
 
PROGRAM SZKOLENIA 

 
 

1. Wprowadzenie – uczestnicy procesu 
budowlanego i stawiane im wymagania 
formalne, uprawniające do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych. 

2. Obowiązki uczestników procesu 
budowlanego – obowiązki ustawowe                
i obowiązki kontraktowe. 

3. Rodzaje odpowiedzialności 
obciążającej uczestników procesu 
budowlanego.   

4. Odpowiedzialność karna  
4.1. Przestępstwa objęte regulacjami 

Kodeksu karnego. 
4.2. Przepisy karne Prawa 

budowlanego – występki                      
i wykroczenia. 

4.3. Regulacje Kodeksu wykroczeń               
i Kodeksu postępowania w 
sprawach o wykroczenia, 
dodatkowe środki karne. 

4.4. Mandaty karne nakładane przez 
nadzór budowlany.  

5. Odpowiedzialność zawodowa wg 
Prawa budowlanego i ustawy 
samorządowej. 

6. Odpowiedzialność dyscyplinarna                    
i postępowanie przed sądem 
dyscyplinarnym. 

7. Odpowiedzialność służbowa. 
8. Odpowiedzialność cywilna i polisa 

obowiązkowego ubezpieczenia w Izbie. 

9. Odpowiedzialność wynikająca z 
innych, wybranych przepisów, 
mających ścisłe powiązanie z procesem 
budowlanym i osobami wykonującymi 
samodzielne funkcje techniczne w 
trakcie realizacji tego procesu. 

10. „Trochę” statystyki i dyskusja 
podsumowująca.  

 

 
PROWADZĄCY SZKOLENIE 

dr inż. Jerzy Dylewski – Biuro Ekspertyz 
Budowlanych „RZECZOZNAWCA” Warszawa 

 
 

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA 
Szkolenie odbędzie się 21 marca 2013 r. w sali 
konferencyjnej PZITB O/Rzeszów ul. PCK 2                    
(III pi ętro) w godzinach 900 – 1530 

 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA 
Dla właściwej organizacji szkolenia prosimy o 
wypełnienie  i odesłanie do dnia 14 marca  2013 
r.  karty zgłoszenia na adres:  

Polski Związek Inżynierów i Techników 
Budownictwa Oddział w Rzeszowie  ul. PCK 2   

35-060 Rzeszów 
tel.: (17) 8624135, tel./fax.: (17) 8521389  

e-mail: rzeszow.pzitb@gmail.com   
 
 

Biorący udział w szkoleniu otrzymają: 
- materiały szkoleniowe  
- świadectwa uczestnictwa. 

Z przyczyn organizacyjnych, termin szkolenia może 
ulec zmianie, o czym zainteresowani zostaną 
powiadomieni.  
 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 
 

Szkolenie nt.: 
Odpowiedzialność karna, zawodowa                   

i dyscyplinarna osób pełniących 
samodzielne funkcje techniczne                      

w budownictwie 
Rzeszów  21 marca  2013 r.  

 

1. Imię i nazwisko: ................................................................ 

................................................................................................. 

2. Nazwa i adres zakładu pracy: ............................................ 

 ................................................................................................ 

......................................................................................................

............................................................................................ 

tel.: ...........................................  fax: ...................................... 

e-mail: ..................................................................................... 

 

POTWIERDZENIE  
 
Niniejszym potwierdzam zgłoszenie udziału w w/w szkoleniu. 
Równocześnie zobowiązuję się wpłacić kwotę 170,- zł (słownie: 
sto siedemdziesiąt złotych) lub różnicę wynikającą z 
dofinansowania przez PDK OIIB, na podstawie otrzymanej 
faktury.  
Dofinansowanie Izby dla jej członków wg indywidualnych 
wniosków, zgodnie z regulaminem PDK OIIB. 
Dofinansowanie Izby nie dotyczy firm. 
Rezygnacja lub nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia 
od zapłaty należności w pełnej wysokości. 
Upoważniam PZITB O/Rzeszów do wystawienia faktury bez 
podpisu odbiorcy.  

Nr  NIP .................................................... 
 
 
Podpis uczestnika lub  
kierownika instytucji zgłaszającej ............................................. 
 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Polski Związek Inżynierów  
i Techników Budownictwa  
Oddział w Rzeszowie 
• ul. PCK 2, 35-060 Rzeszów 
      tel.: (17) 862 41 35  
      tel./fax.: (17) 852 13 89 
e-mail: rzeszow.pzitb@gmail.com      
           rzeszow.pzitb@neostrada.pl 
www:  www.pzitb.rzeszow.pl  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Polski Związek Inżynierów 
i Techników Budownictwa 

Oddział w Rzeszowie  

  

organizuje szkolenie 
 

na temat: 
 
 

*** 
Odpowiedzialność karna, 

zawodowa i dyscyplinarna osób 

pełniących samodzielne funkcje 

techniczne                               w 

budownictwie 

 
*** 

 
Rzeszów 21 marca 2013 r.  


