Statystyczny in?ynier

Sprawozdanie Krajowej Rady Polskiej Izby In?ynierów Budownictwa za rok 2010
dostarcza ciekawych danych dotycz?cych struktury i liczebno?ci jej cz?onków, co w zestawieniu
ze wska?nikami gospodarczymi mo?e stanowi? podstaw? do analizy krajowego rynku us?ug
konstrukcyjno-budowlanych.
In?ynierowie budowlani w specjalno?ci budownictwo ogólne stanowi? najliczniejsz? grup?
zawodow? w?ród nale??cych do Polskiej Izby In?ynierów Budownictwa – w liczbie 62179
stanowi? 54,54% wszystkich cz?onków PIIB (rys.1).

Rys. 1 Zestawienie procentowe liczby cz?onków PIIB – podzia? bran?owy

Powy?sze liczby uwzgl?dniaj? osoby posiadaj?ce uprawnienia nieograniczone i
ograniczone w specjalno?ci konstrukcyjno-budowlanej oraz ograniczone w specjalno?ci
architektonicznej, które mog? zajmowa? si? projektowaniem konstrukcji obiektów budowlanych,
kierowaniem ich budow? lub prowadzeniem nadzoru nad ich powstawaniem. Oznacza to, ?e na
100 tys. mieszka?ców Polski przypada ?rednio 163 in?ynierów budowlanych w
specjalno?ci konstrukcyjno-budowlanej, co w porównaniu z przedstawicielami innych
wolnych zawodów przedstawia si? nast?puj?co:
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Liczby osób nale??cych do samorz?du zawodowego in?ynierów budowlanych o
specjalno?ci konstrukcyjno-budowlanej w podziale na poszczególne okr?gi zosta?y
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przedstawione w tablicy 1. Tablica 2 prezentuje natomiast liczb? in?ynierów przypadaj?c? na
100 tys. mieszka?ców danego województwa. Zasi?g poszczególnych Izb Okr?gowych pokrywa
si? z granicami województw.

Tabela 1 Liczba in?ynierów budowlanych o specjalno?ci budownictwo ogólne w podziale na okr?gi.

Tabela 2 Liczba in?ynierów budowlanych przypadaj?ca na 100 tys. mieszka?ców danego województwa. Kolorem
czerwonym zaznaczono warto?ci powy?ej ?redniej (163/100tys.).

Z danych zawartych w tabeli 1 wynika, ?e najwi?cej in?ynierów nale?y do Mazowieckiej
Okr?gowej Izby (8753), natomiast najmniej do Opolskiej Okr?gowej Izby (1564). Inaczej
prezentuj? si? powy?sze dane w przeliczeniu na 100 tys. mieszka?ców w poszczególnych
regionach (tabela 2) – w takim uj?ciu, najwi?ksze „zag?szczenie” in?ynierów wyst?puje w
województwie dolno?l?skim (201/100 tys.), a najmniejsze w lubelskim (131/100 tys.).
Powy?ej ?redniej liczby in?ynierów na 100 tys. mieszka?ców znajduj? si? województwa:
dolno?l?skie (201/100 tys.), pomorskie i zachodniopomorskie (184/100 tys.), ma?opolskie i
warmi?sko-mazurskie (177/100 tys.) oraz mazowieckie (167/100 tys.).
Czy liczebno?? in?ynierów odzwierciedla w jaki? sposób poziom inwestycji lub nat??enie
prowadzonych robót budowlanych w poszczególnych regionach? Tabela 3 przedstawia
zestawienie liczby in?ynierów oraz ich ilo?ci przypadaj?cej na 100 tys. mieszka?ców z danymi
dotycz?cymi poziomu produkcji budowlano-monta?owej w 2010r. wed?ug województw (rys.2).
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Rys.2 ?ród?o: „Budownictwo – wyniki dzia?alno?ci w 2010r.” GUS
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Tabela 3 Zestawienie liczby in?ynierów oraz ich ilo?ci przypadaj?cej na 100 tys. mieszka?ców z danymi
dotycz?cymi poziomu produkcji budowlano-monta?owej w 2010r. wed?ug województw.

Z danych zawartych w powy?szej tabeli wynika, ?e liczba in?ynierów budowlanych w
poszczególnych województwach odzwierciedla poziom produkcji budowlanomonta?owej w tych województwach. Jednak po uwzgl?dnieniu liczby mieszka?ców wnioski
nie s? tak oczywiste. Okazuje si?, ?e najwi?ksze zag?szczenie in?ynierów wyst?puje w
województwie, które zajmuje dopiero trzeci? lokat? pod wzgl?dem poziomu produkcji
(dolno?l?skie), podczas gdy poziom zag?szczenia in?ynierów w najbardziej doinwestowanym
województwie mazowieckim pozwala mu zaj?? dopiero 6 miejsce pod tym wzgl?dem. Równie
interesuj?ce jest spostrze?enie, ?e województwo o najni?szym poziomie produkcji budowlanomonta?owej (lubuskie), zajmuje 8 miejsce ze wzgl?du na zag?szczenie in?ynierów.
Jak na tle innych województw wygl?da sytuacja na podkarpaciu? Okazuje si?, ?e region,
w którym warto?? produkcji budowlano-monta?owej w roku 2010 zawiera?a si? w granicach
3,5-7,0 mld z?, co daje 9 lokat? w rankingu województw, zajmuje przedostatnie miejsce ze
wzgl?du na zag?szczenie in?ynierów (143/100 tys.) oraz 10 ze wzgl?du na ich liczb?. Dane
Urz?du Ochrony Konkurencji i Konsumentów (tabela 4), które wskazuj?, ?e ?rednia stopa
wzrostu liczby czynnych in?ynierów budowlanych w latach 2006-2008 w Podkarpackiej
Okr?gowej Izbie nale?a?a do jednej z najwy?szych, ?wiadcz? natomiast o dynamice rozwoju
us?ug konstrukcyjno-budowlanych na tym terenie.

Tabela 4 Liczba cz?onków PIIB o specjalno?ci budownictwo ogólne. ?ród?o: „Raport z badania stanu konkurencji
w krajowym sektorze us?ug profesjonalnym. Architekt, in?ynier budowlany” UOKiK, Departament Analiz Rynku,
Kwiecie? 2010.

Wobec powy?szych danych, wydaje si? niebezzasadne stwierdzenie, ?e poda? us?ug
konstrukcyjno-budowlanych na terenie województwa podkarpackiego nie jest jeszcze
adekwatna do potrzeb rynku. Z drugiej strony jednak, uprzywilejowana pozycja in?yniera
budowlanego wzgl?dem konsumenta nie powoduje nadu?ywania zasad konkurencji, o czym
?wiadczy fakt, ?e ?rednie zarobki w tym województwie wci?? nale?? do najni?szych w Polsce.
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