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SPRAWOZDANIE za 2006 r. z działalności IZBY RZECZOZNAWCÓW PTI  - STRESZCZENIE 
 
Reorganizacja Izby Rzeczoznawców PTI 
W pierwszym kwartale 2006 r. Izba Rzeczoznawców przeszła gruntowną reorganizację. 
Opracowany przez kierownika Izby Regulamin Izby Rzeczoznawców PTI został przedyskutowany w gronie 
rzeczoznawców na liście dyskusyjnej i na spotkaniu w dniu 22 lutego 2006 r. a następnie skierowany do 
dyskusji w gronie Zarządu Głównego, który na swoim posiedzeniu w dniu 8 kwietna 2006 r. uchwalił 
ostateczne brzmienie nowego regulaminu Izby wraz z nową deklaracją rzeczoznawcy zwaną Kartą 
Rzeczoznawcy. Wprowadzone regulacje miały charakter kompleksowy i stanowią podstawowy zestaw zasad 
funkcjonowania Izby Rzeczoznawców i zasad wykonywania ekspertyz. 
 
W następstwie uchwalonych regulacji podjęto szereg działań o charakterze organizacyjnym - określono zakres 
usług admistracyjno-księgowych, świadczonych na rzecz Izby Rzeczoznawców przez Biuro ZG oraz ustalono 
procedury obiegu dokumentów pomiędzy Izbą a BZG.  
 
W pierwszym półroczu wdrożono w Izbie Rzeczoznawców nowe wzory umów z klientami i rzeczoznawcami, 
usuwając dolegliwość ze sposobem zapłaty wykonawcom wynikające z poprzednich wzorów. Opracowano 
również wzór umowy ramowej z kluczowymi klientami. 
 
Działalność podstawowa i wyniki 
Pomimo bardzo trudnej sytuacji formalnej w Izbie do czasu uchwalenia nowych zasad jej funkcjonowania 
skutecznie pozyskano i wykonano szereg cennych zleceń. Nowe regulacje wzmocniły ten trend w dalszej 
części roku, co widać w zestawieniu przychodów i kosztów prezentowanych w poniższej tabeli. 
 

2006 r. 2005 r. Stopa wzrostu
Przychód 344 257 zł         131 127 zł             213 130 zł        163% 2,63             
Koszty 233 800 zł         100 711 zł             133 089 zł        132% 2,32             
Dochód 110 457 zł         30 415 zł               80 042 zł          263% 3,63             

32%
Liczba zleceń 40                    14                       26                  186% 2,86             
Śr. wartość zlecenia 8 606 zł              9 366 zł                 760 zł-               -8% 0,92             
Wykonawcy 22                    15                       7                    47% 1,47             

w tym -                     
rzeczoznawcy PTI 13                          10                              3                    30% 1,30             

zewnętrzni 8                            2                                6                    300% 4,00             
recenzenci(1) 1                            3                                2 -                   -67% 3,00 -            

(1) recenzenci, którzy nie wykonali żadnej ekspertyzy w roku rozliczeniowym.  Prezentowany wynik oznacza, 
    że w 2006 roku większość recenzentów wystąpiła w innych zleceniach w roli wykonawców ekspertyz.

Przyrost o

 
 
Na uwagę zasługuje bardzo wysoka dynamika wzrostu przychodów Izby i jej wyniku w roku 2006 w stosunku 
do roku 2005. Powodem był prawie trzy krotny (2,86) wzrost liczby zleceń, zrealizowanych przez Izbę 
Rzeczoznawców, przy średniej wartości zlecenia utrzymującej się praktycznie na tym samym poziomie co w 
roku 2005.  Najszybciej wzrastał dochód, bo aż ponad trzy i pół krotnie (3,63).  Najwolniej – koszty, niewiele 
ponad dwukrotnie (2,32), pomimo obciążenia budżetu Izby Rzeczoznawcy wynagrodzeniem dyrektora Izby.  
 
Zaskoczeniem może być nieznaczny wzrost liczby rzeczoznawców wykonujących ekspertyzy. Przy liczbie 76 
rzeczoznawców na Liście Rzeczoznawców PTI można to tłumaczyć w pierwszym półroczu  - nieufnością 
większości rzeczoznawców do nowych uregulowań w Izbie i kłopotami w ustanowieniu prawidłowych relacji 
pomiędzy dyrektorem Izby a rzeczoznawcami, natomiast w drugim półroczu  - niskim poziomem 
zaangażowania w sprawy Izby lub dyspozycyjności ze strony pewnej (dość znacznej) grupy rzeczoznawców,  
co skutkowało koniecznością dobierania do zespołów wykonawczych osób spoza grona rzeczoznawców PTI.  
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Izba Rzeczoznawców Polskiego Towarzystwa Informatycznego 

Zdecydowana większość zleceń dla Izby została pozyskana centralnie i od klientów z siedzibami głównymi 
mieszczącymi się w Warszawie. Tylko 5 zleceń było spoza Stolicy. Znacznie lepiej na tym tle wygląda 
rozkład geograficzny miejsc wykonania ekspertyz: Warszawa, Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Poznań, Wrocław, 
Lublin, z których to miast pochodzili rzeczoznawcy realizujący zlecenia lub recenzje i ich udział jest 
znaczący, zarówno w liczbie wykonanych ekspertyz, jak również w wartości umów. 
 
W ramach działań marketingowych i promocyjnych IR obyło się wiele spotkań z klientami. W wyniku  
działań Dyrektora IR PTI i Wiceprezesa PTI ds. kontaktów zewnętrznych Izba pozyskała pięciu klientów o 
charakterze „klientów kluczowych”, powtarzających zlecenia dla IR o znacznej wartości jednostkowej. Z 
myślą o nich opracowano umowę ramową. Dużym wsparciem było: 

1. Uruchomienie strony internetowej IR – www.pti.org.pl/ir, 
2. Bezpośredni udział DIR i prezentacja IR na forum III Konwentu Informatyków Samorządowych 

Mazowsza,  
3. Bezpośredni udział DIR w panelu dyskusyjnym i prezentacja IR na II Forum Polskiej Strategii 

Innowacyjności  “INWESTOWANIE W INNOWACYJNOŚĆ”. 
 
Współpraca z rzeczoznawcami 
Izba Rzeczoznawców na koniec 2006 r. zrzeszała 76 rzeczoznawców wobec 78 na początek roku. Jedna osoba 
została skreślona z Listy Rzeczoznawców PTI, gdyż  utraciła członkostwo w PTI z powodu nieopłacenia 
składek (pieczątkę rzeczoznawcy została zwrócona).  Druga osoba zrezygnowała na własną prośbę. Przyjęto 5 
wniosków o wpisanie na Listę Rzeczoznawców (wnioski rozpatruje Komisja ZG ds. przyjęć członków).   
W 2006 roku odbyły się następujące spotkanie z rzeczoznawcami: 

w Warszawie w dniu 22 lutego 2006 r – spotkanie ogólnopolskie 
z Oddziału Pomorskiego w dniu 25 kwietnia 2006 r. – spotkanie lokalne 
z Oddziału Mazowieckiego w dniu 27 listopada 2006 r. – spotkanie lokalne 
z Oddziału Dolnośląskiego, spotkanie przełożone z 8 grudnia na 23 stycznia 2007 r.  

Powyższe spotkania znacząco wpłynęły na uaktywnienie rzeczoznawców w oddziałach: Pomorskim, 
Dolnośląskim, Wielkopolskim. Aktywność rzeczoznawców z Oddziału Mazowieckiego była tradycyjnie 
wysoka. 
 
Charakterystyka rynku ekspertyz IR 
Działania biznesowe Izby skupiały się wokół spraw związanych z pozyskiwaniem i realizacja zleceń na 
ekspertyzy. Zlecenia pochodziły z następujących obszarów (rynków): 

a) urzędy centralne: ministerstwa, policja, agencje rządowe, 
b) urzędy lokalne: urzędy miejskie i instytucje doradztwa rolniczego, 
c) wielkie przedsiębiorstwa państwowe np. poczta 
d) przedsiębiorstwa IT, 
e) zakłady ubezpieczeniowe, 
f) przedsiębiorstwa medialne: radio, telewizja, wydawcy gazet, 
g) kancelarie prawnicze, 
h) sąd powszechny, 
i) arbitraż UZP. 

W przekroju tematycznym dominowały: 
a) opinie dotyczące ofert składanych w przetargach, 
b) opinie dotyczące oceny realizacji wdrożeń, 
c) opinie dotyczące oceny SIWZ, 
d) opinie dotyczące projektów umów, 
e) opinie dotyczące jakości sprzętu lub oprogramowania, 
f) wyceny oprogramowania. 

 
Rekomendacja na następny rok  
Umocnić trend wzrostu liczby zleceń i wartości sprzedaży usług Izby Rzeczoznawców, podnosząc obroty 
powyżej 500 tys. zł rocznie, nawet za cenę szybszego wzrostu kosztów Izby. 
Uaktywnić rzeczoznawców, którzy nie wykonywali ekspertyz w 2006 roku. 
Rozszerzyć grono rzeczoznawców PTI o takie osoby, które wypełniłyby lukę kompetencyjną pomiędzy 
obecnym stanem a potrzebami klientów lub ułatwić podnoszenie kwalifikacji obecnym rzeczoznawcom. 
Stworzyć warunki do aktywizowania zarządów oddziałów i kół PTI  oraz samych rzeczoznawców w sprawy 
pozyskiwania zleceń eksperckich w swoim rejonie działania. 
  
Z poważaniem, Dyrektor Izby Rzeczoznawców PTI, Andrzej Król 


