
Bardzo wa¿nym polem wspó³pracy okaza³a siê tzw. interpretacja zakresu uprawnieñ elektryków, którzy otrzymali je w latach 1975–1988.
Pierwsze sygna³y o interpretacji zakresu pochodz¹ z 2008 r., kiedy to niektóre
urzêdy, wczytuj¹c siê w zakres ustawy, stawia³y pytanie: czy elektrycy mog¹ wykonywaæ projekty sieci i instalacji elektrycznych? Tu niestety zawiod³a wspó³praca SEP
z IIB. Sprawê zaogni³a Krajowa Komisja Kwalifikacyjna, przez swoj¹ samodzieln¹
interpretacjê bez konsultacji z elektrykami albo raczej z lekkim potraktowaniem ich
opinii. Ponad dwa lata trwa³o zmaganie siê z t¹ interpretacj¹, dopiero zbiorowe oburzenie œrodowiska i w³¹czenie siê w tê sprawê SEP pozwoli³o staraæ siê o pozytywny
dla elektryków wynik interpretacji.
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Ze strony SEP du¿e zaanga¿owanie wykaza³ Zarz¹d G³ówny SEP (osobiœcie
prezes Jerzy Barglik, wiceprezes Jan Strza³ka) delegaci elektrycy na Zjazd (kol. Zenon Panicz, Krzysztof Kolonko i Krzysztof Ciesiñski).
Podniesienie tej sprawy na X Krajowym ZjeŸdzie IIB, który odby³ siê w dniach
17-18.06.2011 r. i osobiste zaanga¿owanie siê w ni¹ Przewodnicz¹cego Rady Krajowej Andrzeja Rocha Dobruckiego zakoñczy³o sprawê. Pismem znak: P-0771-0014(1)/11
z dnia 20 lipca 2011 r. Polska Izba In¿ynierów jednoznacznie w¹tpliwoœci wyjaœni³a.
6. Podsumowanie
Jak wynika z przedstawionego przegl¹du, udzia³ stowarzyszeñ naukowo-technicznych, w tym SEP, w organizacji samorz¹du zawodowego in¿ynierów budownictwa jest znacz¹cy. Doœwiadczenia z wyborów do w³adz krajowych PIIB ze Zjazdów
Delegatów wskazuj¹ na potrzebê bli¿szej wspó³pracy Oddzia³ów SEP z Okrêgowymi
Izbami In¿ynierów Budownictwa i lobbingu na rzecz udzia³u cz³onków SEP we
w³adzach okrêgowych i krajowych PIIB w dobrze pojêtym wspólnym interesie, a tak¿e dla rozwijania wspó³pracy. Pilne staje siê podjêcie tej wspó³pracy na rzecz
ustawicznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez popularyzacjê czytelnictwa specjalistycznych czasopism, sympozjów i seminariów organizowanych przez
SEP, a tak¿e wspó³udzia³ w opiniowaniu projektów aktów prawnych. Potrzeba ta
wynika z ustawowych zapisów i porozumienia PIIB ze Stowarzyszeniami Naukowo-Technicznymi.
Autor niniejszego opracowania korzysta³, za jego zgod¹,
z materia³ów Kol. Tadeusza Malinowskiego
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