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Szanowne Kole¿anki,
Szanowni Koledzy,

Po ponad rocznej intensywnej dzia³alno�ci
nasza m³oda Izba ju¿ na tyle okrzep³a,
i¿ odwa¿yli�my siê wydawaæ w³asny biuletyn
informacyjny, który bêdzie dociera³ bezp³at-
nie do ka¿dego spo�ród prawie sze�ciu
tysiêcy cz³onków £ódzkiej Okrêgowej Izby
In¿ynierów Budownictwa. W tym miejscu
mo¿e nasuwaæ siê pytanie, dlaczego Izba,
która powsta³a jako jedna z pierwszych
w kraju � bo ju¿ 23 marca 2002 roku �
dopiero teraz zabra³a siê do tego dzie³a?
Odpowied� nie jest ³atwa ani jednoznaczna.
Bo przecie¿ od pocz¹tku, pomimo nat³oku
zadañ organizacyjnych, pamiêtali�my o in-
formowaniu naszych cz³onków o bie¿¹cych
pracach naszej Izby. W tym celu ju¿
w czerwcu 2002 r. uruchomili�my witrynê
internetow¹, a na prze³omie stycznia i lute-
go 2003 r. wystosowali�my cztery tysi¹ce
zaproszeñ na zorganizowane w ramach
8 obwodów wyborczych spotkania cz³onków
z przedstawicielami organów £OIIB oraz
delegatami na Krajowy Zjazd. A zatem,
formalnie rzecz bior¹c, kto bardzo chcia³,
mia³ mo¿liwo�æ zdobywania informacji na
temat bie¿¹cej dzia³alno�ci naszej Izby.
Z drugiej strony jednak, nieco przyd³ugie
przygotowania do wydawania centralnego
biuletynu informacyjnego oraz pojawienie
siê kilku lokalnych periodyków sta³y siê dla
nas sygna³em, i¿ nie ma ju¿ w³a�ciwie na co
czekaæ.

A wiêc ko�ci zosta³y rzucone i rozpocz¹³
siê wy�cig z czasem o to, aby ka¿dy
z cz³onków naszej Izby móg³ ju¿ pod choin-
k¹ znale�æ pierwszy numer biuletynu infor-
macyjnego, któremu nadali�my roboczy ty-
tu³ �KWARTALNIK £ÓDZKI�. Jego zadaniem
bêdzie pe³nienie funkcji szeroko rozumia-
nego informatora, ale równie¿ i forum dys-
kusyjnego, ku po¿ytkowi i zadowoleniu na-
szych cz³onków.

W³a�cicielem i wydawc¹ �KWARTALNIKA
£ÓDZKIEGO� jest £ódzka Okrêgowa Izba
In¿ynierów Budownictwa, a redaktorem na-
czelnym � pani Renata W³ostowska, etato-
wy pracownik biura naszej Izby. Publikowaæ
w nim bêd¹ dzia³acze statutowych organów
Izby oraz � do czego gor¹co zachêcamy �
nasi cz³onkowie.

Oddajemy do r¹k Szanownych Czytelni-
ków pierwszy numer biuletynu, zapraszaj¹c
do lektury, z nadziej¹, ¿e znajd¹ Pañstwo
w nim interesuj¹ce informacje. Prosimy
o ewentualne wypowiedzi i opinie, które
mo¿na nadsy³aæ na adres biura naszej Izby.

A ja tymczasem, korzystaj¹c z okazji,
i po raz pierwszy za po�rednictwem biule-
tynu £OIIB pozwolê sobie ¿yczyæ wszyst-
kim Kole¿ankom i Kolegom, aby �wiêta
Bo¿ego Narodzenia up³ynê³y Wam w cie-
p³ej, rodzinnej atmosferze przesyconej
mi³o�ci¹ i wzajemn¹ ¿yczliwo�ci¹, a nad-
chodz¹cy Nowy Rok 2004 liczy³ 366 wy-
³¹cznie szczê�liwych dni.

Andrzej B. Nowakowski
Przewodnicz¹cy Rady

£OIIB
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� 3 listopada br. rozpocz¹³ dzia³alno�æ
trzeci punkt informacyjny naszej izby �
w Kutnie.

� 3 listopada br. w ko�ciele pw. Matki
Bo¿ej Wspomo¿enia Wiernych przy ul. Wo-
dnej 36 w £odzi odprawiona zosta³a Msza
�w. w intencji zmar³ych cz³onków naszej
Izby.

� 5 listopada br. odby³o siê 24 posiedze-
nie Prezydium Rady £OIIB, podczas któ-
rego m.in. przyjêto uchwa³y o wpisaniu
na listê naszej Izby kolejnych osób (do
dzisiaj ju¿ 5731).

� 12 listopada br. w Urzêdzie Wojewódzkim
odby³a siê � z udzia³em Wojewody £ódz-
kiego pana Krzysztofa Makowskiego � ce-
remonia wrêczenia 31 osobom uprawnieñ
budowlanych nadanych przez Komisjê Kwa-
lifikacyjn¹ naszej Izby. Wojewoda podkre-
�li³, ¿e nasze województwo prze¿ywa obec-
nie pocz¹tek o¿ywienia inwestycyjnego, co
daje nowe szanse m³odym in¿ynierom.
Przypomnia³, i¿ w £odzi realizowana jest
inwestycja Philipsa i projekt Manufaktura
francuskich inwestorów, a w Strykowie �
s³oweñskiej firmy Lek. W najbli¿szych la-
tach na terenie naszego województwa ru-
sz¹ nowe inwestycje, szczególnie towarzy-
sz¹ce budowie autostrad i projektów finan-
sowanych z funduszy strukturalnych. Wo-
jewoda zachêca³ do pracy na rzecz podno-
szenia jako�ci kszta³cenia zawodowego,
opiniowania programów kszta³cenia in¿y-
nierów wszystkich specjalno�ci budowla-
nych i formu³owania wniosków

mgr. in¿. Zbys³awa Ka³kowskiego � za-
stêpcy Prezesa Krajowej Rady PIIB, pod-
czas którego m.in. powiêkszono sk³ad
Prezydium Rady o 2 osoby: dr. in¿.
Jerzego Paku³ê jako zastêpcê skarbnika
i mgr. in¿. Romana Kosty³ê jako cz³onka
Prezydium.

� 26 wrze�nia br. w Wiedniu zosta³a utwo-
rzona Europejska Rada Izb In¿ynierskich
(ECEC).

� 15 pa�dziernika br. po raz 23 obrado-
wa³o Prezydium Rady £OIIB.

� 22 pa�dziernika br. na plenarnym po-
siedzeniu Komisja Kwalifikacyjna £OIIB
przyjê³a uchwa³ê o nadaniu uprawnieñ
budowlanych 31 osobom, które pomy�l-
nie przesz³y przez wszystkie szczeble po-
stêpowania kwalifikacyjnego.

� 28 pa�dziernika br. w S¹dzie Okrêgo-
wym w £odzi w I Wydziale Cywilnym
zosta³ z³o¿ony wniosek o zarejestrowa-
nie nowego czasopisma �Kwartalnik
£ódzki� � biuletynu informacyjnego
£ódzkiej Okrêgowej Izby In¿ynierów Bu-
downictwa.

� 6 listopada br. odby³o siê szkolenie dla
zainteresowanych cz³onków £OIIB na te-
mat �KPA a proces inwestycyjny i zatwier-
dzenie dokumentacji projektowej.� In-
formacje na temat bie¿¹cych szkoleñ or-
ganizowanych przez £OIIB mo¿na spraw-
dziæ na tablicy informacyjnej w biurze
£OIIB i na naszej stronie internetowej:
www.lod.piib.org.pl

� 1 sierpnia br. jako pierwszy rozpocz¹³
dzia³alno�æ punkt informacyjny £OIIB
w Piotrkowie Trybunalskim.

� 13 sierpnia br. podczas 21 posiedzenia
Prezydium Rady £OIIB przyjêto tekst �Sta-
nowiska £OIIB w sprawie zró¿nicowa-
nych interpretacji niektórych przepisów
Prawa budowlanego oraz wymagañ wo-
bec osób sporz¹dzaj¹cych projekty bran¿
sieciowych oraz bran¿y drogowej.�

� 18 sierpnia br. nasz¹ Izbê wizytowa³a
przewodnicz¹ca Krajowej Komisji Rewi-
zyjnej, pani Krystyna Korniak-Figa z Kra-
kowa.

� 1 wrze�nia br. przewodnicz¹cy Rady
£OIIB z³o¿y³ wizytê nowemu Wojewódz-
kiemu Inspektorowi Nadzoru Budowla-
nego, podczas której omówiono szczegó³y
wzajemnej wspó³pracy.

� 1 wrze�nia br. rozpocz¹³ dzia³alno�æ
drugi punkt informacyjny naszej izby �
w Sieradzu.

� 3 wrze�nia br. w Piotrkowie Trybunal-
skim odby³o siê 22 posiedzenie wyjazdo-
we Prezydium Rady £OIIB.

� W dniach 16�22 wrze�nia br. odby³a siê
pierwsza sesja egzaminacyjna na upraw-
nienia budowlane, do której przyst¹pi³o
55 spo�ród 75 zakwalifikowanych osób,
a egzamin zda³o 31 osób czyli 56,4%.
Wyniki naszej sesji mieszcz¹ siê w �red-
nich wynikach krajowych.

� 24 wrze�nia br. odby³o siê VIII plenar-
ne posiedzenie Rady £OIIB z udzia³em

Aktualno�ci

Msza �w. w intencji zmar³ych cz³onków £OIIBfo
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Izby In¿ynierów Budownictwa powsta³y zgod-
nie z postanowieniem ustawy z dnia
15.12.2000 r. o samorz¹dach zawodowych
architektów, in¿ynierów budownictwa oraz
urbanistów (Dz.U. 5/2001, poz. 42 z pó�n.
zm.). Zrzeszaj¹ osoby sprawuj¹ce samo-
dzielne funkcje techniczne w budownictwie
zgodnie z wymogami prawa budowlanego.

Do zadañ Izby In¿ynierów Budownictwa
nale¿y:
� sprawowanie nadzoru nad nale¿ytym

i sumiennym wykonywaniem zawodu
przez cz³onków izb,

� reprezentowanie i ochrona interesów za-
wodowych swoich cz³onków,

� ustalanie zasad etyki zawodowej i nadzór
nad jej przestrzeganiem,

� nadawanie i pozbawianie uprawnieñ bu-
dowlanych w specjalno�ciach okre�lonych
przez ustawê Prawo budowlane oraz uzna-
wanie kwalifikacji zawodowych cudzo-
ziemców i nadawanie tytu³u rzeczoznaw-
cy budowlanego,

� wspó³dzia³anie z organami admini-
stracji rz¹dowej i organami samo-
rz¹du terytorialnego oraz z innymi sa-
morz¹dami i stowarzyszeniami zawo-
dowymi,

� opiniowanie minimalnych wymagañ pro-
gramowych w zakresie kszta³cenia zawo-
dowego in¿ynierów budownictwa oraz
wnioskowanie w tych sprawach,

� wspó³dzia³anie w doskonaleniu kwalifika-
cji zawodowych in¿ynierów budownictwa,

� zarz¹dzanie maj¹tkiem i dzia³alno�ci¹
gospodarcz¹ samorz¹du zawodowego,

� prowadzenie postêpowañ w zakresie od-
powiedzialno�ci zawodowej i dyscyplinar-
nej cz³onków Izby,

� opiniowanie projektów aktów normatyw-
nych dotycz¹cych budownictwa,

� organizowanie i prowadzenie instytucji
samopomocowych oraz innych form po-
mocy materialnej cz³onkom Izby,

� prowadzenie list cz³onków Izby,
� realizowanie zadañ statutowych.

W my�l ustawy cz³onek Izby ma okre�lo-
ne prawa i obowi¹zki. Cz³onek izby ma wiêc
prawo:
� korzystaæ z pomocy w zakresie podnosze-

nia kwalifikacji zawodowych oraz zapew-
nienia w³a�ciwych warunków wykonywa-
nia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie,

� korzystaæ z ochrony i pomocy prawnej
Izby,

� korzystaæ z dzia³alno�ci samopomocowej.
Cz³onek mo¿e zaskar¿yæ uchwa³ê okrê-

gowej izby do w³a�ciwych organów Krajowej
Izby, a uchwa³ê Krajowej Izby do Naczelnego
S¹du Administracyjnego.

Natomiast zobowi¹zany jest do:
� przestrzegania przy wykonywaniu czyn-

no�ci zawodowych obowi¹zuj¹cych prze-
pisów oraz zasad wiedzy technicznej,

� przestrzegania zasad etyki zawodowej,
� stosowania siê do uchwa³ organów izby
� regularnego op³acania sk³adek cz³onkow-

skich.

Po co Izba?

w tych sprawach: �Chcê zapewniæ, ¿e za-
równo we wspó³dzia³aniu z £ódzk¹ Okrê-
gow¹ Izb¹ In¿ynierów Budownictwa, jak
i w za³atwianiu indywidualnych spraw wno-
szonych przez jej cz³onków, podleg³e mi
s³u¿by administracji architektoniczno-bu-
dowlanej bêd¹ wykazywa³y kompetencje
i ¿yczliwo�æ�.

Od 28 grudnia 2002 r. prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przys³uguje wy³¹cznie
osobom wpisanym na listê cz³onków w³a�ciwej izby samorz¹du zawodowego i ubezpieczonym od odpowiedzialno�ci cywilnej
za szkody, jakie mog¹ wynikn¹æ w zwi¹zku z wykonywaniem tych funkcji.

� 13 listopada br. w £DK odby³o siê
spotkanie Przewodnicz¹cego Rady na-
szej Izby z przewodnicz¹cymi i prezesa-
mi Oddzia³ów siedmiu Stowarzyszeñ Na-
ukowo-Technicznych dzia³aj¹cych na te-
renie £odzi i woj. ³ódzkiego i zaintereso-
wanych problematyk¹ szeroko rozumia-
nego budownictwa.

� 14�15 listopada br. odby³o siê szkole-
nie pt. �Zasady i tryb postêpowania
Rzeczników Odpowiedzialno�ci Zawodo-
wej oraz S¹dów Dyscyplinarnych w prak-
tyce oraz procedury prawne stosowane
w ich orzecznictwie� zorganizowane
przez £OIIB.

� 17 listopada br. odwiedzi³a nasza Izbê
pani redaktor Krystyna Nowakowska
z miesiêcznika �Przegl¹d Budowlany�.
Celem wizyty by³o zebranie materia³ów
do artyku³u o £OIIB, który uka¿e siê
w grudniowym numerze czasopisma.

� 26 listopada br. odby³o siê IX plenarne
posiedzenie Rady naszej Izby, podczas
którego m.in. uchwalono �Regulamin
dzia³alno�ci samopomocowej w £OIIB�
(tekst tego regulaminu opublikujemy
w nastêpnym numerze �Kwartalnika
£ódzkiego�).

Spotkanie Przewodnicz¹cego Rady z prezesami Oddzia³ów
Stowarzyszeñ Naukowo-Technicznych £odzi i  województwa ³ódzkiegofo
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Pierwsze wnioski o wpisanie na listê
cz³onków £OIIB Zespó³ Rady ds. Cz³onkow-
skich rozpatrzy³ ju¿ na posiedzeniu w dniu
22 maja 2002 roku, a do koñca 2002 roku
³¹cznie zosta³o rozpatrzone 2756 wniosków.
Ze wzglêdu na du¿¹ ilo�æ wniosków Rada
£OIIB w dniu 27 listopada 2002 roku uchwa-
³¹ nr 10/2002 powiêkszy³a sk³ad Zespo³u do
dwunastu osób.

Jak dotychczas Rada £OIIB lub jej Prezy-
dium podjê³y uchwa³y o wpisanie na listê
³¹cznie 5731 osób.

Niezwykle istotnym zagadnieniem przy
rozpatrywaniu wniosków jest fakt, i¿ osoby
sprawuj¹ce samodzielne funkcje technicz-
ne w budownictwie nabywa³y uprawnienia
do ich wykonywania na mocy:

Podstawowe zagadnienie w tym czasie
stanowi³ problem przygotowania w³a�ciwych
druków, w oparciu o które mog³a byæ podjêta
dzia³alno�æ zwi¹zana z rozpatrywaniem wnio-
sków o wpisanie na listê cz³onków. Nie nale¿y
zapominaæ, ¿e dzia³o siê to na d³ugo przed
I Zjazdem Polskiej Izby In¿ynierów Budow-
nictwa. Zespó³ przygotowa³ propozycje dru-
ków wniosków o wpisanie na listê cz³onków
i przed³o¿y³ je do akceptacji Prezydium Rady.

I Zjazd £ódzkiej Okrêgowej Izby In¿ynierów
Budownictwa odby³ siê w dniu 23 marca
2002 r. Nied³ugo potem, bo ju¿ 4 kwietnia
2002 roku odby³o siê posiedzenie Rady, na
którym m.in. dokonano wyboru Zespo³u
ds. Cz³onkowskich. Zespó³ ten dzia³a³ po-
cz¹tkowo w sk³adzie osmioosobowym i ju¿
na posiedzeniu w dniu 12 kwietnia 2002 r
ukonstytuowa³ siê, wybieraj¹c przewodni-
cz¹cego i zastêpcê.

Zostaæ cz³onkiem Izby
Pierwszym Zespo³em Rady powo³anym po I Zje�dzie £OIIB by³ Zespó³ ds.
Cz³onkowskich. To tutaj rozpatrywane s¹ wnioski o wpisanie na listê cz³onków,
zawieszenie, wznowienie cz³onkostwa czy skre�lenie.

W sprawach cz³onkowskich zosta³a wypracowana nastêpuj¹ca procedura:
1. Osoba zainteresowana sk³ada wniosek o wpisanie na listê cz³onków £OIIB.
2. Zespó³ Rady ds. Cz³onkowskich sprawdza m.in. czy z³o¿one dokumenty spe³niaj¹

wymagania art. 5 ust. 2 ustawy z 15 grudnia 2002 r. oraz nadaje numer ewidencyjny.
3. Rada £OIIB na wniosek Zespo³u ds. Cz³onkowskich podejmuje uchwa³ê o wpisaniu

b¹d� odmowie wpisania na listê cz³onków £OIIB.
4. Biuro Izby wysy³a na adres wnioskodawcy:

� zawiadomienie o uchwale Rady £OIIB, od której wnioskodawca mo¿e siê odwo³aæ
do Krajowej Rady,

� druki wp³at sk³adek cz³onkowskich (na Krajow¹ Izbê In¿ynierów Budownictwa
oraz na £OIIB) oraz ubezpieczenia OC.

5. Pierwsze za�wiadczenie cz³onek odbiera osobi�cie; musi przy tym okazaæ dowody wp³at:
sk³adki na Krajow¹ Izbê i ubezpieczenia OC oraz na £ódzk¹ Okrêgow¹ Izbê In¿ynierów
Budownictwa. Nastêpne za�wiadczenia mog¹ byæ wysy³ane na podany adres.

6. Biuro £OIIB wprowadza dane cz³onkowskie do internetu.

Wies³aw Sienkiewicz

Krajowa Izba In¿ynierów Budownictwa
Pierwszy Krajowy Zjazd Polskiej Izby In¿y-
nierów Budownictwa odby³ siê w dniach
27�28 wrze�nia 2002 r. Wcze�niej odby³y
siê okrêgowe zjazdy Izby, które wybra³y
w³adze i organy w poszczególnych woje-
wództwach. I Zjazd uchwali³ Statut i doku-
menty niezbêdne do rozpoczêcia dzia³alno-
�ci Izby. Wybrano tak¿e organy Krajowej
Izby.

� Prezesem Krajowej Rady jest prof. Zbi-
gniew Grabowski

� Wiceprezesi: Andrzej Bratkowski, Zby-
s³aw Ka³kowski, Wojciech Radomski, Ste-
fan Wójcik

� Sekretarz: Janusz Rymsza
� Zastêpca sekretarza: Piotr Korczak
� Skarbnik: Andrzej Jaworski
� Zastêpca skarbnika: Jacek Skar¿ewski
� Cz³onkowie Prezydium: Tadeusz Oli-

chwer, Marian Persona
� Przewodnicz¹ca Krajowej Komisji Re-

wizyjnej: Krystyna Korniak-Figa
� Przewodnicz¹cy Krajowej Komisji

Kwalifikacyjnej: Zbigniew Kledyñski
� Przewodnicz¹cy Krajowego

S¹du Dyscyplinarnego: Aleksander
Nowak

� Krajowy Rzecznik Odpowiedzialno�ci
Zawodowej: Jan Biliszczuk

£ódzka Okrêgowa Izba In¿ynierów Bu-
downictwa ma w Krajowej Radzie przedsta-
wicieli ze swego terenu: Andrzej B. Nowa-
kowski i Kaswery Krassowski (cz³onkowie
Krajowej Rady IIB), Barbara Malec (Krajowy
S¹d Dyscyplinarny), Agnieszka Joñca (za-
stêpca Krajowego Rzecznika Odpowiedzial-
no�ci Zawodowej) i Tadeusz Malinowski
(cz³onek Krajowej Komisjii Kwalifikacyjnej).

Na II Zje�dzie PIIB, który odby³ siê
w dniach 13�14 czerwca 2003 r., podsumo-
wano dotychczasow¹ dzia³alno�æ oraz przyjê-
to sprawozdania organów Krajowej Izby, wpro-
wadzono zmiany do Statutu i do regulami-
nów. Wa¿n¹ sprawa by³o tak¿e ustalenie
wysoko�ci i sposobu uiszczania sk³adek cz³on-
kowskich i ubezpieczenia OC na rok 2004
(wysoko�ci sk³adek pozosta³y bez zmian).
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27 osobom. Spo�ród tej grupy 6 osób odwo-
³a³o siê do Krajowej Izby In¿ynierów Budow-
nictwa, która nakaza³a wpisaæ te osoby na
listê cz³onków £OIIB, przesy³aj¹c jako uza-
sadnienie uwagi polemiczne Biura Doradz-
twa Prawnego Kulesza i Kamiñski.

Te polemiczne uwagi nie rozwia³y na-
szych w¹tpliwo�ci. Uwa¿amy, ¿e o wiele
prostszym rozwi¹zaniem by by³o wyst¹pie-

nie KIIB do G³ównego Inspektora Nadzoru
Budowlanego z pro�b¹ o wyk³adniê, czy
majstrowie budowlani s¹ uprawnieni do
wykonywania funkcji kierownika budowy
b¹d� kierownika robót.

Wychodz¹c jednak naprzeciw stanowi-
sku KIIB, Zespó³ Rady ds. Cz³onkowskich
zweryfikowa³ swoje dotychczasowe stanowi-
sko i poczynaj¹c od wrze�nia br. przyj¹³
w stosunku do tej grupy osób ubiegaj¹cych

� rozporz¹dzenia Prezydenta Rzeczypospo-
litej o prawie budowlanym i zabudowa-
niu osiedli z 1928 roku;

� ustawy Prawo budowlane z 1961 roku;
� ustawy Prawo budowlane z 1974 roku;
� ustawy Prawo budowlane z 1994 roku.

Od pocz¹tku pracy Zespo³u w¹tpliwo�ci
budz¹ zapisy w ustawach: Prawo budowlane
z dnia 7 lipca 1994 roku w art. 14 ust. 3
pkt. 5 oraz o samorz¹dach zawodowych
architektów, in¿ynierów budownictwa oraz
urbanistów z dnia 15 grudnia 2000 roku
w art. 5, w czê�ci dotycz¹cej osób, które
decyzjami wojewodów naby³y prawo wyko-
nywania zawodu majstra budowlanego.

Z zapisu w ustawie Prawo budowlane
w art. 14 ust. 3 pkt. 5 wynika, i¿ osoby, które
naby³y uprawnienia majstra budowlanego
mog¹ jedynie wykonywaæ swoje funkcje
w powierzonym zakresie. Nie s¹ to zatem
uprawnienia do kierowania robotami choæby
w ograniczonym zakresie. Wobec tych w¹tpli-
wo�ci zwrócono siê do prawników o wyk³ad-
niê. Z uzyskanych opinii wynika, ze u¿yte
sformu³owanie � �kierowanie robotami bu-
dowlanymi na stanowisku majstra budowla-
nego w powierzonym zakresie� � nie upraw-
nia do samodzielnego kierowania budow¹.
W tej sytuacji w okresie dotychczasowej dzia-
³alno�ci odmówiono wpisu na listê cz³onków

siê o wpisanie na listê cz³onków £OIIB
nastêpuj¹c¹ procedurê:
� ubiegaj¹cy siê zapraszany jest na posie-

dzenie Zespo³u i prezentuje motywy swo-
jej decyzji;

� Zespó³ prezentuje wyja�nienia prawni-
ków i w³asne stanowisko, informuj¹c, i¿
w �wietle obowi¹zuj¹cego prawa do wyko-
nywania funkcji majstra budowlanego
nie jest wymagana przynale¿no�æ do Izby
i ¿e za�wiadczenie o cz³onkostwie w Izbie
nie wp³ywa na poszerzenie zakresu do-
tychczas wykonywanych prac;

� po tych informacjach Zespó³ sporz¹dza
protokó³ z uzasadnieniem.
Procedura ta, jak wykaza³a dotychczaso-

wa praktyka, jest skuteczna i czê�æ osób
z tytu³em majstra budowlanego rezygnuje
z cz³onkostwa w Izbie.

Innym zagadnieniem przypisanym Ze-
spo³owi Rady ds. Cz³onkowskich jest przy-
gotowywanie projektów uchwa³ w sprawach
osób, które w trybie regulaminu postêpo-
wania przy ustaniu, zawieszeniu lub wzno-
wieniu cz³onkostwa podlegaj¹ procedurom
wynikaj¹cym z tego dokumentu.

Wies³aw Sienkiewicz
Zastêpca Sekretarza Rady £OIIB,

Przewodnicz¹cy Zespo³u ds. Cz³onkowskich

ZESPÓ£ DS. CZ£ONKOWSKICH £OIIB:

Wies³aw Sienkiewicz � Przewodnicz¹cy
Piotr Filipowicz
Roman Kosty³a

Kazimierz Kurowski
Tadeusz Miksa
Janusz Wisiñski

Grzegorz Cie�liñski
Grzegorz Rakowski

Uczestnicy II Zjazdu £OIIB w czasie obradfo
t.
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tych uchwa³¹ Krajowego Zjazdu
Izby.

2. Znak mo¿e byæ zastrze¿ony przez Krajo-
w¹ Izbê.

Rozdzia³ 2
ZADANIA IZBY

§7

1. Do zadañ Izby jako samorz¹du zawo-
dowego nale¿y reprezentowanie i ochro-
na interesów zawodowych cz³onków,
a w szczególno�ci:
1)realizacja zadañ okre�lonych w art. 8

ustawy,
2)wystêpowanie z inicjatyw¹ do w³adz

ustawodawczych i wykonawczych w ce-
lu tworzenia w³a�ciwych warunków
rozwoju budownictwa oraz roli i miej-
sca zawodu in¿yniera w tym pro-
cesie,

3)wspó³dzia³anie z innymi samorz¹dami
zawodowymi,

4)wspó³dzia³anie ze stowarzyszeniami na-
ukowo-technicznymi dzia³aj¹cymi w ob-
szarze budownictwa,

5)wnioskowanie do w³a�ciwych organów
pañstwowych o przyznawanie cz³on-
kom Izby nagród i odznaczeñ pañstwo-
wych,

6)przyznawanie cz³onkom Izby nagród
i odznak przyjêtych uchwa³ami Krajo-
wego Zjazdu Izby.

2. Izba mo¿e prowadziæ dzia³alno�æ gospo-
darcz¹ na zasadach okre�lonych w usta-
wie.

4)okrêgowych izbach � nale¿y przez to
rozumieæ okrêgowe izby in¿ynierów bu-
downictwa,

5)regulaminie wyborów � nale¿y przez to
rozumieæ regulamin wyborów do orga-
nów samorz¹du zawodowego in¿ynie-
rów budownictwa.

2. Ilekroæ w statucie jest mowa o kompeten-
cjach lub zadaniach Krajowej Izby lub okrê-
gowej izby bez wskazania w³a�ciwego orga-
nu, nale¿y przez to rozumieæ odpowiednio
Krajow¹ Radê Izby lub okrêgow¹ radê izby.

§4

1. Izba zrzesza osoby fizyczne, które spe³nia-
j¹ wymagania okre�lone w ustawie i s¹
wpisane na listê cz³onków okrêgowych izb.

2. Listy cz³onków Izby prowadz¹ okrêgowe izby
na zasadach okre�lonych w regulaminie
zatwierdzonym przez Krajowy Zjazd Izby.

3. Izba jest niezale¿na w wykonywaniu swo-
ich zadañ.

4. Krajowa Izba i okrêgowe izby posiadaj¹
osobowo�æ prawn¹.

5. Obszar dzia³ania okrêgowych izb oraz ich
siedziby okre�la Krajowa Rada Izby.

§5

Niniejszy statut i regulaminy w nim prze-
widziane obowi¹zuj¹ wszystkich cz³onków
Izby.

§6

1. Krajowa Izba i okrêgowe izby maj¹ pra-
wo do u¿ywania znaku i odznak przyjê-

Rozdzia³ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Niniejszy statut okre�la zasady dzia³ania
samorz¹du zawodowego in¿ynierów bu-
downictwa.

2. Jednostkami organizacyjnymi samorz¹-
du zawodowego s¹:
� Krajowa Izba In¿ynierów Budownictwa,
� okrêgowe izby in¿ynierów budownictwa.

3. Samorz¹d zawodowy in¿ynierów budow-
nictwa u¿ywa nazwy Polska Izba In¿ynie-
rów Budownictwa lub skrótu PIIB.

§2

1. Polska Izba In¿ynierów Budownictwa dzia-
³a na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Krajowa Izba In¿ynierów Budownictwa
reprezentuje samorz¹d zawodowy w kra-
ju i poza krajem, a jej siedzib¹ jest m. st.
Warszawa.

§3

1. Ilekroæ w statucie jest mowa o:
1)ustawie � nale¿y przez to rozumieæ

ustawê z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorz¹dach zawodowych architek-
tów, in¿ynierów budownictwa oraz urba-
nistów (Dz. U. Nr 5. poz. 42 z 2001 r.
z pó�niejszymi zmianami),

2)Izbie � nale¿y przez to rozumieæ Pol-
sk¹ Izbê In¿ynierów Budownictwa,

3)Krajowej Izbie � nale¿y przez to rozu-
mieæ Krajow¹ Izbê In¿ynierów Budow-
nictwa,

Statut
Polskiej Izby In¿ynierów Budownictwa

przyjêty przez I Krajowy Zjazd PIIB

27 wrze�nia 2002 r.

poprawiony i uzupe³niony przez II Krajowy Zjazd PIIB

13 czerwca 2003r.
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Rada Izby jest wybierana zgodnie z usta-
w¹ i regulaminem wyborów.

2. W sk³ad Krajowej Rady Izby wchodz¹:
prezes i cz³onkowie.

3. Prezydium Krajowej Rady Izby dzia³a
w imieniu Krajowej Rady Izby. Prezydium
Krajowej Rady Izby stanowi¹: prezes, wi-
ceprezesi, sekretarz i jego zastêpca, skarb-
nik i jego zastêpca oraz cz³onkowie.

4. Okrêgowa rada izby kieruje dzia³alno�ci¹
okrêgowej izby i j¹ reprezentuje.

5. Okrêgowa rada izby jest wybierana zgod-
nie z ustaw¹ i regulaminem wyborów.

6. Prezydium okrêgowej rady izby stanowi¹:
przewodnicz¹cy, wiceprzewodnicz¹cy, se-
kretarz, skarbnik oraz cz³onkowie w licz-
bie okre�lonej przez radê.

§12

1. Krajowa Komisja Rewizyjna sprawuje kon-
trolê nad dzia³alno�ci¹ Krajowej Izby
i nadzoruje dzia³alno�æ okrêgowych ko-
misji rewizyjnych. Krajowa Komisja Rewi-
zyjna jest wybierana zgodnie z ustaw¹
i regulaminem wyborów.

2. W sk³ad Krajowej Komisji Rewizyjnej
wchodz¹: przewodnicz¹cy i cz³onkowie.

3. Prezydium Krajowej Komisji Rewizyjnej
tworz¹: przewodnicz¹cy, wiceprzewodni-
cz¹cy i sekretarz.

4. Okrêgowa komisja rewizyjna sprawuje
kontrolê nad dzia³alno�ci¹ okrêgowej izby.
Okrêgowa komisja rewizyjna jest wybie-
rana zgodnie z ustaw¹ i regulaminem
wyborów.

5. Prezydium okrêgowej komisji rewizyjnej
tworz¹: przewodnicz¹cy, wiceprzewodni-
cz¹cy i sekretarz.

§13

1. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna wykonu-
je zadania przewidziane w ustawie w za-
kresie nadawania uprawnieñ zawodowych,
nadzoruj¹c dzia³alno�æ okrêgowych ko-
misji kwalifikacyjnych. Krajowa Komisja
Kwalifikacyjna jest wybierana zgodnie
z ustaw¹ i regulaminem wyborów.

2. W sk³ad Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej
wchodz¹: przewodnicz¹cy i cz³onkowie.

3. Prezydium Krajowej Komisji Kwalifikacyj-
nej tworz¹: przewodnicz¹cy, wiceprzewod-
nicz¹cy, sekretarz i cz³onkowie.

4. Krajowy Zjazd Izby zwo³uje Krajowa Rada
Izby co najmniej raz w roku do 30 czer-
wca jako sprawozdawczy, a co 4 lata �
jako sprawozdawczo-wyborczy.

5. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Izby zwo³uje
Krajowa Rada Izby:
1)z w³asnej inicjatywy,
2)na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej,
3)na wniosek co najmniej 1/3 delegatów
na Krajowy Zjazd Izby,
4)na wniosek co najmniej 1/3 cz³onków
okrêgowych rad izb,
5)na wniosek co najmniej 1/5 cz³onków
okrêgowych izb,
6)na wniosek ministra w³a�ciwego do
spraw budownictwa, gospodarki prze-
strzennej i mieszkaniowej.

6. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Izby powi-
nien byæ zwo³any w terminie do dwóch
miesiêcy od dnia wp³yniêcia wniosku.

7. Uchwa³y Krajowego Zjazdu Izby s¹ podej-
mowane w obecno�ci co najmniej po³owy
delegatów zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów,
z wyj¹tkiem zmian statutu. Zmiany w sta-
tucie wymagaj¹ kwalifikowanej wiêkszo-
�ci 2/3 g³osów delegatów.

8. Zasady ordynacji wyborczej Krajowego
Zjazdu Izby zawiera regulamin przyjêty
uchwa³¹ Krajowego Zjazdu Izby.

9. Okrêgowy zjazd izby zwo³uje okrêgowa
rada izby co najmniej raz w roku do
30 kwietnia jako sprawozdawczy, nato-
miast co 4 lata jako sprawozdawczo-
wyborczy. Okrêgowy zjazd sprawozdaw-
czo-wyborczy powinien odbyæ siê na co
najmniej 2 miesi¹ce przed Sprawozdaw-
czo-Wyborczym Krajowym Zjazdem Izby.

10. Nadzwyczajny okrêgowy zjazd izby zwo-
³uje okrêgowa rada izby:
1)z w³asnej inicjatywy,
2)na wniosek Krajowej Rady Izby,
3)na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej
4)na wniosek okrêgowej komisji rewizyj-

nej,
5)na wniosek co najmniej 1/3 delegatów

na okrêgowy zjazd izby,
6)na wniosek co najmniej 1/3 cz³onków

okrêgowej izby.

§11

1. Krajowa Rada Izby kieruje dzia³alno�ci¹
Krajowej Izby i j¹ reprezentuje. Krajowa

Rozdzia³ 3
ORGANY IZBY

§8

1. Organami Krajowej Izby s¹:
1)Krajowy Zjazd Izby,
2)Krajowa Rada Izby,
3)Krajowa Komisja Rewizyjna,
4)Krajowa Komisja Kwalifikacyjna,
5)Krajowy S¹d Dyscyplinarny,
6)Krajowy Rzecznik Odpowiedzialno�ci

Zawodowej.
2. Organami okrêgowej izby s¹:

1)okrêgowy zjazd izby,
2)okrêgowa rada izby,
3)okrêgowa komisja rewizyjna,
4)okrêgowa komisja kwalifikacyjna,
5)okrêgowy s¹d dyscyplinarny,
6)okrêgowy rzecznik odpowiedzialno�ci

zawodowej.
3. Nie jest mo¿liwe ³¹czenie funkcji w orga-

nach Izby tego samego szczebla. Nie mo¿-
na pe³niæ równocze�nie funkcji przewod-
nicz¹cego okrêgowej rady izby i Prezesa
lub przewodnicz¹cego organów krajowych.

4. Cz³onkowie organów Krajowej Izby:
1)nie mog¹ wystêpowaæ w charakterze

organu kontrolnego w stosunku do
okrêgowych izb, których s¹ cz³onkami,

2)nie mog¹ rozpatrywaæ spraw dotycz¹-
cych cz³onków okrêgowych izb, których
s¹ cz³onkami.

§9

1. Kadencja organów Izby trwa 4 lata.
2. Organa Izby przyjmuj¹ uchwa³y w formie

pisemnej.
3. Tê sam¹ funkcjê w organach Izby mo¿-

na sprawowaæ przez kolejne dwie ka-
dencje.

§10

1. Krajowy Zjazd Izby jest najwy¿szym orga-
nem Polskiej Izby In¿ynierów Budownic-
twa.

2. Krajowy Zjazd Izby stanowi¹ delegaci wybra-
ni przez okrêgowe zjazdy izby na okres 4 lat.

3. Zasady wyboru delegatów na zjazd okre-
�la regulamin przyjêty przez Krajow¹ Radê
Izby, przy czym zasady wyboru delegatów
na pierwszy zjazd okre�la Komitet Orga-
nizacyjny Izby.
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waæ, jako s¹dy polubowne, spory miêdzy
cz³onkami Izby oraz miêdzy cz³onkami
Izby a innymi podmiotami, je¿eli spory te
dotycz¹ wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie.

2. W wypadku sporu, o którym mowa
w ust. 1, stosuje siê odpowiednio przepi-
sy postêpowania cywilnego o s¹dzie polu-
bownym.

Rozdzia³ 6
MIENIE I GOSPODARKA FINANSOWA

§21

1. Dzia³alno�æ Izby jest finansowana z jej
maj¹tku.

2. Maj¹tek Izby stanowi¹ �rodki finansowe
oraz nieruchomo�ci i mienie ruchome.

3. Maj¹tek Izby powstaje ze sk³adek cz³on-
kowskich oraz z: zapisów, darowizn, dota-
cji, wp³ywów z dzia³alno�ci gospodarczej
i innych �róde³.

4. Do prowadzenia gospodarki finansowej
przez Izbê maj¹ zastosowanie odrêbne
przepisy.

5. Do sk³adania o�wiadczeñ w zakresie praw
i obowi¹zków maj¹tkowych w imieniu
Izby s¹ upowa¿nieni dwaj cz³onkowie
Krajowej Rady Izby, w tym prezes lub
wiceprezes.

6. Do sk³adania o�wiadczeñ w imieniu okrê-
gowej izby s¹ upowa¿nieni dwaj cz³onko-
wie rady okrêgowej izby, w tym przewod-
nicz¹cy lub wiceprzewodnicz¹cy.

2)zapewnienia w³a�ciwych warunków wy-
konywania samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie,

3)prawnym.
2. Cz³onek Izby mo¿e zaskar¿yæ uchwa³ê

okrêgowej izby do Krajowej Izby, a jej
uchwa³ê do Naczelnego S¹du Administra-
cyjnego.

§17

Cz³onek Izby jest zobowi¹zany do:
1)przestrzegania zasad etyki zawodowej,
2)przestrzegania przepisów Izby,
3)przestrzegania uchwa³ organów Izby,
4)wnoszenia sk³adek na zasadach przyjê-

tych uchwa³¹ Krajowego Zjazdu Izby.

§18

Izba prowadzi dzia³alno�æ samopomocow¹,
w tym dzia³alno�æ zwi¹zan¹ z pomoc¹ cz³on-
kom w realizacji obowi¹zku ubezpieczenia,
o którym mowa w art. 6 ust. 2 i 3 ustawy.

§19

Ustanie i zawieszenie cz³onkostwa w Izbie
reguluj¹ odrêbne regulaminy.

Rozdzia³ 5
ROZSTRZYGANIE SPORÓW

§20

1. Okrêgowe s¹dy dyscyplinarne, na wnio-
sek cz³onka Izby i za pisemn¹ zgod¹
zainteresowanych stron, mog¹ rozpatry-

4. Okrêgowa komisja kwalifikacyjna w szcze-
gólno�ci wykonuje dzia³ania przewidzia-
ne w ustawie w zakresie nadawania upraw-
nieñ budowlanych. Okrêgowa komisja
kwalifikacyjna jest wybierana zgodnie
z ustaw¹ i regulaminem wyborów.

5. Prezydium okrêgowej komisji kwalifika-
cyjnej tworz¹: przewodnicz¹cy, wiceprze-
wodnicz¹cy, sekretarz i przewodnicz¹cy
zespo³ów specjalistycznych.

§14

1. Krajowy S¹d Dyscyplinarny rozpatruje spra-
wy z zakresu odpowiedzialno�ci dyscypli-
narnej oraz zawodowej jako s¹d II instancji i
jako s¹d I instancji w sprawach cz³onków
organów Krajowej Izby i okrêgowych izb.
Krajowy S¹d Dyscyplinarny jest wybierany
zgodnie z ustaw¹ i regulaminem wyborów.

2. Prezydium Krajowego s¹du Dyscyplinar-
nego tworz¹: przewodnicz¹cy, wiceprze-
wodnicz¹cy i sekretarz.

3. Okrêgowy s¹d dyscyplinarny rozpatruje spra-
wy z zakresu odpowiedzialno�ci zawodowej
i sprawy dyscyplinarne jako s¹d I instancji.
Okrêgowy s¹d dyscyplinarny jest wybierany
zgodnie z ustaw¹ i regulaminem wyborów.

4. Prezydium okrêgowego s¹du dyscyplinar-
nego tworz¹: przewodnicz¹cy, wiceprze-
wodnicz¹cy i sekretarz.

§15

1. Krajowy Rzecznik Odpowiedzialno�ci Za-
wodowej nadzoruje pracê okrêgowych
rzeczników oraz czuwa nad bezstronno-
�ci¹ w tocz¹cych siê postêpowaniach.

2. Okrêgowy rzecznik odpowiedzialno�ci za-
wodowej prowadzi postêpowania wyja-
�niaj¹ce z zakresu odpowiedzialno�ci dys-
cyplinarnej i zawodowej.

3. Krajowy i okrêgowi rzecznicy odpowie-
dzialno�ci zawodowej posiadaj¹ zastêp-
ców wybieranych na zjazdach sprawoz-
dawczo-wyborczych.

Rozdzia³ 4
PRAWA I OBOWI¥ZKI CZ£ONKÓW IZBY

§16

1. Cz³onek Izby ma prawo korzystaæ z po-
mocy w zakresie:
1)podnoszenia kwalifikacji zawodowych, II Zjazd £OIIBfo
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teoretycznie oraz praktycznie przygoto-
wany i przekonany, ¿e uzyska za³o¿ony
rezultat.

� In¿ynier nie mo¿e nara¿aæ swego zlece-
niodawcy lub pracodawcy na podejmowa-
nie przedsiêwziêæ z góry skazanych na
niepowodzenie.

� In¿ynier powinien lojalnie informowaæ
swojego zleceniodawcê lub pracodawcê
o ka¿dej okoliczno�ci, jaka mog³aby sta-
nowiæ przeszkodê lub zagro¿enie w reali-
zacji powierzonego mu zadania.

5.
STOSUNEK DO ZAWODU

Praca in¿yniera jest prac¹ twórcz¹, odpo-
wiedzialn¹ i wymagaj¹c¹ sta³ego podnosze-
nia kwalifikacji. W dzia³alno�ci zawodowej
in¿ynier powinien dbaæ o godno�æ oraz
honor zawodu oraz przeciwdzia³aæ obni¿a-
niu jego rangi i autorytetu.

6.
LOJALNO�Æ I SOLIDARNO�Æ

ZAWODOWA

In¿ynier powinien mieæ zaufanie do wyni-
ków prac wykonanych przez innych.
W przypadku innego, odmiennego pogl¹-
du krytycznego powinien go wyraziæ
w sposób kulturalny, nie obra¿aj¹c godno-
�ci oponenta.
� In¿ynier powinien podnosiæ ustawicznie

swój poziom zawodowy oraz d¹¿yæ do
rozwi¹zywania coraz ambitniejszych za-
dañ. Równocze�nie powinien dbaæ o roz-
wój zawodowy m³odszych wspó³pracow-
ników oraz partnerów.

� Dzia³anie na szkodê wspó³pracowników, po-
mniejszanie ich osi¹gniêæ zawodowych i
utrudnianie im dzia³alno�ci jest nieetyczne.

� Sprawy sporne nale¿y rozstrzygaæ we-
wn¹trz spo³eczno�ci in¿ynierskiej, ujaw-
niaj¹c przyk³ady postêpowañ godz¹cych
w autorytet zawodu i obni¿aj¹cych zaufa-
nie do zgodnej z prawem i odpowiedzial-
nej dzia³alno�ci in¿ynierskiej.

mowaniu decyzji, zw³aszcza w sferze inwe-
stycyjnej lub zwi¹zanej z eksploatacj¹ infra-
struktury powierzonej jego pieczy.
� In¿ynier powinien mieæ pe³ne zrozumie-

nie wp³ywu swojej pracy na �rodowisko
naturalne.

� In¿ynier powinien byæ �wiadomy wza-
jemnej zale¿no�ci ró¿nych ekosystemów.
Powinien przeciwdzia³aæ wprowadzaniu
do �rodowiska zmian, które powodowa³y-
by jego trwa³¹ degradacjê. Szkody wyrz¹-
dzone �rodowisku naturalnemu na sku-
tek dzia³alno�ci inwestycyjnej lub eksplo-
atacyjnej powinny byæ po zakoñczeniu
prac usuniête lub ograniczone do mini-
mum.

� W prowadzonych przez siebie pracach in-
¿ynier powinien stosowaæ w miarê mo¿li-
wo�ci materia³y odnawialne oraz bêd¹ce
wynikiem wtórnej przeróbki (recyklingu).

4.
RELACJE POMIÊDZY IN¯YNIEREM

A JEGO ZLECENIODAWC¥
I PRACODAWC¥

Praca in¿yniera wymaga czasem podej-
mowania decyzji w sytuacji konfliktu in-
teresów. In¿ynier dzia³aj¹c lojalnie jest
zaufanym powiernikiem swego zlecenio-
dawcy lub pracodawcy i w rozstrzyga-
nych przez siebie sprawach powinien po-
stêpowaæ otwarcie oraz sprawiedliwie.
O sprzeczno�ciach i konfliktach intere-
sów, jak równie¿ o mo¿liwo�ciach i spo-
sobach ich rozwi¹zywania, in¿ynier powi-
nien informowaæ swojego zleceniodawcê
lub pracodawcê.
� Jako powiernik swojego zleceniodawcy

lub pracodawcy in¿ynier powinien zacho-
waæ w tajemnicy poufne informacje
i sprawy zwi¹zane z realizowanym zada-
niem. Je¿eli uznaje za celowe ujawnienie
takich informacji, powinien uzyskaæ na
to zgodê.

� In¿ynier powinien podejmowaæ tylko ta-
kie zadania, do których wykonania jest

1.
CELE DZIA£ALNO�CI IN¯YNIERSKIEJ

Celem dzia³alno�ci in¿ynierskiej jest sta³e
udoskonalanie warunków ¿ycia ludzi drog¹
kszta³towania �rodowiska naturalnego z po-
szanowaniem jego warto�ci dla ludzkich
potrzeb, zdrowia, rozwoju spo³ecznego
i indywidualnego.

Dzia³alno�æ in¿ynierska jako us³ugowa
dla spo³eczeñstwa, jest no�nikiem jego roz-
woju cywilizacyjnego i wspó³tworzy jego kul-
turê. Dzia³alno�æ ta zaspokaja tak¿e bie¿¹ce
potrzeby spo³eczne, uwzglêdniaj¹c przy tym
do�wiadczenia przesz³o�ci, przewidywane
kierunki rozwoju oraz ich skutki.

2.
IN¯YNIER A SPO£ECZEÑSTWO

W swej dzia³alno�ci in¿ynier kieruje siê
dobrem publicznym oraz zasadami uczci-
wo�ci zawodowej i osobistej.
� In¿ynier pamiêta o konsekwencjach swo-

jej dzia³alno�ci, licz¹c siê z zagro¿eniami
bezpieczeñstwa, dobra, zdrowia i ¿ycia
ludzi.

� Dzia³alno�æ in¿ynierska jest sztuk¹ a za-
wód in¿yniera jest zawodem zaufania
publicznego. Dba³o�æ o wzrost autorytetu
zawodu powinna cechowaæ pracê in¿y-
niera i jego wyst¹pienia publiczne.

� In¿ynier powinien wyra¿aæ opiniê zawo-
dow¹ jedynie wtedy, gdy jest ona oparta
na odpowiedniej wiedzy.

� In¿ynierowi nie wolno dopuszczaæ do
dzia³añ korupcyjnych, zarówno we w³a-
snym postêpowaniu, jak i tolerowaæ ich
u innych.

� In¿ynier bierze udzia³ w dzia³alno�ci spo-
³ecznej i swoj¹ wiedzê oraz do�wiadczenie
wykorzystuje dla poprawy warunków ¿ycia.

3.
IN¯YNIER A �RODOWISKO

�wiadomo�æ oddzia³ywania in¿yniera na
zmiany i ograniczenia warunków �rodowi-
ska powinna towarzyszyæ mu przy podej-

postêpowania zawodowego cz³onków Izby In¿ynierów Budownictwa
przyjêty 27 wrze�nia 2002 r. przez I Krajowy Zjazd PIIB

KODEKS ETYCZNY
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Powsta³a 23 marca 2002 r., kiedy to I Zjazd
dokona³ wyboru przewodnicz¹cych oraz sk³a-
dów osobowych organów Izby. Jeste�my jedn¹

z trzech okrêgowych izb utworzonych przed
terminem wej�cia w ¿ycie ustawy z 15 lu-
tego 2002 r. o zmianie ustawy o samorz¹dach

£ódzka Okrêgowa Izba
In¿ynierów Budownictwa

Biuro £OIIB czynne jest od ponie-
dzia³ku do pi¹tku w godzinach 12.00�
�17.00.

Siedziba £ódzkiej Okrêgowej Izby In¿y-
nierów Budownictwa mie�ci siê w gmachu
NOT-u (na V piêtrze).

zawodowych architektów, in¿ynierów budow-
nictwa oraz urbanistów (Dz. U. nr 23, poz.
221), na mocy której, pocz¹wszy od 31 mar-
ca 2002 r., prawo wpisywania na listê cz³on-
ków okrêgowej izby uzyskali pe³nomocnicy
okrêgowi powo³ani przez Komitet Organiza-
cyjny Izby In¿ynierów Budownictwa. Rada
£OIIB ukonstytuowa³a siê 4 kwietnia 2002 r.,
wybieraj¹c siedmioosobowe Prezydium,
którego sk³ad zosta³ powiêkszony w styczniu
i we wrze�niu br. i obecnie liczy 11 osób.

Organami okrêgowej izby s¹:
� okrêgowy zjazd izby
� okrêgowa rada izby
� okrêgowa komisja rewizyjna
� okrêgowa komisja kwalifikacyjna
� okrêgowy s¹d dyscyplinarny
� okrêgowy rzecznik odpowiedzialno�ci za-

wodowej.

Pl. Komuny Paryskiej 5a
90-007 £ód�

tel. (042) 632 97 39
fax (042) 658 19 98
www.lod.piib.org.pl

e-mail: lod@piib.org.pl

W kilku miastach woj. ³ódzkiego dzia³aj¹
ju¿ punkty informacyjne £OIIB:
� w Sieradzu,
� w Kutnie,
� w Piotrkowie Trybunalskim
(zobacz informacja obok).

PRZEWODNICZ¥CY RADY IZBY
Andrzej B. Nowakowski (£ód�)

ZASTÊPCY PRZEWODNICZ¥CEGO
Agnieszka Joñca (Poddêbice)

Andrzej Kuligowski (£ód�)

SEKRETARZ
Jan Boryczka (£ód�)

ZASTÊPCA SEKRETARZA
Wies³aw Sienkiewicz (£ód�)

SKARBNIK
Roman Cichosz (Piotrków Trybunalski)

ZASTÊPCA SKARBNIKA
Jerzy Paku³a (£ód�)

CZ£ONKOWIE PREZYDIUM
Barbara Malec (Piotrków Trybunalski)

Grzegorz Cie�liñski (£ód�)
Roman Kosty³a (£ód�)

Dariusz Ostalski (Rawa Mazowiecka)

POZOSTALI CZ£ONKOWIE RADY
Andrzej Boroñ (£ód�)
Piotr Filipowicz (£ód�)

Ryszard Gierak (Sieradz)
Jan Izydorczyk (£ód�)

Kazimierz Jakubowski (£ód�)
Jacek Ka³uszka (£ód�)

Marian Kapu�ciñski (£ask)
Jerzy Krawczyk (£ód�)

Stanis³aw Krzysztofik (Piotrków Trybunalski)
Kazimierz Kurowski (£ód�)

Tadeusz Miksa (£owicz)
Piotr Parkitny (Wieluñ)

Grzegorz Rakowski (Pabianice)

RADA £ÓDZKIEJ OKRÊGOWEJ IZBY
IN¯YNIERÓW BUDOWNICTWA

Adam Ró¿ycki (Piotrków Trybunalski)
Krzysztof Stel¹gowski (£ód�)

Danuta Ulañska (£ód�)
Janusz Wisiñski (Zduñska Wola)

Henryk Wo�niak (Rawa Mazowiecka)
Bogdan Wrzeszcz (Piotrków Trybunalski)

ZESPO£Y RADY £OIIB
Zespó³ ds. Cz³onkowskich
Przewodnicz¹cy: Wies³aw Sienkiewicz
Zespó³ ds. Doskonalenia Zawodowego
Przewodnicz¹cy: Grzegorz Cie�liñski
Zespó³ ds. Etyki i Ochrony Zawodu
Przewodnicz¹ca: Barbara Malec
Zespó³ ds. Integracji z Uni¹ Europejsk¹
Przewodnicz¹cy: Roman Kosty³a
Zespó³ ds. Dzia³alno�ci Samopomocowej
Przewodnicz¹ca: Danuta Ulañska
Zespó³ ds. Ubezpieczeñ
Przewodnicz¹cy: Bogdan Wrzeszcz

Dzia³acze naszej Izby i zaproszeni go�cie w czasie II Zjazdu £OIIBfo
t.
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Na podstawie §6 ust. 2 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o samorz¹dach zawodowych
architektów, in¿ynierów budownictwa oraz urbanistów Minister Finansów w dniu
17 kwietnia 2002 r. wyda³ rozporz¹dzenie w sprawie ogólnych warunków
obowi¹zkowego ubezpieczenia od odpowiedzialno�ci cywilnej architektów oraz
in¿ynierów budownictwa (Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 367).

� powsta³ych w nastêpstwie dzia³añ wojen-
nych, stanu wojennego, rozruchów i za-
mieszek, stanu klêski ¿ywio³owej;

� wynik³ych z przekroczenia ustalonych
kosztów;

� powsta³ych w wyniku na³o¿enia kar
umownych i kar administracyjnych;

� wyrz¹dzonych wskutek naruszenia praw
autorskich i patentów;

� powsta³ych w wyniku normalnego zu¿y-
cia lub wadliwej eksploatacji obiektów
budowlanych.
Minimalna suma gwarancyjna ubezpie-

czenia, w odniesieniu do jednego zdarzenia,
którego skutki objête s¹ umow¹ ubezpiecze-
nia OC, wynosi równowarto�æ 50 000 euro.

Umowê ubezpieczenia zawiera siê
w terminie 30 dni od dnia wpisu na listê
cz³onków Izby, nie pó�niej jednak ni¿
w dniu poprzedzaj¹cym dzieñ rozpoczêcia
wykonywania samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie. Umowê ubezpie-
czenia OC zawiera siê na okres 12 miesiêcy
i ulega ona przed³u¿eniu na okres nastêp-
nych 12 miesiêcy, chyba ¿e ubezpieczaj¹cy
wypowie j¹, nie pó�niej ni¿ 30 dni przed
up³ywem okresu, na jaki umowa zosta³a
zawarta.

Je¿eli zdarzenie powoduj¹ce szkodê wy-
st¹pi³o w okresie ubezpieczenia, Warta zgod-
nie z warunkami umowy wyp³aci odszkodo-
wanie, nawet je�li roszczenie zosta³o zg³o-
szone przez poszkodowanego po zakoñcze-
niu okresu ubezpieczenia, a¿ do chwili
ustawowego przedawnienia roszczeñ.

Szczegó³owe informacje o warunkach
ubezpieczenia mo¿na uzyskaæ w placów-
kach TUiR Warta (bezp³atna infolinia
0 801-384-666)

oprac.
Renata W³ostowska

Ubezpieczenie od odpowiedzialno�ci cy-
wilnej oznacza, ¿e Warta wyp³aci odszko-
dowanie w sytuacji, gdy cz³onek PIIB wyko-
nuj¹c samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, w zakresie posiadanych
uprawnieñ budowlanych, wyrz¹dzi szkodê
osobie poszkodowanej, za któr¹ w my�l
przepisów prawa ponosi odpowiedzialno�æ
cywiln¹.

Warta nie obejmuje ochron¹ ubezpie-
czeniow¹ szkód:
� wyrz¹dzonych z winy umy�lnej ubezpie-

czonego, stwierdzonych prawomocnym
orzeczeniem s¹du lub s¹du dyscyplinar-
nego;

� wyrz¹dzonych osobom fizycznym zatrud-
nionym przez ubezpieczonego na podsta-
wie umowy o pracê lub wykonuj¹cym robo-
ty lub us³ugi  na rzecz ubezpieczonego na
podstawie umowy prawa cywilnego, powsta-
³e w zwi¹zku ze �wiadczeniem pracy, robót
lub us³ug na rzecz ubezpieczonego;

� powsta³ych po skre�leniu ubezpieczone-
go z listy cz³onków Izby, a tak¿e w okresie
zawieszenia w prawach cz³onka Izby, chy-
ba ¿e szkoda jest nastêpstwem wykony-
wania samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie przed skre�leniem
lub zawieszeniem;

Na mocy tego rozporz¹dzenia ka¿da osoba
wpisana na listê cz³onków Izby In¿ynierów
Budownictwa podlega obowi¹zkowi ubez-
pieczenia od odpowiedzialno�ci cywilnej za
szkody, które mog¹ wynikn¹æ w zwi¹zku
z wykonywaniem przez ni¹ samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie. Ubez-
pieczenie jest adresowane do osób fizycz-
nych, a nie do podmiotów gospodarczych.

Ustawowy obowi¹zek posiadania ubez-
pieczenia od odpowiedzialno�ci cywilnej przez
cz³onków samorz¹du zawodowego in¿ynie-
rów budownictwa oznacza, ¿e w przypadku
niezawarcia tego ubezpieczenia cz³onek Izby
zobowi¹zany bêdzie do uiszczenia op³aty
karnej na rzecz Ubezpieczeniowego Fundu-
szu Gwarancyjnego w wysoko�ci 2 200 z³.

Cz³onkowie Polskiej Izby In¿ynierów Bu-
downictwa obecnie ubezpieczeni s¹ od od-
powiedzialno�ci cywilnej w Towarzystwie
Ubezpieczeñ i Reasekuracji Warta SA.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpo-
wiedzialno�æ cywilna kontraktowa i delikto-
wa ubezpieczonego za szkodê na maj¹tku
i na osobie, wyrz¹dzone w okresie ubezpie-
czenia w zwi¹zku z wykonywaniem zawodu.
Ochron¹ ubezpieczeniow¹ objête s¹ rów-
nie¿ dzia³ania i zaniechania personelu za-
trudnionego przez ubezpieczonego.

Obowi¹zkowe
ubezpieczenie OC

W punktach informacyjnych £OIIB mo¿na
uzyskaæ informacje na tematy zwi¹zane z
nasz¹ Izb¹. Obecnie dzia³aj¹ ju¿ punkty : w
Piotrkowie Trybunalskim (Dom Techni-
ka, pok. 7, ul. Armii Krajowej 24 a, tel.
(044) 647-14-21, poniedzia³ek�pi¹tek
w godz. 16.00-18.00; w Sieradzu (Staro-

stwo Powiatowe, pok. 703, Pl. Wojewódzki
3, 98-200 Sieradz, tel. (043) 822 05 01
wewn. 703, wtorek i pi¹tek 16.00�18.00,
czwartek 13.00�15.00); w Kutnie (ul. Grun-
waldzka 1, pok. 305, poniedzia³ek 16.00�
�18.00, wtorek i czwartek 17.00�19.00).

W trakcie organizacji s¹ punkty infor-
macyjne £OIIB w £owiczu, Skierniewicach,
Wieluniu, Be³chatowie i w Radomsku.

W biurze £OIIB i w punktach informacyjnych
mo¿na skorzystaæ z prenumerowanych przez
Izbê czasopism naukowo-technicznych: �In-
¿ynieria i Budownictwo�, �Wiadomo�ci IBP�,
�Przegl¹d Budowlany�, �Biuletyn INPE�, �Wia-
domo�ci Naftowe i Gazownicze�, �Ciep³ow-
nictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja�, �Gaz,
Woda i Technika Sanitarna�, �Gospodarka
Wodna�, �Drogownictwo�, �Wiadomo�ci Me-
lioracyjne i £¹karskie � zagadnienia in¿ynie-
rii �rodowiska wiejskiego�.

Punkty informacyjne
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technicznych w budownictwie, z³o¿onego
na co najmniej 1 miesi¹c przed termi-
nem zawieszenia.

2. Zawieszenia w prawach cz³onka spowo-
dowanego sankcj¹ dyscyplinarn¹, to jest:
� orzeczeniem kary, o której mowa

w art. 96 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo
budowlane,

� ukaraniem cz³onka izby w trybie odpo-
wiedzialno�ci zawodowej lub dyscypli-
narnej, do czasu zatarcia kary.

3. Nieuiszczania sk³adek cz³onkowskich
przez okres d³u¿szy ni¿ 6 miesiêcy.

§3.

Konsekwencjami zawieszenia w prawach cz³on-
ka spowodowanego sankcj¹ dyscyplinarn¹ jest:

mniej 1 miesi¹c przed terminem skre-
�lenia.

2. Orzeczenia o stwierdzeniu utraty upraw-
nieñ budowlanych.

3. Orzeczenia kary, o której mowa w art. 54
ust. 1 pkt. 4 ustawy o samorz¹dach.

4. Nieuiszczania sk³adek cz³onkowskich
przez okres 1 roku.

5. �mierci cz³onka.

§2.

Zawieszenie cz³onkostwa w PIIB mo¿e na-
st¹piæ w przypadku:
1. Pisemnego wniosku Zainteresowanego do

okrêgowej izby o zawieszenie w prawach
cz³onka PIIB z racji czasowego zaprzesta-
nia wykonywania samodzielnych funkcji

czenia OC w wysoko�ci 10 z³ za miesi¹c.
Ta czê�æ sk³adki cz³onkowskiej oraz ubez-
pieczenie OC jest p³atna za rok z góry
(przelew w ³¹cznej wysoko�ci 180 z³) na
konto KIIB w Warszawie.
Okres wa¿no�ci za�wiadczenia jest uzale¿-

niony od wybranego przez cz³onka okresu
op³aty sk³adki na £OIIB (tj. pó³ roku lub rok).

Przed³u¿enie cz³onkostwa

W celu przed³u¿enia cz³onkostwa w £OIIB
niezbêdne jest uregulowanie ww. sk³adek
(kwoty obowi¹zuj¹ce w 2004r.):
� sk³adka cz³onkowska na rzecz £ódzkiej

Okrêgowej Izby In¿ynierów Budownictwa
w wysoko�ci 25 z³ za miesi¹c. Ta czê�æ
sk³adki cz³onkowskiej jest p³atna co pó³
roku (w wysoko�ci 150 z³) lub co rok
(w wysoko�ci 300 z³) w terminie do 15
dni przed rozpoczêciem okresu sk³adko-
wego (np. za rok 2004 lub za I pó³rocze
2004 r. do 15 XII 2003 r.),

� sk³adka cz³onkowska na rzecz Krajowej
Izby In¿ynierów Budownictwa w wysoko�ci
5 z³ za miesi¹c oraz ubezpieczenie
OC w wysoko�ci 10 z³ za miesi¹c. Ta czê�æ
sk³adki cz³onkowskiej oraz ubezpieczenie

stracji wniosku o wpisanie na listê cz³on-
ków Izby kandydat obowi¹zany jest wp³aciæ
jednorazowo na konto £ódzkiej Okrê-
gowej Izby In¿ynierów Budownictwa
(konto Nordea Bank Polska S.A.
37155010200000000035412607) I sk³ad-
kê cz³onkowsk¹ (zwana op³at¹ za wpisowe)
100 z³. Po podjêciu przez Radê £OIIB uchwa-
³y o wpisanie na listê cz³onków Izby, warun-
kiem uzyskania aktualnego za�wiadczenia
o cz³onkostwie w Izbie jest op³acenie
i przed³o¿enie w biurze £OIIB przelewów na:
� czê�æ sk³adki cz³onkowskiej na rzecz £ódz-

kiej Okrêgowej Izby In¿ynierów Budow-
nictwa (konto Nordea Bank Polska SA
37155010200000000035412607) w wy-
soko�ci 25 z³ za miesi¹c. Ta czê�æ sk³adki
cz³onkowskiej jest op³acana za okres pó³
roku (w wysoko�ci 150 z³) lub za ca³y rok
(w wysoko�ci 300 z³),

� czê�æ sk³adki cz³onkowskiej na rzecz Kra-
jowej Izby In¿ynierów Budownictwa
w wysoko�ci 5 z³ za miesi¹c oraz ubezpie-

Ustawa z 15 grudnia 2000 r. o samorz¹dach
zawodowych architektów, in¿ynierów bu-
downictwa oraz urbanistów na³o¿y³a na
cz³onka Izby w art. 41 obowi¹zek �regular-
nego op³acania sk³adek cz³onkowskich�.
Tak¿e Statut Polskiej Izby In¿ynierów Bu-
downictwa uchwalony 27 wrze�nia 2002 r.
przez I Zjazd Krajowy Izby In¿ynierów Bu-
downictwa w paragrafie 17 pkt. 4 stanowi,
¿e �cz³onek Izby jest zobowi¹zany do wno-
szenia sk³adek na zasadach przyjêtych
uchwa³¹ Krajowego Zjazdu Izby�. Wy¿ej
wymieniona deklaracja zawarta w Statucie
spowodowa³a uchwalenie przez I Krajowy
Zjazd Delegatów Izby In¿ynierów Budow-
nictwa 27�28 wrze�nia 2002 r. i zaktuali-
zowanie przez II Krajowy Zjazd Delegatów
13�14 czerwca 2003 r. �Zasad gospodarki
finansowej Izb In¿ynierów Budownictwa�.

Zapisujemy siê do Izby

Zgodnie z aktualnie obowi¹zuj¹cymi �Za-
sadami gospodarki finansowej� przy reje-

Jak p³aciæ sk³adki?

Na podstawie art. 19, 42, 43 i 54 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz¹dach
zawodowych architektów, in¿ynierów bu-
downictwa oraz urbanistów (Dz. U. Nr 5
z 2001 r. poz. 42), art. 96 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
Nr 106 z 1994 r. poz. 1126), §19. Statutu
PIIB oraz Zasad Gospodarki Finansowej
PIIB przyjêtych przez I Krajowy Zjazd PIIB,
ustala siê co nastêpuje:

§1.

Ustanie cz³onkostwa w PIIB mo¿e nast¹piæ
w wypadku:
1. Pisemnego wniosku Zainteresowanego

do okrêgowej izby o skre�lenie z listy
cz³onków PIIB, z³o¿onego na co naj-

Regulamin postêpowania
PRZY USTANIU, ZAWIESZANIU LUB WZNAWIANIU CZ£ONKOSTWA W POLSKIEJ IZBIE IN¯YNIERÓW BUDOWNICTWA

przyjêty przez Krajow¹ Radê 16 maja 2003 r.
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� nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ za 6 miesiêcy.

§8.

Spe³nienie wymogów, o których mowa w §5
i §6 niniejszego regulaminu, jest warun-
kiem wydania za�wiadczenia o cz³onko-
stwie w PIIB.

§9.

Decyzjê o wznowieniu cz³onkostwa podej-
muje okrêgowa izba, wydaj¹c Zainteresowa-
nemu za�wiadczenie o cz³onkostwie w PIIB.

§10.

Regulamin wchodzi w ¿ycie z dniem 1 sty-
cznia 2003 r.

dr in¿. Janusz Rymsza
Sekretarz Krajowej Rady

Polskiej Izby In¿ynierów Budownictwa

prof. Zbigniew Grabowski
Prezes Krajowej Rady

Polskiej Izby In¿ynierów Budownictwa

modzielnej funkcji technicznej w bu-
downictwie.

2. Zakoñczenia okresu zawieszenia w pra-
wach cz³onka, spowodowanego sankcj¹
dyscyplinarn¹ � w tym przypadku nale¿y
z³o¿yæ wniosek o wznowienie cz³onko-
stwa.

§6.

Wnioskuj¹cy o wznowienie cz³onkostwa
w PIIB powinien wraz z wnioskiem z³o¿yæ
kserokopie dowodów:

� op³aty wpisowego w wysoko�ci 100 z³,
� op³aty zaleg³ych sk³adek i ubezpie-

czenia OC, je¿eli takie zaistnia³y
przed terminem zawieszenia cz³onko-
stwa,

� op³aty sk³adek i ubezpieczenia OC za
nadchodz¹cy okres 1. roku.

§7.

Zaleg³a sk³adka:
� nie dotyczy okresu zawieszenia cz³on-

kostwa,

� zakaz wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie
oraz zakaz pe³nienia funkcji w orga-
nach izby,

� wyga�niêcie mandatu cz³onka izby na
okres zawieszenia,

� pozbawienie czynnego i biernego pra-
wa wyborczego, do czasu zatarcia kary
zawieszenia.

§4.

Zawieszenie cz³onkostwa w PIIB powoduje:
� odmowê wydania za�wiadczenia

o cz³onkostwie w PIIB,
� obowi¹zek zwrotu do biura izby za-

�wiadczenia o cz³onkostwie w PIIB.

§5.

Wznowienie cz³onkostwa w PIIB mo¿e na-
st¹piæ w przypadku:
1. Pisemnego wniosku Zainteresowanego do

okrêgowej izby o wznowienie cz³onko-
stwa w PIIB, z³o¿onego na co najmniej
1 miesi¹c przed terminem podjêcia sa-

Uwaga: obowi¹zek uiszczenia wpisowe-
go w wysoko�ci 100 z³ nie dotyczy cz³onków,
którzy uprzednio sami wyst¹pili z wnio-
skiem o zawieszenie cz³onkostwa.

Roman Cichosz
Skarbnik Rady £OIIB

nia sk³adek cz³onkowskich przez okres d³u¿-
szy ni¿ 6 miesiêcy lub na wniosek cz³onka
izby, który czasowo zaprzesta³ wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych.

Zawieszenie cz³onkostwa nak³ada na
dan¹ osobê obowi¹zek zwrotu do biura Izby
aktualnego za�wiadczenia o cz³onkostwie.

Wznowienie cz³onkostwa

Mo¿e nast¹piæ w przypadku pisemnego wnio-
sku zainteresowanego do £OIIB o wznowie-
nie cz³onkostwa z³o¿onego na co najmniej
1 miesi¹c przed terminem podjêcia samo-
dzielnej funkcji technicznej w budownictwie.

Osoba zainteresowana wznowieniem
cz³onkostwa powinna wraz z wnioskiem
z³o¿yæ kserokopie dowodów:
� op³aty I sk³adki cz³onkowskiej (wpisowe-

go) w wysoko�ci 100 z³,
� op³aty zaleg³ych sk³adek i ubezpieczenia

OC, je¿eli takie zaistnia³y przed termi-
nem zawieszenia cz³onkostwa (zaleg³a
sk³adka nie dotyczy okresu zawieszenia
cz³onkostwa i nie mo¿e byæ wiêksza ni¿
za 6 miesiêcy),

� op³aty sk³adek i ubezpieczenia OC za
nadchodz¹cy okres 1 roku.

OC jest p³atne za rok z góry, np. przelew za
2004 r. w ³¹cznej wysoko�ci 180 z³ do 15
dnia miesi¹ca rozpoczynaj¹cego okres
sk³adkowy, do 15 XII 2003 r.
Proszê zwróciæ uwagê, ¿e w przypadku

cz³onków posiadaj¹cych indywidualne ubez-
pieczenie OC, które spe³nia wymogi Rozpo-
rz¹dzenia Ministra Finansów z 17 kwietnia
2002 r., nale¿y przelaæ na konto Polskiej
Izby In¿ynierów Budownictwa tylko roczn¹
sk³adkê w wysoko�ci 60 z³.

Aktualne za�wiadczenie o przynale¿no-
�ci do £ódzkiej Okrêgowej Izby In¿ynierów
Budownictwa cz³onek otrzyma po uregulo-
waniu sk³adek. W przypadku pierwszego
za�wiadczenia nale¿y po odbiór stawiæ siê
osobi�cie do biura £OIIB lub daæ komu�
swoje pisemne pe³nomocnictwo. Kolejne
za�wiadczenia po wp³yniêciu op³at zostan¹
wys³ane listem poleconym.

Przypomnieæ nale¿y, ¿e zgodnie z art 42.
pkt. 2 ustawy z 15 grudnia 2000 r. skre�lenie
z listy cz³onków okrêgowej izby mo¿e nast¹-
piæ w przypadku nieuiszczania sk³adek
cz³onkowskich przez okres 1 roku, a zgodnie
z art. 42 pkt. 3 zawieszenie w prawach
cz³onka nastêpuje w przypadku nieuiszcza-

Sk³adki, które op³acaj¹ cz³onkowie Izby:
1. na konto Okrêgowej Izby:

� wpisowe 100 z³ (przy zapisie do Izby
lub przy wznowieniu cz³onkostwa)

� sk³adkê za 6 miesiêcy � 150 z³ lub
za 12 miesiêcy � 300 z³

2. na konto Krajowej Izby:
� 180 z³ (120 z³ ubezpieczenie roczne

OC i 60 z³ sk³adka na Krajow¹ Izbê
In¿ynierów Budownictwa)

Cz³onkowie, którzy spe³nili te warunki,
otrzymuj¹ stosowne za�wiadczenie. Ter-
min wa¿no�ci za�wiadczenia uzale¿nio-
ny jest od wysoko�ci op³aconej na rzecz
Okrêgowej Izby sk³adki (150 z³ �
za�wiadczenie wa¿ne 6 miesiêcy, 300 z³
� za�wiadczenie wa¿ne 12 miesiêcy)

UWAGA!
SK£ADKI S¥ ROZLICZANE

W OKRESACH MIESIÊCZNYCH.
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Zgodnie z Regulaminem powo³ywania
cz³onków zespo³ów kwalifikacyjnych i eg-
zaminacyjnych w sprawach nadawania
uprawnieñ budowlanych, przewodnicz¹cy
Okrêgowej Komisji Kwalifikacyjnej po za-
siêgniêciu opinii jej cz³onków ustali³ listê
egzaminatorów.

Pierwsza sesja egzaminacyjna na
uprawnienia budowlane odby³a siê
w dniach 16�22 wrze�nia 2003 r. Trzy
zespo³y kwalifikacyjne po weryfikacji do-
kumentów oraz sprawdzeniu przebiegu
praktyki zawodowej dopu�ci³y do egzami-

� Regulamin powo³ywania cz³onków zespo-
³ów kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych
w sprawach nadawania uprawnieñ bu-
dowlanych,

� Regulamin postêpowania kwalifikacyjne-
go w sprawach nadawania uprawnieñ
budowlanych,

� Regulamin przeprowadzania egzaminów
i nadawania uprawnieñ budowlanych,

� Regulamin korzystania z centralnego za-
sobu pytañ egzaminacyjnych na upraw-
nienia budowlane,

� Regulamin postêpowania kwalifikacyjne-
go w sprawie nadawania tytu³u rzeczo-
znawcy budowlanego.

Komisja Kwalifikacyjna £OIIB zosta³a wy-
brana w dniu 23 marca 2003 r. na I Zje�dzie
£OIIB i ukonstytuowa³a siê na pierwszym
posiedzeniu, które odby³o siê w dniu
22 kwietnia 2002 r.

W pocz¹tkowym okresie dzia³alno�æ Ko-
misji Kwalifikacyjnej koncentrowa³a siê na
opracowaniu i opiniowaniu niezbêdnych
regulaminów. Obecnie dzia³a ona w oparciu
o nastêpuj¹ce ustalenia:
� Regulamin Krajowej Komisji Kwalifikacyj-

nej Polskiej Izby In¿ynierów Budownictwa,
� Regulamin Okrêgowych Komisji Kwalifi-

kacyjnych Polskiej Izby In¿ynierów Bu-
downictwa,

Okrêgowa Komisja
Kwalifikacyjna £OIIB
i jej zadania
Relacja z pierwszej sesji egzaminów
na uprawnienia budowlane
Jednym z podstawowych zadañ, jakie nak³ada ustawa na Izby In¿ynierów
Budownictwa, jest nadawanie i pozbawianie uprawnieñ budowlanych w okre�lo-
nych specjalno�ciach. Poni¿ej prezentujemy relacjê z prac Komisji Kwalifikacyj-
nej £OIIB, która niedawno przeprowadzi³a pierwsz¹ sesjê egzaminów na upraw-
nienia budowlane.

KOMISJA KWALIFIKACYJNA £OIIB

PREZYDIUM
Wac³aw Sawicki

(Przewodnicz¹cy)
Zbigniew Cichoñski

(Z-ca Przewodnicz¹cego)
Henryk Ma³asiñski

(Sekretarz)

CZ£ONKOWIE
Jan Cichocki

Zbigniew Dembiñski
Jan Ga³¹zka

Przemys³aw Kowalski
Józef Kucharski

Edward Maciejek
Józef Nowak

Zdzis³aw Soszkowski
Czes³aw Tomczyk
Stanis³aw Wójcik

M³odzi in¿ynierowie przed wrêczeniem uprawnieñfo
t.
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Izby Okrêgowe
Dolno�l¹ska OIIB
Przewodnicz¹cy: Jerzy Jasieñko

Kujawsko-Pomorska OIIB
Przewodnicz¹cy: Andrzej My�liwiec

Lubelska OIIB
Przewodnicz¹cy: Zbigniew Mitura

Lubuska OIIB w Zielonej Górze
Przewodnicz¹cy: Piotr Rupieta

Lubuska OIIB w Gorzowie Wielkopolskim
Przewodnicz¹cy: Józef Krzy¿anowski

£ódzka OIIB
Przewodnicz¹cy: Andrzej B. Nowakowski

Ma³opolska OIIB
Przewodnicz¹cy: Zygmunt Rawicki

Mazowiecka OIIB
Przewodnicz¹cy: Wies³aw Olechnowicz

Opolska OIIB
Przewodnicz¹cy: Adam Rak

Podkarpacka OIIB
Przewodnicz¹cy: Jerzy Kerste

Podlaska OIIB
Przewodnicz¹cy: Ryszard Dobrowolski

Pomorska OIIB
Przewodnicz¹cy: Ryszard Trykosko

�l¹ska OIIB
Przewodnicz¹cy: Stefan Czarniecki

�wiêtokrzyska OIIB
Przewodnicz¹cy: Marian Jantura

Warmiñsko-Mazurska OIIB
Przewodnicz¹cy: Zdzis³aw Binerowski

Wielkopolska OIIB
Przewodnicz¹cy: Marian Krzysztofiak

Zachodniopomorska OIIB
Przewodnicz¹cy: Mieczys³aw O³tarzewski

wej, pamiêtaj¹c, i¿ wykonuj¹ zawód zaufa-
nia publicznego.

Nastêpna sesja egzaminacyjna na upraw-
nienia budowlane odbêdzie siê w dniach
8�11 grudnia 2003 r.

Obecnie kompletowane s¹ zespo³y egza-
minacyjne oraz przygotowywane s¹ pytania
egzaminacyjne. Uchwa³¹ Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej program nastêpnej sesji zo-
sta³ zmieniony i obejmuje 127 aktów praw-
nych w stosunku do 150 w poprzednim
zestawie

Wac³aw Sawicki
Przewodnicz¹cy

Komisji Kwalifikacyjnej
£OIIB

nu 75 osób. Na egzamin testowy zg³osi³o
siê 55 osób, a 31 uzyska³o wynik pozy-
tywny i zosta³o dopuszczone do egzaminu
ustnego.

Egzamin ustny zdali wszyscy dopuszcze-
ni kandydaci. Wyniki naszej sesji mieszcz¹
siê w �rednich wynikach krajowych, tzn.
zda³o 56% osób przystêpuj¹cych do egzami-
nu. Mo¿na wiêc stwierdziæ, ¿e Ci, którzy
zdali egzamin na uprawnienia i bêd¹ mogli
wkrótce pe³niæ samodzielne funkcje w bu-
downictwie prezentuj¹ dobry poziom i tak
jak przyrzekli podczas uroczystej ceremonii
wrêczenia uprawnieñ 12 listopada 2003 r.
swoje obowi¹zki zawodowe bêd¹ wykony-
waæ rzetelnie i uczciwie, przestrzegaj¹c za-
sad wiedzy technicznej oraz etyki zawodo-

PRZYRZECZENIE

W zwi¹zku z uzyskaniem uprawnieñ
budowlanych, które s¹ niezbêdne do
pe³nienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, przy-
rzekam uroczy�cie, ¿e:
� swoje obowi¹zki zawodowe bêdê

wykonywaæ rzetelnie i uczciwie,
przestrzegaj¹c zasad wiedzy tech-
nicznej oraz etyki zawodowej;

� zawsze bêdê przestrzegaæ obowi¹-
zuj¹cych przepisów, w tym tech-
niczno-budowlanych;

� podczas mojej dzia³alno�ci bêdê
pamiêtaæ, i¿ wykonujê zawód za-
ufania publicznego.

Od  lewej: Zbigniew Solarz (Rzecznik Prasowy Wojewody £ódzkiego), Wac³aw
Sawicki (Przewodnicz¹cy Komisji Kwalifikacyjnej), Andrzej B. Nowakowski (Prze-
wodnicz¹cy Rady £OIIB), Krzysztof Makowski (Wojewoda £ódzki) i Ryszard Podla-

dowski (Dyrektor Wydz. Rozwoju Regionalnego £ódzkiego Urzêdu Wojewódzkiego)

fo
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Stanowisko
£OIIB

Wed³ug rozporz¹dzenia ministra go-
spodarki terenowej i ochrony �rodowiska z
20 lutego 1974 r. w sprawie samodziel-
nych funkcji technicznych w budownic-
twie (Dz. U. nr 8 z 1975 r., poz. 46 z pó�n.
zm.) uprawnieñ do sporz¹dzania projek-
tów zagospodarowania dzia³ki lub terenu
(b¹d� ekwiwalentnych planów realizacyj-
nych) nie nadawano nawet osobom
w specjalno�ci architektonicznej (§13
ust. 1, pkt 1, §4 ust. 1), za to udzielano �
chocia¿ w ograniczonym zakresie � oso-
bom w specjalno�ci konstrukcyjno-budow-
lanej (§6 ust. 2). Upowszechni³a siê
w zwi¹zku z tym praktyka, poparta pisem-
nymi wyja�nieniami resortu, ¿e prawo spo-
rz¹dzania ww. projektów maj¹ osoby po-
siadaj¹ce uprawnienia budowlane bez ogra-
niczeñ w specjalno�ciach sieciowych oraz
architektonicznej, za� z ograniczeniami do
terenu dzia³ki � osoby posiadaj¹ce upraw-
nienia budowlane w specjalno�ci konstruk-
cyjno-budowlanej.

Wcze�niejsze regulacje ustawowe doty-
cz¹ce Prawa budowlanego (z 1928 r.
i z 1961 r.) oraz ich akty wykonawcze nie
przewidywa³y ¿adnych szczególnych upraw-
nieñ do sporz¹dzania projektów b¹d� pla-
nów realizacyjnych zagospodarowania tere-
nu lub dzia³ki, co czyni³o praktykê ich
egzekwowania o tyle prostsz¹, ¿e uznawano
za upowa¿nione do ich sporz¹dzania wszyst-
kie osoby posiadaj¹ce uprawnienia do pro-
jektowania bez wzglêdu na specjalno�æ.

Kolejne ustawy Prawo budowlane ka¿-
dorazowo przewidywa³y respektowanie za-
sady praw nabytych w odniesieniu do
uprawnieñ budowlanych posiadanych przez
osoby wykonuj¹ce samodzielne funkcje tech-
niczne w budownictwie. St¹d nasz zdecydo-
wany sprzeciw budz¹ dokonywane przez
pracowników organów administracji archi-
tektoniczno-budowlanej i nadzoru budow-
lanego próby weryfikacji zakresu niektó-
rych uprawnieñ budowlanych.

Przyk³adem poszanowania praw naby-
tych by³o sprostowanie w uprawnieniach
do projektowania zwrotu �sieci oraz insta-
lacji i urz¹dzeñ...�, gdy¿ termin �sieci�
pojawi³ siê po raz pierwszy w ustawie
Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r.,
a osoby, którym nadano uprawnienia

2.

Termin �projekt zagospodarowania terenu
lub dzia³ki� pojawi³ siê jako element pro-
jektu budowlanego w ustawie Prawo bu-
dowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 89,
poz. 414 z pó�n. zm.). W poprzednich
regulacjach ustawowych sprzed 1994 r.
u¿ywano terminu �plan realizacyjny zago-
spodarowania dzia³ki lub terenu�, którego
pojêcie by³o równoznaczne z pó�niejszym
�projektem zagospodarowania terenu lub
dzia³ki�. W �lad za t¹ ustaw¹ ukaza³o siê �
obowi¹zuj¹ce do dzi� � rozporz¹dzenie
ministra gospodarki przestrzennej i bu-
downictwa z 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w bu-
downictwie (Dz. U. nr 8, poz. 38), które
przypisa³o zdolno�æ do sporz¹dzania pro-
jektów zagospodarowania dzia³ki lub tere-
nu osobom posiadaj¹cym uprawnienia bu-
dowlane do projektowania w specjalno�ci
architektonicznej bez ograniczeñ (§4
ust. 3) lub w ograniczonym zakresie (§5
ust. 1). Pocz¹wszy od 1 stycznia 1995 r.
informacje takie znalaz³y siê równie¿
w imiennych dokumentach o nadaniu
uprawnieñ budowlanych, lecz nie posiada-
j¹ ich osoby, które uzyska³y uprawnienia
w okresie wcze�niejszym.

1.

Do naszej Izby zaczê³y nap³ywaæ liczne
zapytania oraz skargi projektantów specjal-
no�ci sieciowych oraz drogowej, zwi¹zane
ze stosowaniem ró¿nych interpretacji prze-
pisów Prawa budowlanego przez organy
administracji architektoniczno-budowlanej
upowa¿nione do zatwierdzania projektów
budowlanych oraz wydawania pozwoleñ na
budowê.

Dotycz¹ one w szczególno�ci:
a. ¯¹dania od projektantów ww. specjalno-

�ci za³¹czania poza projektami budowla-
nymi bran¿owymi dodatkowych projek-
tów zagospodarowania terenu lub dzia³ki
sporz¹dzonych przez osoby z uprawnie-
niami projektowymi w specjalno�ci
architektonicznej. Dotyczy to tak¿e przy-
padków, gdy projektowanym obiektom
sieci podziemnych lub obiektom drogo-
wym nie towarzyszy ¿adna projektowana
zabudowa architektoniczna danego tere-
nu lub dzia³ki.

b. ¯¹dania od projektantów budowlanych
przy³¹czy sieciowych, aby by³y dodatkowo
wyposa¿one w projekt zagospodarowania
dzia³ki lub terenu uzgodniony z rzeczo-
znawc¹ ds. zabezpieczeñ przeciwpo¿aro-
wych.

w sprawie zró¿nicowanych inter-
pretacji niektórych przepisów
Prawa budowlanego oraz wyma-
gañ wobec osób sporz¹dzaj¹cych
projekty budowlane bran¿
sieciowych oraz drogowej
przyjête 13 sierpnia 2003 r.
przez Prezydium Rady £OIIB
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Z prac
Komisji Rewizyjnej

w latach poprzednich (z pominiêciem ter-
minu �sieci�), dozna³yby uszczuplenia za-
kresu swoich uprawnieñ projektowych.

Jednak wielu cz³onków £OIIB sygnalizu-
je, ¿e pojawiaj¹ siê próby podwa¿enia zakre-
su ich uprawnieñ do projektowania przez
organy administracji architektoniczno-bu-
dowlanej i nadzoru budowlanego, które nie
posiadaj¹ kompletnych dokumentów z in-
terpretacj¹ stosowania i kontroli upraw-
nieñ. Pojawia siê zatem pilna potrzeba
kompleksowego uporz¹dkowania zakresu
uprawnieñ budowlanych nadawanych w la-
tach poprzednich z dostosowaniem ich wy-
k³adni do aktualnej ustawy Prawo budowla-
ne i ujednolicenia systemu ich kontroli
przez organy urzêdowe. Zadanie takie po-
winna podj¹æ Polska Izba In¿ynierów Bu-
downictwa, wspó³dzia³aj¹c z samorz¹dami
zawodowymi architektów oraz urbanistów,
a nastêpnie przekazaæ projekt stosownego
dokumentu ministrowi infrastruktury do
wydania go w formie rozporz¹dzenia (np.
aktualizuj¹cego obecnie obowi¹zuj¹ce roz-
porz¹dzenie w sprawie samodzielnych funk-
cji technicznych w budownictwie).

3.

Problem zasadno�ci ka¿dorazowego wyma-
gania projektów zagospodarowania terenu

lub dzia³ki powinien byæ regulowany
w oparciu o tre�æ art. 34 ust. 2 ustawy
z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z której
wynika, ¿e �zakres i tre�æ projektu budow-
lanego (a zatem tak¿e projektu zagospoda-
rowania dzia³ki lub terenu � jako jego
czê�ci) powinny byæ dostosowane do specy-
fiki i charakteru obiektu oraz stopnia skom-
plikowania robót budowlanych�.

Sporz¹dzanie projektów zagospo-
darowania przy projektach budowlanych
sieci infrastruktury podziemnej oraz pro-
jektach dróg i placów utwardzonych
nie powinno byæ zatem wymagane
w przypadkach, gdy z tre�ci o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu
lub z o�wiadczenia inwestora wynika rów-
noczesny brak projektowanej zabudowy
elementami architektonicznymi (budyn-
ki, budowle, urz¹dzenia nadziemne, ele-
menty tzw. ma³ej architektury terenowej
itp.) Wed³ug naszej wiedzy taka interpre-
tacja przepisów by³a dotychczas powszech-
nie stosowana i nie ma podstaw do jej
zmiany.

4.

Ustawa z 27 marca 2003 r. o zmianie
ustawy Prawo budowlane oraz zmianie nie-
których ustaw (Dz. U. nr 80, poz. 718)

rozszerzy³a wykaz obiektów i robót budow-
lanych, których budowa nie wymaga decyzji
o pozwoleniu na ich wykonanie. W�ród nich
(art. 29 ust. 1, pkt. 20) znalaz³y siê m. in.
wszystkie przy³¹cza sieciowe do budyn-
ków, dla których wed³ug art. 30 ustawy
przewidziano wymóg zg³oszenia budowy w³a-
�ciwemu organowi na 30 dni przed jej
rozpoczêciem.

Jednak wed³ug tre�ci art. 30 ust. 3 przy
zg³oszeniu budowy w przypadkach wymie-
nionych w art. 29 ust. 1 pkt. 19 i pkt. 20
nale¿y przedstawiæ m. in. �projekt zago-
spodarowania dzia³ki lub terenu, uzgod-
niony z rzeczoznawc¹ ds. zabezpieczeñ
przeciwpo¿arowych wraz z opisem tech-
nicznym instalacji wykonanych przez pro-
jektanta posiadaj¹cego wymagane upraw-
nienia budowlane�.

Obowi¹zek opiniowania projektów
wszystkich przy³¹czy sieciowych do budyn-
ku przez rzeczoznawcê ds. przeciwpo¿aro-
wych jest zbêdny nie tylko naszym zda-
niem, lecz równie¿ wed³ug opinii zaintere-
sowanych rzeczoznawców i powinien zostaæ
ograniczony wy³¹cznie do instalacji zbiorni-
kowych na gaz p³ynny, przeznaczonych do
zasilania instalacji gazowych w jednoro-
dzinnych budynkach mieszkalnych (art. 29
ust. 1 pkt. 19).

Komisja Rewizyjna £OIIB w 2003 r. realizo-
wa³a nastêpuj¹cy plan pracy:
� Analiza realizacji uchwa³ i wniosków pod-

jêtych przez I Zjazd £OIIB
� Kontrola finansowo-gospodarcza
� Kontrola dzia³alno�ci biura £OIIB
� Kontrola prawid³owo�ci zarz¹dzania ma-

j¹tkiem Izby

W minionym roku odby³o siê 6 spotkañ
Komisji w pe³nym sk³adzie, w trzech z nich
uczestniczyli przedstawiciele Krajowej Ko-
misji Rewizyjnej. Przewodnicz¹cy KR S³a-
womir Przesmycki uczestniczy³ we wszyst-
kich spotkaniach Prezydium oraz Zarz¹du

£OIIB. Cztery osoby z KR bra³y udzia³
w 3-dniowym szkoleniu: �Praktyczna wie-
dza organizacji w prowadzeniu kontroli przez
Okrêgowe Komisje Rewizyjne i Krajow¹ Ko-
misjê Rewizyjn¹ PIIB w �wietle obowi¹zuj¹-
cych przepisów�.

Apel Komisji Rewizyjnej
Osoby zainteresowane kontaktem z cz³on-
kami KR prosimy o pozostawienie
w biurze Izby informacji z podanym
numerem kontaktowym lub o przesy³a-
nie do biura zapytañ, wniosków itp.
(koperty z adnotacj¹ �do Komisji Rewi-
zyjnej�).

Prosimy Kole¿anki i Kolegów o przeka-
zywanie propozycji dotycz¹cych przepro-
wadzenia darmowych szkoleñ dla wszyst-
kich zainteresowanych cz³onków Izby,
z podaniem tematów, np. prawo budow-
lane, normy, przetargi w budownictwie
itp., jak równie¿ okre�lenia miejsca ich
przeprowadzenia, zapewniaj¹cego dobr¹
frekwencjê i ³atwy dojazd uczestników.
Uzyskanie tych informacji pozwoli KR na
analizê kosztów w 2004 r. oraz pó�niejsz¹
kontrolê dzia³alno�ci statutowej Izby.

Komisja Rewizyjna £OIIB: S³awomir
Przesmycki (£ód�) � Przewodnicz¹cy, Ur-
szula Jakubowska (Piotrków Trybunal-
ski), Jerzy Jakubowski (Piotrków Trybu-
nalski), El¿bieta Janeczek (£ód�), Jolanta
Orechwo (£ód�), Leszek Przyby³ (Skier-
niewice), Franciszek Widera (Wieluñ).
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Planujemy zorganizowanie
cyklu bezp³atnych szkoleñ

we wszystkich punktach informacyjnych £OIIB
na temat

zmian w ustawie Prawo budowlane

� 11 czerwca 2003 r. w £odzi, w siedzibie
Krajowej Izby Mody przy ul. Piotrkowskiej
282A odby³o siê zorganizowane przez
£OIIB i £ódzk¹ Okrêgow¹ Izbê Architek-
tów szkolenie z zakresu zmian wprowa-
dzonych w prawie budowlanym.

� 6 listopada 2003 r. odby³o siê zorganizo-
wane przez £OIIB i OIA szkolenie na
temat KPA a proces inwestycyjny i za-
twierdzenie dokumentacji projektowej.
Uczestnicy szkolenia spotkali siê tak¿e
z Architektem Miasta oraz uczestniczyli
w pokazie programu do projektowania
/ARCON/. Poruszona te¿ zosta³a proble-
matyka zastosowania pomp cieplnych
w budownictwie.

� W dniach 14�15 listopada 2003 r.
w £odzi-Aturówku odby³o siê szkolenie
pt. �Zasady i tryb postêpowania Rzeczni-
ków Odpowiedzialno�ci Zawodowej oraz
S¹dów Dyscyplinarnych w praktyce oraz
procedury prawne stosowane w ich orzecz-
nictwie�, które dotyczy³o prawnych pro-
cedur stosowanych w orzecznictwie okrê-
gowych s¹dów dyscyplinarnych i rzeczni-
ków odpowiedzialno�ci zawodowej oraz
Krajowego S¹du Dyscyplinarnego i Krajo-
wego Rzecznika Odpowiedzialno�ci Za-
wodowej w odniesieniu do Rozporz¹dze-
nia Ministra Infrastruktury, KPA i KPK,
w �wietle ustawy Prawo budowlane oraz
ustawy o samorz¹dach zawodowych.

� 27 listopada 2003 r. w Piotrkowie Trybu-
nalskim odby³o siê zorganizowane przez
£OIIB szkolenie, którego zakres tema-
tyczny obejmowa³ znowelizowan¹ ustawê
Prawo budowlane oraz wybrane zagad-
nienia z procedury administracyjnej,
a tak¿e stan prac przy dostosowaniu pol-
skiego Prawa budowlanego do regu³ obo-
wi¹zuj¹cych w Unii Europejskiej.

Zgodnie ze statutem PIIB ka¿dy cz³onek
Izby ma prawo korzystaæ z pomocy w zakre-
sie podnoszenia kwalifikacji zawodowych
tak, by odpowiedzialna i twórcza praca, jak¹
wykonuj¹ cz³onkowie Izby, oparta by³a na
rzetelnej i odpowiedniej wiedzy.

W celu realizacji tego obowi¹zku Rada
£OIIB powo³a³a Zespó³ ds. Doskonalenia
Zawodowego.

Plan dzia³ania Zespo³u ds. Doskonale-
nia Zawodowego obejmuje m.in.:
� organizowanie bezp³atnych dla cz³onków

£OIIB szkoleñ doskonal¹cych z prawa
budowlanego, norm i przepisów. Tematy-
ka szkoleñ zale¿y od potrzeb naszych
cz³onków, prosimy wiêc o przekazywanie
sugerowanych tematów do biura Izby lub

Zespó³ ds. Doskonalenia Zawodowego informuje

Uprzejmie informujemy,
¿e:

£ódzka Okrêgowa Izba In¿ynierów Budownictwa

organizuje szkolenia dotycz¹ce

ZMIAN W PRAWIE BUDOWLANYM

Dla cz³onków
£ódzkiej Okrêgowej Izby In¿ynierów Budownictwa

wstêp jest bezp³atny.

Szkolenia odbêd¹ siê w £odzi w terminach:

16 i 17 stycznia 2004 r. oraz 30 i 31 stycznia 2004 r.

Pocz¹tek: 16 stycznia o godz. 10.00 i 30 stycznia o godz. 10.00.

Ze wzglêdu na ograniczon¹ liczbê miejsc o udziale decyduje kolejno�æ zg³oszeñ,
których nale¿y dokonywæ w biurze £OIIB lub telefonicznie (tel. 632-97-39).

Informacja o miejscu szkolenia zostanie podana
w witrynie internetowej £OIIB (www.lod.piib.org.pl).

do naszych punktów informacyjnych
w terenie.

� zbieranie informacji i ofert kursów do-
skonal¹cych, konferencji, wyk³adów, pre-
zentacji, szkoleñ itp. i regularne informo-
wanie o nich cz³onków Izby (na stronie
internetowej £OIIB � www.lod.piib.org.pl,
na tablicy og³oszeñ w siedzibie £OIIB
i w �Kwartalniku £ódzkim�).

SK£AD ZESPO£U RADY
ds. DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

PRZEWODNICZ¥CY
Grzegorz Cie�liñski

Tadeusz Miksa
Janusz Wisiñski
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A oto niektóre fakty z dzia³alno�ci
Komitetu:
� W styczniu 2001 r. uzyskano patronat

nad dzia³alno�ci¹ MKZ £OIIB Wojewody
£ódzkiego � pana Micha³a Kasiñskiego.

� W lutym 2001 r. uzyskano nieodp³atnie
lokal z telefonem nr 632-97-39 na
VII piêtrze £ódzkiego Domu Technika.

� 9 marca 2001 r. w Sali Kongresowej (wtedy
jeszcze istnia³a ca³a i w pe³nej krasie)
£ódzkiego Domu Technika zorganizowano
zebranie informacyjne na temat samorz¹-
du zawodowego in¿ynierów budownictwa,
na które przyby³o oko³o 400 osób.

� Pocz¹wszy od 12 marca 2001 r. cz³on-
kowie MKZ £OIIB rozpoczêli dy¿ury pe³-
nione w lokalu Komitetu codziennie
w godzinach 14.00�16.00.

� W kwietniu 2001 r. do sk³adu Komitetu
do³¹czy³o trzech przedstawicieli Oddzia³u
£ódzkiego SITWiM.

� 29 maja 2001 r. minister rozwoju regio-
nalnego i budownictwa � Jerzy Kropiw-
nicki powo³a³ 14-osobowy Komitet Orga-
nizacyjny Izby In¿ynierów Budownictwa,
w którego sk³adzie znalaz³y siê trzy osoby
zamieszka³e w £odzi (Ksawery Krassow-
ski, Andrzej B. Nowakowski, Krzysztof
Stel¹gowski) i jedna zamieszka³a w Be³-
chatowie (Tadeusz Malinowski). Zatem
w sk³adzie KO IIB znale�li siê dwaj cz³on-
kowie MKZ £OIIB (Andrzej B. Nowakow-
ski, Krzysztof Stel¹gowski).

� 31 maja 2001 r. MKZ £OIIB dokona³
podzia³u terenu £odzi i województwa ³ódz-
kiego na 8 obwodów wyborczych, w celu
wyboru delegatów na pierwszy Zjazd £OIIB.

� 22 sierpnia 2001 r. do sk³adu Komitetu
do³¹czono po jednym przedstawicielu Rad
FSNT-NOT z Piotrkowa Trybunalskiego,
Sieradza i Skierniewic. Ponadto, funkcjê
sekretarza MKZ £OIIB powierzono mgr
in¿. Janowi Boryczce.

� 12 wrze�nia 2001 r. do sk³adu Komite-
tu do³¹czono jeszcze trzech przedstawi-
cieli Rady FSN-NOT w Piotrkowie Trybu-
nalskim, st¹d MKZ £OIIB liczy³ ju¿ 24
osoby. Spo�ród cz³onków MKZ £OIIB wy-
³oniono osoby odpowiedzialne za prze-
prowadzenie w ka¿dym z 8 obwodów
wyborów po 25 delegatów na pierwszy
Zjazd £OIIB.

tetem Organizacyjnym Izby In¿ynierów Bu-
downictwa, który zgodnie z zapisem art. 61
ust. 1 ustawy mia³ byæ powo³any przez
ministra w³a�ciwego do spraw architektu-
ry i budownictwa po zasiêgniêciu opinii
stowarzyszeñ zawodowych i naukowo-tech-
nicznych.

Wybrany na zebraniu za³o¿ycielskim
przewodnicz¹cy MKZ £OIIB dr in¿. Andrzej
B. Nowakowski zaproponowa³ nastêpuj¹ce
kierunki dzia³alno�ci Komitetu, podzielone
na trzy etapy:

I etap. Dzia³alno�æ informacyjna w�ród
potencjalnych cz³onków £OIIB polegaj¹ca
m.in. na:
� organizowaniu seminariów na temat

samorz¹du zawodowego w budownic-
twie,

� publikowaniu artyku³ów na temat samo-
rz¹du zawodowego w bran¿owych czaso-
pismach technicznych oraz w prasie co-
dziennej.
II etap. Powo³anie grup roboczych, któ-

rych celem by³oby opracowanie projektów
regulaminów ustawowych organów £OIIB,
okre�lenie ich liczebno�ci oraz przygotowa-
nie kandydatów do ich sk³adu. Przewodni-
cz¹cymi grup roboczych powinni byæ cz³on-
kowie MKZ £OIIB.

III etap. Bezpo�rednie przygotowania
do pierwszego Zjazdu £ódzkiej Okrêgowej
Izby In¿ynierów Budownictwa, obejmuj¹-
ce m.in.:
� wspó³pracê z Komitetem Organizacyjnym

Izby In¿ynierów Budownictwa,
� podzia³ £odzi i województwa ³ódzkiego na

obwody wyborcze,
� zorganizowanie w obwodach wyborczych

wyborów delegatów na pierwszy Zjazd
£OIIB,

� dobór kandydatów do pracy w poszcze-
gólnych organach £OIIB z uwzglêdnie-
niem ich sk³adu bran¿owego oraz miej-
sca zamieszkania kandydatów,

� organizacja pierwszego Zjazdu £OIIB.
MKZ £OIIB zbiera³ siê na plenarnych

posiedzeniach pocz¹tkowo raz w miesi¹cu,
pó�niej co trzy tygodnie.

Pocz¹tki naszej Izby siêgaj¹ jeszcze XX wie-
ku, bo za pierwsz¹ znacz¹c¹ datê w jej
historii nale¿y przyj¹æ 11 grudnia 2000 r.,
kiedy to z inicjatywy dr in¿. Andrzeja
B. Nowakowskiego powsta³ Miêdzystowarzy-
szeniowy Komitet Za³o¿ycielski £ódzkiej
Okrêgowej Izby In¿ynierów Budownictwa
(MKZ £OIIB).

Pozornie wydawa³oby siê, ¿e utworzenie
Komitetu wyprzedzi³o ustawê z 15 grudnia
2000 r. o samorz¹dach zawodowych archi-
tektów, in¿ynierów budownictwa oraz urba-
nistów. Tak jednak nie by³o, poniewa¿ po
raz pierwszy Sejm RP ustawê tê uchwali³
26 pa�dziernika 2000 r., po czym zosta³a
przekazana do Senatu RP, który 24 listopa-
da przyj¹³ uchwa³ê w sprawie powy¿szej
ustawy, wprowadzaj¹c do jej tekstu 61 po-
prawek. Wreszcie 15 grudnia 2000 r.
Sejm RP przyj¹³ 60 senackich poprawek,
odrzucaj¹c tylko jedn¹ i w wyniku g³osowa-
nia ponownie uchwali³ ustawê o samorz¹-
dach zawodowych architektów, in¿ynierów
budownictwa oraz urbanistów.

MKZ £OIIB zosta³ powo³any przez Od-
dzia³y £ódzkie piêciu Stowarzyszeñ Nauko-
wo-Technicznych zainteresowanych proble-
matyk¹ samorz¹du zawodowego w budow-
nictwie: PZITB, PZITS, SEP, SITK i ZMRP.
Desygnowani przez stowarzyszenia przed-
stawiciele utworzyli komitet, którego sk³ad
za³o¿ycielski wygl¹da³ nastêpuj¹co: mgr in¿.
Jan Boryczka (SITK), in¿. Jerzy Dr¹¿kiewicz
(PZITS), mgr in¿. Jan Ga³¹zka (ZMRP), mgr
in¿. Lech Grzelak (SEP), mgr in¿. Jan
Kaczmarzyk (SEP), dr in¿. Andrzej Kuli-
gowski (PZITB), in¿. Henryk Maj (SITK),
mgr in¿. Henryk Ma³asiñski (SEP), dr in¿.
Andrzej B. Nowakowski (PZITB), dr in¿.
Jerzy Paku³a (PZITB), in¿. Henryk Pêczek
(PZITS), mgr in¿. Wac³aw Sawicki (PZITB),
mgr in¿. Krzysztof Stel¹gowski (PZITS), in¿.
Lucjan Strawa (SITK), dr in¿. Tadeusz Wil-
czyñski (ZMRP).

Podstawowym celem dzia³alno�ci MKZ
£OIIB by³o doprowadzenie do pierwszego
zjazdu £ódzkiej Okrêgowej Izby In¿ynie-
rów Budownictwa przy wspó³pracy z Komi-

Kartki z  historii Izby
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� 26 listopada 2001 r. KO IIB podj¹³
uchwa³ê nr 12 w sprawie przyjêcia regu-
laminu wyborów delegatów na pierwsze
zjazdy Okrêgowych Izb In¿ynierów Bu-
downictwa. Z zapisu §3 regulaminu wy-
nika, ¿e obowi¹zuje on okrêgi, w których
dotychczas (czyli do 26 listopada) nie
rozpoczêto wyborów delegatów na pierw-
sze zjazdy OIIB.

� 5 grudnia 2001 r. Komitet postanowi³:
� powiêkszyæ sk³ad Komisji Wyborczej

o 2 osoby,
� zakoñczyæ akcjê pe³nienia dwugodzin-

nych dy¿urów przez cz³onków Komite-
tu, poniewa¿ od 26 listopada zosta³
zatrudniony pracownik biurowy na ¾
etatu.

� 17 grudnia 2001 r. dokoñczono zebra-
nie w obwodzie wyborczym nr 6, podczas
którego dokonano wyboru 25 delegatów
na I Zjazd £OIIB;

� 9 stycznia 2002 r. sk³ad MKZ £OIIB
powiêkszy³ siê o dwie osoby reprezentu-
j¹ce Oddzia³ £ódzki SITPNiG, tym sa-
mym sk³ad Komitetu rozszerzy³ siê do
28 osób.
17 stycznia 2002 r. Sejm RP przyj¹³
ustawê o zmianie ustawy o samorz¹-
dach zawodowych architektów, in¿y-
nierów budownictwa oraz urbanistów,
w której m.in. termin wej�cia w ¿ycie
ustawy z 15 grudnia 2000 r. zosta³
przesuniêty do 1 stycznia 2003 r.
W trakcie tego procesu legislacyjnego
25 stycznia 2002 r. ustawa z 15 grud-
nia 2000 r. o samorz¹dach zawodowych
architektów, in¿ynierów budownictwa
oraz urbanistów wesz³a w ¿ycie w ca³o-
�ci w sytuacji, gdy zosta³ utworzony
jedynie samorz¹d zawodowy architek-
tów, bo I Krajowy Zjazd Izby Architektów
odby³ siê 19 stycznia 2002 r.

� 30 stycznia 2002 r. na wniosek prze-
wodnicz¹cego Komitetu podjêto uchwa-
³ê o zwo³aniu I Zjazdu £ódzkiej Okrê-
gowej Izby In¿ynierów Budownictwa
w dniu 23 marca 2002 r. Przyjêto
równie¿ tekst ankiety, która zosta³a nie-
zw³ocznie rozes³ana do wszystkich de-
legatów na Zjazd.

� 18 lutego 2002 r. KO IIB zaakceptowa³
daty pierwszych zjazdów w trzech okrê-

� 25 pa�dziernika 2001 r. w obwodzie
wyborczym nr 6,

� 29 pa�dziernika 2001 r. w obwodzie
wyborczym nr 3,

� 30 pa�dziernika 2001 r. w obwodzie
wyborczym nr 2,

� 31 pa�dziernika 2001 r. w obwodzie
wyborczym nr 1,

� 7 listopada 2001 r. w obwodzie wybor-
czym nr 7,

� 8 listopada 2001 r. w obwodzie wybor-
czym nr 8.

� 14 listopada 2001 r. podczas plenarne-
go posiedzenia MKZ £OIIB podj¹³ uchwa-
³ê okre�laj¹c¹ termin I Zjazdu £OIIB na
12 stycznia 2002 r. Dyskutowano rów-
nie¿, co pocz¹æ z zebraniem w obwodzie
wyborczym nr 6, które zosta³o przerwane
po uchwaleniu przez zebranych wniosku
o rozdzielenie mandatów na I Zjazd pro-
porcjonalnie do ilo�ci zebranych deklara-
cji wst¹pienia do Izby In¿ynierów Budow-
nictwa. Wniosek ten zosta³ równie¿ prze-
s³any do KO IIB w Warszawie. Ostatecznie
MKZ £OIIB w drodze uchwa³y postanowi³,
¿e zebranie to zostanie dokoñczone na
dotychczasowych zasadach w terminie do
14 grudnia 2001 r.

� 21 listopada 2001 r. podczas plenarne-
go posiedzenia Komitetu m.in.:
� odczytano pismo z 16 listopada 2001 r.

przewodnicz¹cego KO IIB prof. Stanis³a-
wa Kusia dotycz¹ce zasad finansowania
dzia³alno�ci Okrêgowych Komitetów Or-
ganizacyjnych KO IIB, z którego wynika-
³o, ¿e 29 pa�dziernika 2001 r. Komitet
Organizacyjny Izby In¿ynierów Budow-
nictwa w Warszawie przyj¹³ uchwa³ê
o przyjmowaniu wraz z deklaracjami
wst¹pienia do Izby In¿ynierów Budow-
nictwa imiennych wp³at w kwocie 50 z³
na poczet sk³adek cz³onkowskich,

� ustalono 10-osobowy sk³ad Komisji Wy-
borczej, której zadaniem by³o przygo-
towanie kandydatów do wszystkich or-
ganów £OIIB oraz na delegatów na
Krajowy Zjazd, przy uwzglêdnieniu kry-
terium bran¿owo-terenowego,

� do sk³adu MKZ £OIIB do³¹czy³y dwie
osoby zamieszka³e na terenie Sieradza
i Wielunia, dziêki czemu Komitet liczy³
ju¿ 26 osób.

� 3 pa�dziernika 2001 r. MKZ £OIIB
przyj¹³ uchwa³ê w sprawie wyborów dele-
gatów na I Zjazd £OIIB, w której ustalono:
� ostateczny podzia³ okrêgu ³ódzkiego

(£ód� i województwo) na 8 obwodów
wyborczych, w których bêdzie wybiera-
nych po 25 delegatów,

� miejsca i terminy wyborów (od
22 pa�dziernika do 8 listopada 2001 r.),

� przyjêto �Regulamin wyboru delega-
tów na I Zjazd £OIIB� oraz uchwalono
�Porz¹dek obrad zebrañ wyborczych�.

� 17 pa�dziernika 2001 r. podczas ple-
narnego posiedzenia MKZ £OIIB delegat
KO IIB na okrêg ³ódzki in¿. Tadeusz
Malinowski z Be³chatowa wrêczy³ 20 spo-
�ród 24 cz³onków MKZ £OIIB zaproszenia
do wspó³pracy z KO IIB, w celu doprowa-
dzenia do pierwszego Zjazdu £OIIB.

� 19 pa�dziernika 2001 r. na nadzwy-
czajnym posiedzeniu Komitetu dopraco-
wano procedury wyborów delegatów na
I Zjazd £OIIB, w tym:
� ustalono sk³ad Komisji Mandatowej (11

cz³onków MKZ £OIIB oraz 7 osób zg³o-
szonych przez Stowarzyszenia), która
bêdzie obs³ugiwa³a zebrania w obwo-
dach wyborczych,

� ustalono, ¿e mandat uprawniaj¹cy do
udzia³u w zebraniu wyborczym otrzy-
maj¹ osoby, które przedstawi¹ dowód
osobisty i kserokopiê uprawnieñ bu-
dowlanych oraz zobowi¹¿¹ siê na pi-
�mie do z³o¿enia wniosku o wpisanie
na listê cz³onków £OIIB niezw³ocznie
po jej utworzeniu,

� postanowiono, ¿e opracowana przez
KO IIB deklaracja wst¹pienia do Izby
In¿ynierów Budownictwa wraz z op³at¹
50 z³ nie bêdzie stanowi³a warunku
otrzymania mandatu przez uczestni-
ków zebrañ w obwodach wyborczych;
nie mamy bowiem ¿adnych podstaw
prawnych do pobierania jakichkolwiek
op³at czy darowizn.

� Wybory delegatów na I Zjazd £OIIB zosta-
³y przeprowadzone w nastêpuj¹cych ter-
minach:
� 22 pa�dziernika 2001 r. w obwodzie

wyborczym nr 5,
� 23 pa�dziernika 2001 r. w obwodzie

wyborczym nr 4,
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wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie przys³u-
guje na dotychczasowych zasadach.

Ustawa zosta³a opublikowana w Dzien-
niku Ustaw nr 23, który ukaza³ siê
16 marca 2002 r. a wesz³a w ¿ycie (z wy-
j¹tkiem artyku³u 62) w 14 dni od jej
og³oszenia, czyli 31 marca 2002 r.

23 marca 2002 r. o godzinie 10.00
w Sali Kongresowej £ódzkiego Domu
Technika rozpocz¹³ obrady I Zjazd
£ódzkiej Okrêgowej Izby In¿ynierów
Budownictwa

* Pocz¹wszy od 27 lutego 2002 r. in¿. Tadeusz
Malinowski podj¹³ szereg dzia³añ zmierzaj¹-
cych do przesuniêcia terminu I Zjazdu
£OIIB o co najmniej 4 tygodnie, co w obliczu
rych³ego wej�cia w ¿ycie ustawy z 15 lutego
2002 r. mog³o skutkowaæ zmarnotrawie-
niem wielomiesiêcznych wysi³ków cz³onków
MKZ £OIIB, o determinacji których �wiadczy
ww. uchwa³a.

� dokonano szeregu uzgodnieñ organi-
zacyjnych zwi¹zanych z przeprowadze-
niem I Zjazdu £OIIB.

15 lutego 2002 r. Sejm RP przyj¹³
poprawkê Senatu RP i ponownie uchwa-
li³ ustawê o zmianie ustawy o samorz¹-
dach zawodowych architektów, in¿ynie-
rów budownictwa oraz urbanistów, na
mocy której prawo wpisu na listê cz³on-
ków okrêgowych izb przyznano ustano-
wionym przez KO IIB pe³nomocnikom
okrêgowym upowa¿nionym do przyjmo-
wania wniosków o wpisanie na listê cz³on-
ków okrêgowej izby oraz do pobierania
op³aty w wysoko�ci 50 z³ na poczet sk³ad-
ki cz³onkowskiej. W pierwszych zjazdach
bêd¹ mog³y braæ udzia³ osoby wpisane
w tym trybie na listy cz³onków okrêgo-
wych izb lub wybrani przez nich delegaci.

Art. 62 ustawy z 15 grudnia otrzyma³
nowe brzmienie, przez co do dnia zwo-
³ania pierwszych zjazdów okrêgowych
izb i Krajowych Zjazdów Izb oraz przez
okres 3 miesiêcy od tego dnia prawo

gach: podkarpackim (16 marca), ³ódz-
kim (23 marca) i lubuskim (23 marca).

� 27 lutego 2002 r. Komitet przyj¹³ pro-
jekty regulaminów:
� wyborów do organów £OIIB,
� I Zjazdu £OIIB
oraz projekt porz¹dku obrad I Zjazdu £O-
IIB, jak równie¿ inne materia³y niezbêdne
do sprawnego przeprowadzenia Zjazdu.

� 4 marca 2002 r. KO IIB podj¹³ uchwa³ê
nr 19 w sprawie podzia³u mandatów na
I Krajowy Zjazd Izby In¿ynierów Budow-
nictwa, z której wynika³o, ¿e Okrêg £ódz-
ki otrzyma³ 13 mandatów;

� 13 marca 2002 r. odby³o siê ostatnie
plenarne posiedzenie MKZ £OIIB, pod-
czas którego m.in.:
� podjêto uchwa³ê o podtrzymaniu ter-

minu i miejsca I Zjazdu £OIIB* ,
� podjêto uchwa³y w sprawach: sk³adu

prezydium I Zjazdu £OIIB oraz sk³adu
Komisji Wyborczej,

� ustalono proponowane sk³ady pozosta-
³ych komisji zjazdowych,
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wane spotkanie inauguracyjne ich cz³on-
ków, podczas którego nast¹pi wybór jego
zarz¹du oraz dyskusja na temat kierun-
ków dzia³ania.

� Minimaln¹ obsadê funkcyjn¹ Ko³a stano-
wiæ powinni: przewodnicz¹cy ko³a, z-ca
przewodnicz¹cego, sekretarz.

� Szczegó³owe zasady organizacyjne funk-
cjonowania Ko³a opracuje jego zarz¹d,
korzystaj¹c z pomocy prawnej biura
Izby.

� Na wniosek ko³a Rada £OIIB oceni plan
jego pracy oraz zapewni �rodki organiza-
cyjno-finansowe dla realizacji nakre�lo-
nych zadañ.

� Dopuszcza siê tworzenie w strukturach
Ko³a sekcji lub grup programowych, b¹d�
tematycznych.
Do organizacji Kó³ Zainteresowañ po-

winny w³¹czyæ siê tak¿e nowopowsta³e punk-
ty informacyjne £OIIB, zachêcaj¹c swych
cz³onków z terenu do czynnego uczestnic-
twa w ich dzia³alno�ci.

Andrzej Kuligowski
Zastêpca Przewodnicz¹cego Rady

£OIIB, odpowiedzialny za
utworzenie Kó³ Zainteresowañ

w £OIIB

zawodowych, którzy nie przekroczyli wie-
ku 40 lat;

� Ko³o Menad¿erów Budownictwa � skupia-
j¹ce cz³onków naszej Izby, którzy wykonuj¹
zawodowo lub pe³nia spo³ecznie funkcje
kierownicze w jednostkach gospodarczych,
administracyjnych lub organizacjach spo-
³eczno-in¿ynierskich zwi¹zanych z budow-
nictwem i maj¹ bogaty dorobek w ich
zarz¹dzaniu oraz organizacji.
Nie wykluczamy równie¿ utworzenia in-

nych Kó³, których profil bêdzie interesuj¹cy
dla cz³onków naszej Izby, je�li pojawi¹ siê
takie inicjatywy.

Ogólne zasady organizacyjne Kó³ Zainte-
resowañ £OIIB:
� Przynale¿no�æ cz³onków Izby do Kó³ jest

dobrowolna.
� Pisemne zg³oszenie chêtnych do spo³ecz-

nego uczestnictwa w dzia³alno�ci Kó³ Za-
interesowañ nale¿y sk³adaæ w biurze £O-
IIB (osobi�cie, faxem lub poczt¹ elektro-
niczn¹).

� Osoby, które wcze�niej zadeklarowa³y siê
do pracy w Ko³ach, traktowane bêd¹ jako
zg³oszone.

� Po uzyskaniu odpowiedniej liczby zg³o-
szeñ do ka¿dego z kó³ zostanie zorganizo-

Ponawiamy nasz wiosenny apel o uczestnic-
two w tworz¹cych siê Ko³ach Zainteresowañ
£ódzkiej Okrêgowej Izby In¿ynierów Bu-
downictwa.

Maj¹ one stanowiæ rodzaj forum wy-
miany do�wiadczeñ zawodowych kadry
technicznej budownictwa w naszym woje-
wództwie, a tak¿e formu³owaæ i nag³a�niaæ
nasze wspólne problemy, d¹¿enia i osi¹-
gniêcia. Poza funkcj¹ integracyjn¹ naszego
�rodowiska, Ko³a powinny stanowiæ bezpo-
�rednie zaplecze intelektualne i kadrowe
w³adz i organów Izby. Z Kó³ Zainteresowañ
powinny p³yn¹æ postulaty i pomys³y udo-
skonalania warsztatu zawodowego samo-
dzielnej kadry budowlanej, propozycje jak
dostosowaæ siê do burzliwych i nieustan-
nych zmian legislacyjnych w zakresie pra-
wa krajowego i europejskiego, jak uzupe³-
niaæ wiedzê i w³asne umiejêtno�ci zawo-
dowe, jak oddzia³ywaæ na mechanizmy
rynku budowlanego i politykê inwestycyj-
n¹ w kraju i regionach, aby przeciwdzia³aæ
szerz¹cemu siê bezrobociu i degradacji
p³acowej w budownictwie.

Na pocz¹tek proponujemy utworzenie
nastêpuj¹cych Kó³ Zainteresowañ:
� Ko³o Projektowania Budowlanego � zrze-

szaj¹ce cz³onków £OIIB wykonuj¹cych
zawodowo czynno�ci projektantów w ró¿-
nych specjalno�ciach;

� Ko³o Realizatorów i Nadzoru Inwestycyjno-
Budowlanego � zrzeszaj¹ce cz³onków
£OIIB pe³ni¹cych funkcje kierowników bu-
dowy lub robót oraz inspektorów nadzoru
inwestorskiego wszystkich specjalno�ci;

� Ko³o Nadzoru Eksploatacyjno-Budowla-
nego � zrzeszaj¹ce osoby wykonuj¹ce
zawodowo czynno�ci nadzorcze, m.in.
w s³u¿bach technicznych zarz¹dów nie-
ruchomo�ciami mieszkaniowymi, prze-
mys³owymi lub instytucji publicznych itp.;

� Ko³o M³odych In¿ynierów � grupuj¹ce
cz³onków £OIIB wszystkich specjalno�ci

Powracamy do organizacji
Kó³ Zainteresowañ £OIIB

PODZIA£ OBSZARU DZIA£ANIA
£ÓDZKIEJ OKRÊGOWEJ IZBY IN¯YNIERÓW BUDOWNICTWA

NA OBWODY WYBORCZE

OBWÓD WYBORCZY NR 1
£ód�-Ba³uty

OBWÓD WYBORCZY NR 2
£ód�-Górna oraz powiat pabianicki

OBWÓD WYBORCZY NR 3
£ód�-Polesie

OBWÓD WYBORCZY NR 4
£ód�-�ródmie�cie oraz powiat zgierski i ³êczycki

OBWÓD WYBORCZY NR 5
£ód�-Widzew, powiat ³ódzki wschodni i brzeziñski

OBWÓD WYBORCZY NR 6
miasto Piotrków Trybunalski oraz powiaty:
piotrkowski, tomaszowski, opoczyñski,
radomszczañski i be³chatowski

OBWÓD WYBORCZY NR 7
powiaty: sieradzki, ³aski, poddêbicki,
zduñskowolañski, pajêczañski, wieluñski
i wieruszowski

OBWÓD WYBORCZY NR 8
miasto Skierniewice oraz powiaty:
skierniewicki, kutnowski, ³owicki
i rawski





W celu odebrania pierwszego za�wiadczenia trzeba stawiæ siê osobi-
�cie (lub daæ komu� swoje pisemne pe³nomocnictwo) z dowodem
osobistym i z dowodami wp³at:
�150 z³ (za 6 miesiêcy) lub 300 z³ (za 12 miesiêcy) na £ódzk¹ Okrêgow¹

Izbê In¿ynierów Budownictwa,
�180 z³ (za 12 miesiêcy) � w tym jest 120 z³ na ubezpieczenie OC i 60 z³

na Krajow¹ Izbê In¿ynierów Budownictwa.

Na poprzedniej stronie umie�cili�my dla Pañstwa BLANKIET WP£AT
NA £ÓDZK¥ OKRÊGOW¥ IZBÊ IN¯YNIERÓW BUDOWNICTWA.

Na podany na blankiecie numer konta nale¿y wp³aciæ sk³adkê
cz³onkowsk¹ w wysoko�ci 150 lub 300 z³.

Termin wa¿no�ci za�wiadczenia uzale¿niony jest od wysoko�ci sk³adki
wp³aconej na konto £ódzkiej Okrêgowej Izby In¿ynierów Budownictwa:

150 z³ - za�wiadczenie wa¿ne 6 miesiêcy,
300 z³ - za�wiadczenie wa¿ne 12 miesiêcy.

UWAGA! Wa¿no�æ za�wiadczenia liczy siê od pierwszego dnia
miesi¹ca, w którym dana osoba zosta³a wpisana na listê cz³onków
Izby (czyli od dnia podjêcia uchwa³y o wpisie przez Radê £OIIB).

Na przyk³ad, je�li dana osoba zosta³a wpisana na listê cz³onków £OIIB
5 listopada 2003 r. i op³aci³a sk³adkê na £OIIB w wysoko�ci 150 z³, to
otrzymuje za�wiadczenie wa¿ne 6 miesiêcy, tj. od 1 listopada 2003 r. do
30 kwietnia 2004 r.

Gdy koñczy siê termin wa¿no�ci za�wiadczenia, nale¿y na 15 dni
przed jego up³ywem wp³aciæ sk³adkê na £ódzk¹ Okrêgow¹ Izbê In¿ynie-
rów Budownictwa (odpowiednio 150 lub 300 z³) i 180 z³ na konto KIIB
w przypadku gdy up³ynê³o 12 miesiêcy od poprzedniej wp³aty na
ubezpieczenie i KIIB.

Wtedy otrzymuje siê kolejne za�wiadczenie, wa¿ne odpowiednio 6 lub
12 miesiêcy (w zale¿no�ci od tego, czy wp³acono 150 czy 300 z³).

Kolejne za�wiadczenie po wp³yniêciu ww. op³at biuro £OIIB wysy³a
cz³onkowi listem poleconym.


