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Szanowne Kole¿anki,
Szanowni Koledzy,

To prawda, ¿e nasz samorz¹d zawodowy
powsta³ w wyj¹tkowo trudnym dla budow-
nictwa okresie, kiedy to wiêkszoœæ z nas,
walcz¹c o przetrwanie, boryka siê z coraz to
innymi trudnoœciami, jakie przynosi dzieñ
powszedni.

To prawda, ¿e na Polsk¹ Izbê In¿ynierów
Budownictwa, na mocy ustawy, zosta³y prze-
rzucone zadania do ostatnich dni 2002 roku
realizowane przez urzêdy wojewódzkie (nada-
wanie uprawnieñ budowlanych oraz egze-
kwowanie odpowiedzialnoœci zawodowej w
budownictwie), a na realizacjê tych zadañ
nie dostajemy z³amanego grosza.

To prawda, ¿e akurat przy tej okazji,
osoby pe³ni¹ce samodzielne funkcje tech-
niczne w budownictwie zosta³y „uszczêœli-
wione” obowi¹zkowym ubezpieczeniem od-
powiedzialnoœci cywilnej za szkody wyrz¹-
dzone w zwi¹zku z wykonywaniem tych
funkcji.

To wszystko prawda!
Ale prawd¹ te¿ jest, ¿e w nowych wa-

runkach ustrojowych œrodowisko kadry
technicznej budownictwa nie potrafi³o zor-
ganizowaæ siê na tyle dobrze, aby stworzyæ
chocia¿by namiastkê œrodowiskowego lob-
by. Takich zadañ nie s¹ bowiem w stanie
udŸwign¹æ stowarzyszenia techniczne i za-
wodowe, które w krajach demokratycz-
nych spe³niaj¹ zupe³nie inne funkcje ni¿
te, jakie swego czasu obserwowaliœmy w
wydaniu Naczelnej Organizacji Technicz-
nej. Ma³o skuteczny okaza³ siê równie¿
budowlany samorz¹d gospodarczy, który
na przestrzeni ostatnich lat najwiêksze
problemy mia³ z samym sob¹.

Wydaje siê zatem, ¿e po tych doœwiad-
czeniach dobrze by³oby potraktowaæ samo-
rz¹d zawodowy in¿ynierów budownictwa nie
jako dopust bo¿y, ale jako szansê. Realn¹

szansê na uporz¹dkowanie licznych niepra-
wid³owoœci, które narastaj¹c latami, obec-
nie doskwieraj¹ nam niemi³osiernie. Co
prawda, na czêœæ z nich nie mamy bezpo-
œredniego wp³ywu, bo zale¿¹ w du¿ym stop-
niu od sytuacji gospodarczej lub spo³ecznej
naszego kraju. Wystarczy jednak chwila re-
fleksji, aby dojœæ do wniosku, ¿e od nas
równie¿ zale¿y niema³o.

Na dobry pocz¹tek spróbujmy zatem
wykorzystaæ mo¿liwoœci, jakie nam stwarza
ustawa z 15 grudnia 2000 r. o samorz¹dach
zawodowych architektów, in¿ynierów bu-
downictwa oraz urbanistów. Z pewnoœci¹
nie bêdzie to ³atwe, zwa¿ywszy na znaczne
zró¿nicowanie naszego œrodowiska i to nie
tylko pod wzglêdem bran¿owym.

Mimo wszystko proponujê skorzystaæ z
rady Heraklita, który powiedzia³: „Kto nie
d¹¿y do rzeczy niemo¿liwych, nigdy ich nie
osi¹gnie”.

Uwa¿am, ¿e naprawdê warto!

Andrzej B. Nowakowski
Przewodnicz¹cy Rady £OIIB

Spis treœci
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– przyjêto plan pracy Rady £OIIB na
2004 rok,

– przyjêto za³o¿enia do bud¿etu £OIIB
na 2004 rok.

Ponadto, Prezydium zmodyfikowa³o swo-
j¹ wczeœniejsz¹ decyzjê, na mocy której
osoby zawieszone w prawach cz³onka
Izby na w³asny wniosek, przy wznowieniu
cz³onkostwa by³y zwolnione z wnoszenia
100 z³ op³aty wymienionej w §6 „Regula-
minu postêpowania przy ustaniu, zawie-
szaniu lub wznawianiu cz³onkostwa w
PIIB”. Postanowiono, ¿e zwolnienie takie
przys³uguje ka¿demu cz³onkowi £OIIB
tylko jeden raz.

• 13 stycznia br. w siedzibie naszej Izby
z³o¿y³ rewizytê Wojewódzki Inspektor Nad-
zoru Budowlanego. Podczas spotkania
omówiono m.in. problem u³atwienia
cz³onkom £OIIB warunków wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie.

• 15 stycznia br. w siedzibie Izby zosta³o
podpisane porozumienie o wspó³pracy
pomiêdzy £OIIB a dwunastoma Oddzia³a-
mi Stowarzyszeñ Naukowo-Technicznych
dzia³aj¹cych na terenie £odzi i wojewódz-
twa ³ódzkiego w sferze szeroko rozumia-
nego budownictwa. W uroczystoœci udzia³
wziêli prezesi 8 organizacji, a porozumie-
nie wejdzie w ¿ycie po jego podpisaniu
przez wszystkich sygnatariuszy.

• 16-17 stycznia br. w £odzi odby³o siê
dwudniowe szkolenie na temat proce-
dur administracyjnych w procesie inwe-
stycyjnym, prowadzone przez prawnika

• 17 grudnia 2003 r. w Warszawie obrado-
wa³a Krajowa Rada Izby, która m.in.:
– przyjê³a zmiany w regulaminie postêpo-

wania kwalifikacyjnego w sprawach nada-
wania uprawnieñ budowlanych oraz ty-
tu³u rzeczoznawcy budowlanego,

– przyjê³a uchwa³ê o zwo³aniu w Warsza-
wie w dniach 18-19 czerwca 2004 r. III
Krajowego Zjazdu Izby,

– zosta³a poinformowana o zawarciu 11
grudnia 2003 r. z Towarzystwem Ubez-
pieczeñ ALLIANZ Polska SA trzyletniej
umowy generalnej, w której ustalono,
¿e wysokoœæ rocznej sk³adki obowi¹z-
kowego ubezpieczenia OC bêdzie wy-
nosi³a 100 z³.

• 18 grudnia 2003 r. Komisja Kwalifika-
cyjna £OIIB podjê³a decyzje o nadaniu
uprawnieñ budowlanych 38 osobom, któ-
re pomyœlnie przesz³y przez wszystkie
szczeble postêpowania kwalifikacyjnego.
Stanowi to 69,1% osób zakwalifikowa-
nych przez Komisjê, a 71,7% osób egza-
minowanych. W rozbiciu na specjalnoœci
uprawnienia nadano:
– 1 osobie w specjalnoœci architekto-

nicznej,
– 19 osobom w specjalnoœci konstruk-

cyjno-budowlanej,
– 11 osobom w specjalnoœci instalacyj-

nej w zakresie sieci, instalacji i urz¹-
dzeñ cieplnych, wentylacyjnych, gazo-
wych, wodoci¹gowych i kanalizacyjnych,

– 7 osobom w specjalnoœci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urz¹dzeñ
elektrycznych i elektroenergetycznych.

• Tego samego dnia odby³o siê kole¿eñskie
spotkanie op³atkowe cz³onków organów
naszej Izby oraz delegatów na Krajowy
Zjazd z udzia³em ksiêdza Rektora Kazi-
mierza Kurka.

• 7 stycznia br. odby³o siê 26. posiedzenie
Prezydium Rady £OIIB, na którym m.in.:
– na mocy uchwa³y przyjêto tekst „Regu-

laminu dzia³alnoœci samopomocowej
w £OIIB”, który nastêpnie zostanie
zaopiniowany przez Komisjê Rewizyjn¹
oraz prawnika,

• 24 listopada 2003 r. rozpocz¹³ dzia³al-
noœæ – jako czwarty – punkt informacyj-
ny naszej Izby w Wieluniu. Jego organiza-
torem jest mgr in¿. Piotr Parkitny.

• 5 grudnia 2003 r. wizytê w £odzi z³o¿y³
dyrektor biura Krajowej Izby – mgr in¿.
Andrzej Orczykowski, który m.in. zapo-
zna³ siê z mo¿liwoœciami programu
komputerowego, jakim dysponuje biu-
ro £OIIB.

• 8 grudnia 2003 r. I Wydzia³ Cywilny
S¹du Okrêgowego w £odzi wyda³ postano-
wienie o wpisaniu „Kwartalnika £ódzkie-
go” do rejestru dzienników i czasopism.

• W dniach 8-11 grudnia 2003 r. odby³a
siê druga sesja egzaminacyjna na upraw-
nienia budowlane, do której przyst¹pi³y
53 spoœród 55 zakwalifikowanych osób, a
egzamin zda³o 38 osób czyli 71,7%. Jest
to lepszy wskaŸnik ni¿ osi¹gniêty w pierw-
szej sesji (56,4%).

• 15 grudnia 2003 r. odby³o siê 25. posie-
dzenie Prezydium Rady £OIIB, na którym
m.in. dopracowano – przedstawiony przez
Zespó³ Rady ds. Dzia³alnoœci Samopomo-
cowej – projekt „Regulaminu dzia³alno-
œci samopomocowej w £OIIB”.

• 16 grudnia 2003 r. S¹d Dyscyplinarny
£OIIB wyda³ pierwsze dwie decyzje w spra-
wach zatarcia kar z tytu³u odpowiedzialno-
œci zawodowej w budownictwie, na³o¿o-
nych w 2001 r. przez Wojewodê £ódzkiego.

Aktualnoœci

Spotkanie op³atkowe
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z Krakowa, specjalistê w zakresie prawa
budowlanego. Na zg³oszonych 161 cz³on-
ków naszej Izby w szkoleniu wziê³o udzia³
128 osób.

• 21 stycznia br. w Urzêdzie Wojewódz-
kim odby³a siê – z udzia³em Wojewody
£ódzkiego pana Krzysztofa Makowskiego
– ceremonia wrêczenia 38 osobom
uprawnieñ budowlanych nadanych przez
Komisjê Kwalifikacyjn¹ £OIIB. Powoli sta-
je siê ju¿ tradycj¹, ¿e podczas tej uroczy-
stoœci potencjalni nowi cz³onkowie naszej
Izby sk³adaj¹ przyrzeczenie, którego treœæ
opublikowaliœmy na str. 15 „Kwartalnika
£ódzkiego” nr 1/2003.

• Tego samego dnia w siedzibie Wojewódz-
kiego Inspektoratu Nadzoru Budowlane-
go odby³o siê szkolenie z udzia³em powia-
towych inspektorów nadzoru budowlane-
go, którego czêœæ poœwiêcono omówieniu
wspó³pracy £OIIB z powiatowymi s³u¿ba-
mi nadzoru budowlanego. W swoim wy-
st¹pieniu Przewodnicz¹cy Rady £OIIB
zwróci³ uwagê na koniecznoœæ egzekwo-
wania przez nadzór budowlany obowi¹z-
ku posiadania przez osoby pe³ni¹ce sa-
modzielne funkcje techniczne w budow-
nictwie aktualnych zaœwiadczeñ wyda-
nych przez nasz¹ Izbê (wzory takich
zaœwiadczeñ otrzymali wszyscy uczestni-
cy szkolenia). Ponadto, Przewodnicz¹cy
Rady zaapelowa³ do powiatowych inspek-
torów nadzoru budowlanego, aby kiero-
wane do naszej Izby wnioski o wszczêcie
postêpowania w sprawach odpowiedzial-
noœci zawodowej w budownictwie by³y

kompletne z punktu widzenia art. 97 ust.
2 ustawy Prawo budowlane. Na proœbê
uczestników szkolenia ustalono, ¿e ka¿dy
z 24 dzia³aj¹cych na terenie woj. ³ódzkie-
go Powiatowych Inspektoratów Nadzoru
Budowlanego bêdzie otrzymywa³ po 1
egzemplarzu „Kwartalnika £ódzkiego”.

• 22 stycznia br. na terenie Miêdzynaro-
dowych Targów Poznañskich odby³o siê
spotkanie z okazji „Dnia In¿yniera Bu-
downictwa” zorganizowane przez Wielko-
polsk¹ OIIB oraz MTP sp. z o.o., podczas
którego zosta³y wyg³oszone 4 referaty:
„Sytuacja polskiego in¿yniera i technika
po uzyskaniu przez Polskê cz³onkostwa w
UE”,  „Zakres dobrowolnoœci i obowi¹zku
stosowania Polskich Norm w budownic-
twie”, „Obowi¹zuj¹cy system w zakresie
dopuszczania wyrobów budowlanych do
stosowania i obrotu”, „Jakoœæ energe-
tyczna budynków – wymagania UE do
wprowadzenia w Polsce”. Po przerwie
obiadowej odby³o siê wyjazdowe posie-
dzenie Krajowej Rady Izby, na którym
m.in. przyjêto regulamin dokonywania
zakupów, zlecania dostaw i œwiadczenia
us³ug na rzecz PIIB oraz ustalono, ¿e
kolejne wyjazdowe posiedzenie Krajowej
Rady odbêdzie siê w Gdañsku.

• 28 stycznia br. odby³o siê 27 posiedze-
nie Prezydium Rady z udzia³em Prezesa
Krajowej Rady Izby prof. Zbigniewa Gra-
bowskiego, który wczeœniej zapozna³ siê z
organizacj¹ oraz dzia³alnoœci¹ naszej Izby.
W swoim wyst¹pieniu Prezes Grabowski
przedstawi³ problemy, nad którymi pra-

cuj¹ w³adze Krajowej Izby, w tym m.in.
omówi³:
– przygotowania do III Krajowego Zjazdu

Izby,
– wspó³pracê z innymi izbami i stowa-

rzyszeniami,
– wysi³ki podjête w celu przywrócenia

resortu budownictwa,
– problem opracowania wspólnie z ar-

chitektami cenników us³ug in¿ynier-
skich,

– problem wzajemnego uznawania kwa-
lifikacji zawodowych przez kraje UE po
1 maja br.,

– udzia³ kierownictwa Krajowej Rady w
pracach legislacyjnych,

– problemy zwi¹zane z planowanym wy-
dawaniem miesiêcznika PIIB.

W dalszej czêœci posiedzenia Prezydium
Rady £OIIB m.in.: zaakceptowa³o przed-

Prezes
Zbigniew Grabowski
(drugi z prawej)
na posiedzeniu
Prezydium £OIIB

Podpisanie porozumienia pomiêdzy £OIIB a Oddzia³ami Stowarzyszeñ Naukowo-Technicznych £odzi i województwa ³ódzkiego

fo
t.

 E
ug

en
iu

sz
 S

ta
si

no
w

sk
i



4 Kwartalnik £ódzki I/2004

stawiony przez Skarbnika Rady projekt
bud¿etu £OIIB na 2004 r., ustali³o – po
uwzglêdnieniu opinii prawnej oraz uwag
Komisji Rewizyjnej – ostateczny tekst
„Regulaminu dzia³alnoœci samopomoco-
wej w £OIIB”, który zostanie rozes³any do
cz³onków Rady, zaakceptowa³o sk³ad Ko-
mitetu Organizacyjnego III Zjazdu £OIIB
oraz przyjê³o do wiadomoœci informacjê
kolegi Andrzeja Kuligowskiego na temat
stanu organizacyjnego Kó³ Zaintereso-
wañ, jakie usi³ujemy wy³oniæ spoœród
cz³onków naszej Izby.

• 29 stycznia br. trzygodzinny wyk³ad prof.
Artema Czkwianianca na temat betonów
nowej generacji zainaugurowa³ „Czwart-
kowe spotkania na Politechnice”. Pod
tym has³em organizujemy dla cz³onków

Wyk³ad inauguruj¹cy „Czwartkowe spotkania na Politechnice”

£OIIB cykl szkoleñ, które bêd¹ odbywa³y
siê w ostatni czwartek miesi¹ca w audyto-
riach Wydzia³u Budownictwa, Architektu-
ry i In¿ynierii Œrodowiska Politechniki
£ódzkiej. W pierwszym szkoleniu wziê³o
udzia³ 49 osób.

• 30-31 stycznia br. w £odzi odby³o siê
dwudniowe szkolenie na temat proce-
dur administracyjnych w procesie inwe-
stycyjnym. Na zg³oszonych 140 cz³on-
ków naszej Izby, w szkoleniu wziê³o
udzia³ 99 osób.

KTO POWINIEN BYÆ UMIESZCZONY W CENTRALNYM REJESTRZE?

W zwi¹zku z w¹tpliwoœciami w sprawie obowi¹zku wpisu do centralnego rejestru
osób posiadaj¹cych uprawnienia budowlane publikujemy wyjaœnienie G³ównego In-
spektora Nadzoru Budowlanego skierowane do prezesa Krajowej Rady Izby In¿ynierów
Budownictwa prof. Zbigniewa Grabowskiego.

„(…) Zgodnie z art. 88a ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2000 r., Nr 106, poz. 1126 z póŸn. zm.), G³ówny Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje
zadania okreœlone przepisami Prawa budowlanego, a w szczególnoœci prowadzi centralne rejestry
osób posiadaj¹cych uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz osób ukaranych
z tytu³u odpowiedzialnoœci zawodowej.

Wpisowi do centralnego rejestru osób posiadaj¹cych uprawnienia budowlane podlegaj¹
osoby, które uzyska³y uprawnienia na podstawie przepisów obowi¹zuj¹cej ustawy Prawo
budowlane i rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r., Nr 8,
poz. 38 z póŸn. zm.), czyli po dniu 14 lutego 1995 r.

Ze wzglêdu na zasadê lex retro non agit, obowi¹zek powy¿szy nie dotyczy osób posiadaj¹-
cych uprawnienia budowlane uzyskane na podstawie wczeœniejszych przepisów, które chc¹
wykonywaæ swoje funkcje w dotychczasowym zakresie.

Zgodnie z art. 104 ustawy – Prawo budowlane osoby, które przed dniem wejœcia w ¿ycie
ustawy uzyska³y uprawnienia budowlane lub stwierdzenie przygotowania zaodowego do pe³nie-
nia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowuj¹ uprawnienia do pe³nie-
nia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.

Osoby te podlegaj¹ jedynie obowi¹zkowi uzyskania wpisu na listê w³aœciwej izby samorz¹du
zawodowego (zob. art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz¹dach zawodowych
architektów, in¿ynierów budownictwa oraz urbanistów – Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z póŸn.
zm.).

Tak wiêc wszystkie osoby, które posiadaj¹ uprawnienia budowlane b¹dŸ stwierdzenie
posiadania przygotowania zawodowego do pe³nienia samodzielnej funkcji technicznej w budow-
nictwie wydane na podstawie przepisów obowi¹zuj¹cych przed 1 stycznia 1995 r. zachowa³y
prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, mimo ¿e nie figuruj¹
w centralnym rejestrze prowadzonym przez G³ównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Zatem, organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego obowi¹-
zane do kontrolowania posiadania przez osoby wykonuj¹ce samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie uprawnieñ do pe³nienia tych funkcji, powinny sprawdzaæ, czy osoba wykonuj¹ca
samodzieln¹ funkcjê techniczn¹ w budownictwie na podstawie uprawnieñ budowlanych uzyska-
nych przed 1 stycznia 1995 r., jest cz³onkiem w³aœciwej izby samorz¹du zawodowego. Nie
maj¹ jednak prawa ¿¹daæ od takich osób okazania zaœwiadczenia lub decyzji o wpisie do
centralnego rejestru osób posiadaj¹cych uprawnienia budowlane, poniewa¿ powy¿sze nie
znajduje podstawy prawnej.”

Uwaga!

Biuro Krajowej Izby wysy³a do cz³onków
PIIB blankiety, za pomoc¹ których nale¿y
realizowaæ wp³aty. Na blankietach wydruko-
wano wszystkie niezbêdne informacje. W
przypadku zlecenia p³atnoœci drog¹ elektro-
niczn¹ nale¿y w dyspozycji umieœciæ wszyst-
kie dane znajduj¹ce siê na drukach.

Podane na drukach wp³at na Krajow¹
Izbê In¿ynierów Budownictwa numery kont
s¹ indywidualne (ka¿dy cz³onek posiada
w³asne wirtualne konto).

Sk³adka na ubezpieczenie OC w 2004 r.
jest ni¿sza od podanej w „Zasadach Gospo-
darki Finansowej” uchwalonych na II Krajo-
wym ZjeŸdzie PIIB i wynosi 100 z³. II Krajo-
wy Zjazd przyj¹³ wartoœæ graniczn¹. Krajowej
Radzie PIIB uda³o siê wynegocjowaæ ni¿sz¹
sk³adkê.

£¹czna suma wp³at na konto KIIB
wynosi 160 z³ (100 z³ ubezpieczenie i 60
z³ sk³adka na Krajow¹ Izbê In¿ynierów
Budownictwa).

W przypadku nieotrzymania lub zagubie-
nia przekazów, wzglêdnie w¹tpliwoœci zwi¹za-
nych z op³acaniem sk³adek w 2004 r., mo¿na
kontaktowaæ siê z biurem Krajowej Izby:
– korespondencyjnie: 00-050 Warszawa,

ul. Œwiêtokrzyska 14,
– telefonicznie: (022) 828 31 89 wewn. 21

(od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. od
9.00 do 15.00),

– faksem: (022) 827 07 51,
– poczt¹ elektroniczn¹, e-mail:

skladki@piib.org.pl
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Od kiedy jest Pan Wojewódzkim In-
spektorem Nadzoru Budowlanego w
£odzi?
Zosta³em powo³any przez pana Wojewo-

dê 14 lipca ubieg³ego roku.

Jakie by³o to pierwsze pó³ roku?
Pierwsze pó³ roku – jak wszêdzie – jest

trudne. Bo tematyka nadzoru budowlanego
jest specyficzna. Wymaga nie tylko dobrej
znajomoœci Prawa budowlanego, ale równie¿
norm i procedur prawnych. I dla kogoœ, kto
jest in¿ynierem budowlanym, jest ten pierw-
szy okres trudny, aby to pogodziæ.

Jaka jest wiêc rola i zadania nadzo-
ru budowlanego?
Temat roli, zadañ nadzoru budowlanego

jest bardzo obszerny. W skrócie przypomnê,
jakie by³y koleje nadzoru budowlanego.
Pierwotnie, siêgaj¹c dwadzieœcia kilka lat
wstecz, istnia³y Wydzia³y Urbanistyki, Archi-
tektury i Nadzoru Budowlanego, które zaj-
mowa³y siê wszystkimi sprawami zwi¹zany-
mi z administracj¹ budowlan¹ – pocz¹wszy
od z³o¿enia wniosku o pozwolenie na budo-
wê do wydania pozwolenia na u¿ytkowanie,
nadzór – wszystko to mia³y w jednej gestii.
Potem zosta³y utworzone tzw. biura inspek-
cyjno-kontrolne. By³y to jednostki podleg³e
bezpoœrednio G³ównemu Inspektorowi Nad-
zoru Budowlanego, mieszcz¹ce siê w kilku
dawnych województwach. W momencie
utworzenia z dniem 1 stycznia 1999 r.
nowej struktury administracyjnej kraju, po-
wsta³y Wojewódzkie Inspektoraty Nadzoru
Budowlanego, które wydzieli³y siê ze struk-
tur administracji budowlanej jako oddziel-
ne instytucje. Funkcjonuj¹ one i istniej¹ do
chwili obecnej. A wiêc ju¿ ponad 5 lat.

W zasadzie samo s³owo „nadzór” niesie
ju¿ w sobie okreœlenie, czym siê zajmuje-
my: sprawujemy kontrolê nad przestrzega-
niem prawa budowlanego i zakresem swo-
ich dzia³añ obejmujemy wszystkie sprawy z

tym zwi¹zane. Praktycznie w tej chwili w
nadzorze, jeœli chodzi o dziedziny gospodar-
ki, s¹ wszystkie dzia³y poza górnictwem,
³¹cznie z energetyk¹, drogownictwem, ko-
lejnictwem i typowym budownictwem ku-
baturowym. Natomiast struktura samego
nadzoru jest taka, ¿e istnieje organ admini-
stracji architektoniczno-budowlanej, do któ-
rego sk³ada siê wnioski o pozwolenie na
budowê – mieœci siê on g³ównie w Urzê-
dach Miasta, choæ nie tylko. Natomiast
wszystko co dzieje siê po wydaniu pozwole-
nia na budowê i jego uprawomocnieniu,
nale¿y od 11 lipca 2003 r. (a wiêc od
momentu wejœcia w ¿ycie nowelizacji Prawa
budowlanego) do nadzoru budowlanego.

Nadzór pe³ni przede wszystkim funkcje
kontrolne. Jesteœmy czêsto nazywani „poli-
cj¹ budowlan¹” i nierzadko tak postrzegani.
Wykrywamy samowole – jest to g³ówne
nasze zadanie – jak równie¿ badamy zgod-
noœæ wszelkich dzia³añ, które maj¹ miejsce
w trakcie prowadzenia inwestycji czy jakiej-
kolwiek budowy – zarówno budowy ogro-
dzenia jak i autostrady czy wielkich zak³a-
dów przemys³owych. Mamy wgl¹d i roze-
znanie co do sposobu realizacji tych przed-
siêwziêæ.

Czy czêste s¹ przypadki ³amania
przepisów Prawa budowlanego w
województwie ³ódzkim?
Niestety, ale s¹ czêste. Dowiadujemy siê

o nich najczêœciej z donosów, bynajmniej
nie anonimowych. S¹ to zwykle donosy
konkurencji, s¹siadów, rodziny. To nierzad-
ko bardzo przykre sprawy, np. syn donosi
na ojca, brat na siostrê, rodzice na dzieci,
s¹siad na s¹siada – z zawiœci, ¿e ktoœ ma.
Sadzê, ¿e 80% wychwyconych przypadków
samowoli budowlanej, a mo¿e nawet wiêcej
– trudno to w jakikolwiek sposób uj¹æ w
liczbach – wynika w³aœnie z donosów kon-
kurencji, sporów miêdzys¹siedzkich i kon-
fliktów rodzinnych.

A jakiego rodzaju s¹ to sprawy? Czy s¹
to g³ównie przypadki samowoli bu-
dowlanych?
G³ównie stwierdzonych samowoli bu-

dowlanych wynikaj¹cych  z ró¿nych powo-
dów. Najczêstszym z nich jest po prostu
brak znajomoœci prawa budowlanego, gdy¿
jest to prawo materialne, ale dosyæ skom-
plikowane. I czêsto nie wiemy na przyk³ad,
¿e nawet wymiana okna, choæby na takie
samo, wymaga zg³oszenia do organów wy-
daj¹cych pozwolenie na tego typu inwesty-
cjê. Brak œwiadomoœci prawnej (nie tylko
Prawa budowlanego, ale i Kodeksu postê-
powania administracyjnego) to jedna przy-
czyna, ale indolencja urzêdników tak¿e.
Czêsto interpretacje urzêdników budz¹
zdziwienie, ¿e mo¿na by³o podj¹æ tak¹
decyzjê. Zdarza siê, ¿e te decyzje wydawa-
ne na ni¿szych szczeblach (jako Woje-
wódzki Inspektor jestem organem odwo-
³awczym, do którego trafiaj¹ sprawy prze-
siane przez powiatowe inspektoraty) s¹ co
najmniej kontrowersyjne.

…i w³aœnie w tym miejscu wkracza
Wojewódzki Inspektor…
W tym miejscu wkracza Wojewódzki

Inspektor, który ma mo¿liwoœæ utrzyma-
nia w mocy tej decyzji czy postanowienia,
w zale¿noœci od ich s³usznoœci. W ka¿dej
decyzji zawarte jest pouczenie co do dal-
szego trybu, nastêpnie mo¿na j¹ uchyliæ,
przekazaæ do ponownego rozpatrzenia,
umorzyæ – ka¿da sprawa traktowana jest
indywidualnie.

Zadania Inspektora
Ze Zbigniewem T. Maciejewskim, Wojewódzkim Inspektorem
Nadzoru Budowlanego, rozmawia Renata W³ostowska

Zbigniew T. Maciejewski
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Statut £ódzkiego Urzêdu Wojewódzkiego,
do którego jako administracja zespolona przy-
nale¿ymy, w paragrafie 38 podaje, ¿e „Do
zakresu dzia³ania Wojewódzkiego Inspek-
toratu Nadzoru Budowlanego w £odzi na-
le¿y w szczególnoœci: 1. realizacja zadañ
nadzoru budowlanego na obszarze woje-
wództwa ³ódzkiego i 2. prowadzenie spraw
zwi¹zanych z kontrol¹ przestrzegania i
stosowania przepisów prawa budowlane-
go”. Jest to bardzo lakoniczne ujêcie, bo tak
jak wspomnia³em ju¿ wczeœniej, zakres obo-
wi¹zków Wojewódzkiego Inspektoratu jest
ogromny. W ubieg³ym roku w Wojewódzkim
Inspektoracie by³o ponad 6500 spraw i tylko
niektóre z nich by³y czysto formalne – wiêk-
szoœæ z nich wymaga³a indywidualnego po-
dejœcia, wydania decyzji, postanowienia, od-
powiedzi na skargê. Nie ma spraw sztampo-
wych, które da siê uj¹æ w ramki i mieæ gotowy
wzór – nie ma dwóch jednakowych spraw, s¹
to sytuacje, które bardzo czêsto przekraczaj¹
pewne przepisy. A s¹dzê, ¿e wa¿ne jest nie
tylko stosowanie twardej litery prawa, bo
prawo nigdy nie dogoni ¿ycia, ale w ka¿dym
prawie, w ka¿dym paragrafie oprócz litery
jest jeszcze jakiœ duch, jakaœ istota tego
prawa, jakiœ zamiar niedopowiedziany przez
ustawodawcê, który, moim zdaniem, nale¿y
interpretowaæ z uwzglêdnieniem, oczywiœcie
w ramach prawa, petenta, z uwzglêdnieniem
cz³owieka przede wszystkim.

Czêsto s¹ przykre sprawy, ¿e ktoœ pope³ni³
samowolê, bo na przyk³ad zbudowa³ sobie
niewielkie pomieszczenie na drobny inwen-
tarz, narzêdzia, wêgiel na zimê itd., co w
œwietle prawa jest ewidentn¹ samowol¹ i
podlega rozbiórce. A najczêœciej wykrywany
jest na skutek tego, ¿e jedyn¹ osob¹, której to
przeszkadza, jest s¹siad, który doniós³ o tym.
Na gruncie prawa nale¿y wydaæ nakaz roz-
biórki, choæ ciê¿ka jest to czasem decyzja, bo
to nikomu, oprócz s¹siada, nie przeszkadza i
nie szkodzi. S¹ to nierzadkie przypadki.
Czasem jest to tym bardziej smutne, ¿e tym
s¹siadem jest rodzina, czêsto bliska.

A jakie s¹ problemy nadzoru bu-
dowlanego w Polsce?
S¹ one typowe. To co œwiadczy o pozio-

mie nadzoru budowlanego w Polsce to s¹
powiatowe inspektoraty. A s¹ to instytucje

bardzo s³abo wyposa¿one. Dla przyk³adu, w
województwie ³ódzkim inspektoraty maj¹
na rok 2004 bud¿et rzêdu 100 000 z³.
Pracuje w nich wraz z powiatowym inspek-
torem ok. 4-5 osób. I to 100 000 musi
starczyæ na p³ace, pochodne, inwestycje,
op³acenie czynszu, œwiadczeñ, wody, energii
elektrycznej, poczty – tak, ¿e naprawdê jest
to czasem trudne. Czêsto, poniewa¿ powia-
towe inspektoraty z regu³y funkcjonuj¹ w
budynkach starostw, na ogó³ dziêki uprzej-
moœci starostów czêœæ tych op³at (typu
czynsz, œwiat³o, poczta itp.) nie jest egze-
kwowana. S¹ to, wbrew pozorom, dosyæ
du¿e kwoty, siêgaj¹ce tysiêcy z³otych, co
przy bud¿ecie 100 000 jest jednak znacz¹-
c¹ sum¹. Brak œrodków – to jest na pewno
jedna z g³ównych bol¹czek nadzoru budow-
lanego. Druga sprawa to obsada kadrowa.
Gdzieœ zosta³ pope³niony b³¹d, niedoszaco-
wanie. Zw³aszcza teraz, po 11 lipca, gdzie
spora czêœæ pracy przypad³a do powiato-
wych inspektorów, nie posz³o w œlad za tym
zwiêkszenie etatów i funduszy – dopiero w
dniu 1 listopada, dziêki staraniom G³ówne-
go Urzêdu, powiatowe inspektoraty otrzy-
ma³y o jeden etat wiêcej, wraz z przys³ugu-
j¹cymi na ten etat œrodkami finansowymi.
Natomiast jest to niedoszacowanie zarówno
kadrowe jak i finansowe: 4 osoby plus
powiatowy inspektor, przy braku praktycz-
nie w ka¿dym inspektoracie obs³ugi praw-
nej, przecie¿ wydaje siê decyzje na podsta-
wie Kodeksu postêpowania administracyj-
nego, przyjmuje siê tak¿e odwo³ania, do
których nale¿y siê ustosunkowaæ, a wiêc
trzeba znaæ procedurê, któr¹ np. odwo³uj¹-
cy siê za poœrednictwem powiatowego in-
spektora wnosi do wy¿szej instancji. Brak
obs³ugi kadrowej i ksiêgowej rzutuje na
jakoœæ pracy. A powiatowy inspektor jest t¹
instancj¹ i ta instytucj¹, która jest najbli¿ej
spo³eczeñstwa i przez któr¹ to instytucjê
wyrabia siê pogl¹d i os¹d o ca³ej dzia³alnoœci
nadzoru budowlanego w Polsce. Nie po-
przez G³ówny Urz¹d czy Wojewódzki In-
spektorat, gdzie jest obs³uga prawna, dzia³y
orzecznictwa prawnego, inne dzia³y, inne
osoby, które maj¹ czêsto wiêksz¹ wiedzê. W
powiatowych jednostkach zdarza siê cza-
sem, ¿e s¹ zatrudnione osoby przypadkowe,
chocia¿by ze wzglêdu na mo¿liwoœci finan-

sowe, jakie inspektorat mo¿e im zaofero-
waæ. Tak¿e g³ówne problemy nadzoru bu-
dowlanego s¹ widoczne przede wszystkim w
powiatach, bo tam, jak wspomnia³em, jest
ten wizerunek nadzoru budowlanego i one
s¹ najbardziej niedoszacowane. Poza tym,
powiatowe inspektoraty nie maj¹ czêsto
œrodków transportu, a przecie¿ musz¹ do-
konywaæ wizji w terenie, nierzadko po kil-
kadziesi¹t kilometrów w miejscach, gdzie
dochodz¹ 2-3 autobusy w ci¹gu doby, albo
liczyæ na ¿yczliwoœæ starosty, ¿eby im przy-
dzieli³ samochód, co czêsto ma miejsce.
Przyznajê, ¿e wspó³praca powiatowych in-
spektoratów ze starostwami na terenie woj.
³ódzkiego jest dobra – oczywiœcie w jednych
lepsza, w drugich gorsza, ale generalnie
wiadomo, ¿e starostowie te¿ nie maj¹ worka
bez dna, z którego mogliby subwencjono-
waæ, dotowaæ powiatowe inspektoraty, bo-
wiem nie jest to ju¿ ta organizacja, ta
struktura – jest to struktura samorz¹dowa,
a powiatowe i wojewódzkie inspektoraty
nale¿¹ do struktury rz¹dowej.

A ile powiatowych inspektoratów
podlega Panu?
Na terenie województwa ³ódzkiego s¹ 24

powiatowe inspektoraty, przy czym jest 21
powiatów, a te 3 dodatkowe bior¹ siê st¹d, ¿e w
£odzi oprócz Powiatowego Inspektoratu jest
te¿ Powiatowy Inspektor dla powiatu ³ódzkiego
wschodniego i istniej¹ po dwa inspektoraty
(miejski i powiatowy) w Skierniewicach oraz w
Piotrkowie.

Jakie nowe zadania stoj¹ przed Wo-
jewódzkim Inspektoratem?
Oprócz tego, co przysz³o do nadzoru

budowlanego z dniem 11 lipca ubieg³ego
roku, czyli z momentem wejœcia w ¿ycie
nowelizacji Prawa budowlanego (warto nad-
mieniæ, ¿e w tej chwili jest ju¿ kolejna
nowelizacja tej¿e nowelizacji, która ma
wejœæ w najbli¿szym czasie, koryguj¹ca i
prostuj¹ca pewne nieœcis³oœci, które ju¿
wysz³y na jaw po poprzedniej nowelizacji
sprzed pó³ roku), nale¿y wspomnieæ o
sytuacji, która nas bêdzie dotyczy³a ju¿ za
4 miesi¹ce – z dniem 1 maja, w momen-
cie wejœcia Polski do Unii Europejskiej –
tu g³ównie bêd¹ sprawy wyrobów budowla-
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nych, wchodzimy w zupe³nie inny obszar.
Szacuje siê, jeœli chodzi o materia³y i
wyroby budowlane stosowane w tej chwili
w Polsce to na dzieñ 1 maja zaledwie ok.
20% bêdzie spe³nia³o normy i certyfikaty
europejskie. Pozosta³e 80% bêdzie oczywi-
œcie dopuszczone do obiegu, ale na terenie
Polski, i bêdzie jakiœ okres karencyjny, gdy
te wyroby bêd¹ musia³y dostosowaæ siê do
wyrobów i norm europejskich. Jeœli chodzi
o wyroby europejskie, o deklaracje zgod-
noœci z tym zwi¹zane – przysporzy to pracy
zarówno G³ównemu Urzêdowi Nadzoru Bu-
dowlanego jak i Wojewódzkim Inspektora-
tom, gdy¿ tylko te dwie instytucje bêd¹
powo³ane do kontroli tego typu artyku³ów.
Bêdzie mo¿liwoœæ kontroli nawet w skle-
pach i hurtowniach dystrybuuj¹cych ma-
teria³y budowlane. Przepisów konkretnych
na razie jeszcze nie ma – ma siê bowiem
ukazaæ ca³kiem nowa ustawa wyodrêbnio-
na z Prawa budowlanego – dotychczas by³
to art. 10 traktuj¹cy o materia³ach i wyro-
bach budowlanych, ale ze wzglêdu na jej
du¿y rozrost w stosunku w³aœnie do wyma-
gañ UE bêdzie musia³a byæ to nowa ustawa
o wyrobach i materia³ach budowlanych.
Tak jest w  sferze pomys³ów. Jak to bêdzie
w rzeczywistoœci – trudno powiedzieæ, bo-
wiem sprawy w tej chwili s¹ dyskutowane

cego” prowadzone roboty, zaœ w przypadku
zlecenia budowy okreœlonej firmie, ta usta-
nawia kierownika budowy. W pierwszym przy-
padku, kierownik budowy pe³ni funkcjê tech-
niczn¹ oraz formaln¹ i w zasadzie jest przed-
stawicielem inwestora na budowie. W tej
sytuacji sygna³y o nieprawid³owoœciach na
budowach s¹ nieliczne. W przypadku dru-
gim, kierownik budowy dzia³a wy³¹cznie w
imieniu wykonawcy, co czêsto powoduje za-
gro¿enie interesu inwestora. Powstaj¹ce na
tym tle nieporozumienia pomiêdzy zlecenio-
dawc¹ a wykonawc¹ s¹ powodem skarg do
organów nadzoru budowlanego i zazwyczaj
koñcz¹ siê procesami s¹dowymi. Kontrole

organów nadzoru budowlanego potwierdzaj¹
wiêkszoœæ zarzutów inwestorów, którzy w
rezultacie ponosz¹ wszystkie koszty powsta-
³ych nieprawid³owoœci. Przyk³adem tego typu
dzia³añ s¹ dwie realizacje domów jednoro-
dzinnych.

Przyk³ad I

Dom jednorodzinny we wsi Wiaderno, gmi-
na Tomaszów Maz. Budynek zosta³ zapro-
jektowany jako parterowy, niepodpiwniczo-
ny, z poddaszem nieu¿ytkowym. Obrys ze-
wnêtrzny stanowi bry³ê w kszta³cie litery L.
Dach pokryty dachówk¹ ceramiczn¹, zapro-
jektowany zosta³ jako wielospadkowy oparty
na wi¹zarach kratownicowych drewnianych
i czêœciowo na krokwiach. Œciany zewnêtrz-
ne i wewnêtrzne murowane z pustaków
systemu YTONG.

Realizacja obiektu odbywa³a siê od lip-
ca 2002 r. na podstawie umowy o dzie³o z

Inspektor nadzoru –
obowi¹zek czy potrzeba?

w Ministerstwie Infrastruktury i musi zo-
staæ rozstrzygniête, czy bêdzie to bardzo
rozbudowany paragraf 10, czy tez zupe³nie
nowa ustawa traktuj¹ca o wyrobach bu-
dowlanych ju¿ w kontekœcie Polski w UE.

Jak uk³ada siê Wojewódzkiemu In-
spektorowi Nadzoru Budowlanego
wspó³praca z £OIIB i na czym ona
polega?
Pomimo krótkiego jeszcze sta¿u dwu-

krotnie spotkaliœmy siê z Panem Przewod-
nicz¹cym £OIIIB. 21 stycznia pan Prezes by³
uprzejmy wzi¹æ udzia³ w spotkaniu zorgani-
zowanym przez Wojewódzki Inspektorat z
powiatowymi inspektorami nadzoru budow-
lanego i wyjaœniaæ sprawy oraz poinformo-
waæ o dzia³alnoœci Izby, o problemach i o
sprawach zwi¹zanych ze wspó³prac¹ pomiê-
dzy nadzorem a izbami. Jak na razie wspó³-
pracê oceniam jako bardzo dobr¹, mam
nadziejê, ¿e bêdzie siê ta wspó³praca rozwi-
jaæ coraz dalej i coraz lepiej.

W jakich dziedzinach ta wspó³praca
przebiega?
Istnieje wspólne pole dzia³ania, jest to

pole dotycz¹ce nadzoru jako kontroli prze-
prowadzanej w administracji architekto-
niczno-budowlanej – m.in. sprawdzania

Istniej¹ce przepisy Prawa budowlanego nie
nak³adaj¹ na inwestorów bezwzglêdnego obo-
wi¹zku ustanowienia inspektora nadzoru na
okres realizacji inwestycji, przenosz¹c decy-
zjê w tej sprawie na w³aœciwe organy, które w
odniesieniu do obiektów lub robót o wyso-
kim stopniu skomplikowania mog¹ taki obo-
wi¹zek na³o¿yæ (art. 19 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane) . W odniesieniu zaœ do indywi-
dualnego budownictwa mieszkaniowego
oznacza to w praktyce rezygnacjê z nadzoru
inwestorskiego. Wieloletnie doœwiadczenie
dowodzi, ¿e najczêœciej na obiektach realizo-
wanych tzw. sposobem gospodarczym, inwe-
stor zatrudnia kierownika budowy „firmuj¹-

czy w³aœciwe dokumenty s¹ wykonywane
przez w³aœciwe osoby, a wiêc czy projekty
s¹ wykonywane przez osoby wpisane do
Izby In¿ynierów, czy kierownicy budowy, w
przypadkach odwo³añ, w przypadkach kon-
troli, posiadaj¹ aktualne zaœwiadczenia o
przynale¿noœci do Izby In¿ynierów Budow-
nictwa. I tutaj wspó³pracê widzê na wza-
jemnym informowaniu siê, czy s¹ osoby
trac¹ce uprawnienia, czy s¹ osoby uzysku-
j¹ce uprawnienia. Wiemy, ¿e co 3 tygodnie
aktualizowana jest informacja ukazuj¹ca
siê w Internecie, ale tutaj widzê punkt
wspólny w postaci wzajemnego informo-
wania siê i kontroli autentycznoœci doku-
mentów, bo jak s³ysza³em, zdarza³y siê
przypadki podrabiania tego typu doku-
mentów. I tu widzê tak¹ bardziej konkret-
n¹ formê wspó³pracy.

Czego nale¿a³oby ¿yczyæ Wojewódz-
kiemu Inspektorowi Nadzoru Bu-
dowlanego w 2004 roku?
Przede wszystkim, tego co zawsze –

zdrowia, wytrwa³oœci – a reszta przyjdzie
sama.

Tego Panu ¿yczê i dziêkuje za roz-
mowê.
Dziekujê.
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• Elementy stropów i dachu by³y niew³aœci-
wie zaimpregnowane, a brak w³aœciwej
izolacji przeciwwilgociowej oraz wentyla-
cji przestrzeni stropodachowej spowodo-
wa³ powstanie pleœni na powierzchniach
drewnianej konstrukcji.

• Niew³aœciwe wykonanie izolacji poziomej
posadzek i œcian wymaga³o uzupe³nienia
brakuj¹cych odcinków izolacji oraz osu-
szenia œcian.
Koszty robót naprawczych i wzmacniaj¹-

cych inwestor oszacowa³ na ponad trzydzie-
œci tysiêcy z³otych.

Podsumowanie

Podane przyk³ady wskazuj¹, ¿e oparcie pro-
cesu realizacji inwestycji na domniemaniu
fachowoœci i etyki zawodowej uczestników
procesu budowlanego posiadaj¹cych upraw-
nienia budowlane, lecz nie bêd¹cych przed-
stawicielami inwestora na budowie, bywa
zawodne.

Pomijaj¹c kwestie odpowiedzialnoœci za-
wodowej osób pe³ni¹cych samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, uza-
sadnionym mo¿e byæ stwierdzenie, ¿e wie-
lu problemów mo¿na by unikn¹æ, realizu-
j¹c roboty budowlane pod nadzorem in-
spektorów. Jednym z postulatów naszego
œrodowiska do nowelizacji Prawa budowla-
nego powinno byæ wprowadzenie obligato-
ryjnego nadzoru inwestorskiego. Rozwi¹-
zaniem mo¿e byæ te¿ anga¿owanie kierow-
nika budowy bezpoœrednio przez inwesto-
ra. Nowelizacja prawa zmierza raczej do
wzmocnienia roli pañstwowego nadzoru
budowlanego i ustalenia wykazu obiektów
wymagaj¹cych obowi¹zkowej kontroli. W
ka¿dym z tych przypadków indywidualne
budownictwo jednorodzinne anga¿uj¹ce
obecnie du¿y potencja³ wykonawczy – g³ów-
nie drobnych firm i rzemieœlników – bê-
dzie ogniwem, gdzie nierzetelnoœæ nielicz-
nych tworzyæ bêdzie negatywne opinie o
œrodowisku. Wymóg ustawowy anga¿owa-
nia inspektorów nadzoru przyniós³by ko-
rzyœci procesowi realizacji inwestycji oraz
wymierne oszczêdnoœci – szczególnie in-
westorom indywidualnego budownictwa
mieszkaniowego.

dr in¿. Jerzy Paku³a

firm¹ wykonawcz¹, która zatrudni³a kie-
rownika budowy. Po zrealizowaniu stanu
surowego i u³o¿eniu dachówki, we wrze-
œniu 2002 wyst¹pi³o znaczne ugiêcie po³a-
ci dachowej, co spowodowa³o koniecznoœæ
wykonania wzmocnieñ ca³ej konstrukcji
dachu. W tym stanie inwestor powo³a³
inspektora nadzoru. Na jego wniosek wy-
konawca wzmocni³ wiêŸbê dachow¹, ale
odmówi³ naprawy innych zakwestionowa-
nych robót i opuœci³ plac budowy. W kwiet-
niu 2003 r. w wyniku kontroli obiektu
przeprowadzonej przez Powiatowy Inspek-
torat Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie
Maz. budowa zosta³a wstrzymana z powo-
du stwierdzenia odstêpstw od zatwierdzo-
nego projektu oraz wyst¹pienia zagro¿enia
bezpieczeñstwa konstrukcji. W decyzji o
wstrzymaniu budowy zalecono wykonanie
orzeczenia o stanie technicznym oraz uzy-
skanie pozwolenia na wznowienia budowy.
Ekspertyza techniczna potwierdzi³a zastrze-
¿enia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego. Obliczenia sprawdzaj¹ce wy-
kaza³y prawie trzykrotny niedobór zbroje-
nia w jednej z zakwestionowanych belek
¿elbetowych, zaœ w drewnianych elemen-
tach konstrukcji dachu stwierdzono po-
nad piêciokrotne przekroczenie naprê¿eñ.
Niedobór zbrojenia wystêpowa³ tak¿e w
innych elementach konstrukcji, a istotne
odstêpstwa od projektu nie by³y udoku-
mentowane w dzienniku budowy oraz pro-
jekcie. Stwierdzono tak¿e powa¿ne b³êdy w
projekcie konstrukcji dachu. Opracowany
projekt dokoñczenia budowy by³ podstaw¹
uzyskania decyzji o wznowieniu budowy
oraz wzmocnienia elementów ¿elbetowych
i ponownego wzmocnienia konstrukcji
wiêŸby dachowej.

Koszt wykonania koniecznych wzmoc-
nieñ konstrukcji objêtych decyzj¹ o pozwole-
niu na wznowienie budowy wydan¹ przez
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlane-
go wyniós³ ponad czterdzieœci tysiêcy z³otych.

Przyk³ad II

Dom jednorodzinny we wsi Emilia, gmina
Zgierz. Budynek zaprojektowany zosta³ jako
parterowy, niepodpiwniczony, z poddaszem
nieu¿ytkowym – w obrysie zewnêtrznym
istniej¹cego poprzednio budynku miesz-

kalno-gospodarczego podlegaj¹cego roz-
biórce.

Konstrukcjê budynku o uk³adzie po-
d³u¿nym tworz¹ œciany zewnêtrzne war-
stwowe z³o¿one od zewn¹trz z pustaków
ceramicznych szczelinowych gruboœci 12
cm, ocieplenia ze styropianu gruboœci 10
cm oraz pustaków ceramicznych gruboœci
29 cm. Wewnêtrzna pod³u¿na œciana kon-
strukcyjna zosta³a wykonana z ceg³y cera-
micznej pe³nej na zaprawie cementowo-
wapiennej. Strop o konstrukcji drewnianej.
WiêŸba dachowa drewniana.

Budowa realizowana by³a w II po³owie
2000 r. na podstawie umowy o dzie³o przez
firmê wykonawcz¹, której w³aœciciel pe³ni³
funkcjê kierownika budowy.

Po wykonaniu stanu surowego zamkniê-
tego budynku inwestor stwierdzi³ liczne
rysy i pêkniêcia œcian zewnêtrznych, nad-
mierne ugiêcia elementów wiêŸby dacho-
wej oraz zagrzybienie drewnianych ele-
mentów stropu i dachu. Swoje zastrze¿e-
nia zg³osi³ do Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego, w wyniku czego
przeprowadzona zosta³a kontrola budowy,
która potwierdzi³a nieprawid³owoœci oraz
zaleci³a sporz¹dzenie orzeczenia o stanie
technicznym wraz z projektem zabezpie-
czenia konstrukcji.

W ekspertyzie stwierdzono, ¿e:
• Budynek zosta³ wykonany bez funda-

mentów. Zamiast zaprojektowanych ³aw
wykorzystane zosta³y pozostawione w trak-
cie rozbiórki fragmenty kamiennych ³aw
„spiêtych” na poziomie terenu ¿elbeto-
wym wieñcem. Z³y stan tych pozostawio-
nych fundamentów oraz niewystarczaj¹-
ca ich szerokoœæ by³y powodem wyst¹pie-
nia lokalnych nadmiernych osiadañ
wzniesionego budynku i popêkanie œcian
noœnych. W celu zapobie¿enia rozbiórce
nowego budynku wykonane zosta³o
wzmocnienie fundamentów pod zewnêtrz-
nymi œcianami budynku.

• Elementy podporowe konstrukcji dachu
posiada³y za ma³y przekrój, a ich moco-
wanie wykonano niezgodnie z zasadami
sztuki budowlanej. Wymaga³o to wzmoc-
nienia konstrukcji wsporczej dachu do-
datkowymi elementami oraz wzmocnie-
nia wêz³ów podporowych blachami.
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Rozdzia³ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
(Przedmiot umowy)

Przedmiotem niniejszej umowy jest okre-
œlenie zasad i warunków ubezpieczenia od
odpowiedzialnoœci cywilnej cz³onków Izby
za szkody wyrz¹dzone w zwi¹zku z wykony-
waniem samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie w rozumieniu przepi-
sów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz.
1126 z póŸn. zm.) w zakresie posiadanych
uprawnieñ budowlanych, zwanego dalej
„Ubezpieczeniem”.

§ 2
(Definicje pojêæ u¿ytych w umowie)

Przez u¿yte w niniejszej umowie okreœlenia
rozumie siê:

1) „Ubezpieczony” – cz³onek Izby, wy-
mieniony w liœcie ubezpieczonych
przekazanej Allianz przez Izbê zgod-
nie z postanowieniami § 5;

2) „Ubezpieczaj¹cy” – Izba, a w przy-
padku ubezpieczenia dodatkowego
cz³onek Izby lub inny podmiot zawie-
raj¹cy umowê na jego rzecz;

3) „Cz³onek Izby” – in¿ynier budow-
nictwa oraz inna osoba posiadaj¹ca
uprawnienia do  wykonywania samo-
dzielnych funkcji technicznych w bu-
downictwie;

4) „Szkoda” – uszczerbek w prawnie
chronionych dobrach poszkodowane-
go, polegaj¹cy na stracie rzeczywistej i
utraconych korzyœciach pozostaj¹cych
w zwi¹zku z wykonywaniem zawodu
przez ubezpieczonego;

5) „Osoba uprawniona” – osoba fi-
zyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nie posiadaj¹ca osobo-
woœci prawnej, która na mocy przepi-
sów prawa uprawniona jest do docho-
dzenia roszczeñ z tytu³u umowy ubez-
pieczenia; za osobê uprawnion¹ uzna-
je siê równie¿ ubezpieczonego, je¿eli
za zgod¹ Allianz zaspokoi³ roszczenie
poszkodowanego lub innej osoby
uprawnionej;

6) „Suma gwarancyjna” – okreœlona
w umowie górna granica odpowie-
dzialnoœci Allianz za szkodê wyrz¹-
dzon¹ przez ubezpieczonego w ra-
mach umowy ubezpieczenia w okre-
sie trwania odpowiedzialnoœci Al-
lianz;

7) „Ubezpieczenie podstawowe” –
ubezpieczenie cz³onka Izby od odpo-
wiedzialnoœci cywilnej, na warunkach
okreœlonych w rozdziale II niniejszej
umowy;

8) „Ubezpieczenie dodatkowe” –
ubezpieczenie dodatkowe cz³onka Izby
od odpowiedzialnoœci cywilnej w
zwi¹zku z wykonywaniem zawodu, na
warunkach okreœlonych w rozdziale
III niniejszej umowy;

9) „Wykonywanie zawodu” – dzia³a-
nie lub zaniechanie cz³onka Izby, do
których jest on uprawniony b¹dŸ zo-
bowi¹zany w zakresie posiadanych
uprawnieñ budowlanych do pe³nie-
nia samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie;

10)„Dzieñ rozpoczêcia wykonywania
zawodu” – dzieñ okreœlony w uchwa-
le o wpisaniu na listê cz³onków Izby
lub odwieszenia w prawach cz³onka
Izby;

11)„Dzieñ zakoñczenia wykonywania
zawodu” – dzieñ, w którym rozstrzy-
gniêcie o skreœleniu ubezpieczonego
z listy cz³onków Izby lub zawieszeniu
ubezpieczonego w prawach cz³onka
Izby sta³o siê ostateczne;

12)„Broker” – Hanza Brokers Sp. z o.o.
z siedzib¹ w Gdañsku przy ul. Grun-
waldzkiej 48/50 wpisan¹ do Rejestru
Przedsiêbiorców pod numerem
KRS:0000032394 w S¹dzie Rejono-
wym w Gdañsku XII Wydzia³ Gospo-
darczy Krajowego Rejestru S¹dowego.

§ 3
(Przedmiot i zakres ubezpieczenia)

1. Ubezpieczeniem objêta jest odpowiedzial-
noœæ cywilna cz³onków Izby za szkody
wyrz¹dzone przez dzia³anie lub zaniecha-
nie ubezpieczonego, w okresie trwania
ochrony ubezpieczeniowej, w zwi¹zku z
wykonywaniem samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w zakresie

Umowa generalna
zawarta w dniu 11 grudnia 2003 r. w Warszawie pomiêdzy:

T.U Allianz Polska S.A. zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze S¹dowym prowadzonym przez S¹d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydzia³
Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego, pod numerem KRS 0000028261, zwanym dalej „Allianz” w imieniu i na rzecz którego dzia³aj¹:
1. Piotr Dzikiewicz – Wiceprezes  Zarz¹du
2. Michael Mueller – Wiceprezes Zarz¹du

a

Polsk¹ Izb¹ In¿ynierów Budownictwa, z siedzib¹ w Warszawie, 00-050 Warszawa, ul. Œwiêtokrzyska 14, zwan¹ dalej „Izb¹”, dzia³aj¹c¹
przez Radê Krajowej Izby, reprezentowan¹ przez:
1. Zbigniewa Grabowskiego – Prezesa Rady Krajowej Izby In¿ynierów Budownictwa,
2. Andrzeja Jaworskiego – Skarbnika Rady Krajowej Izby In¿ynierów Budownictwa,

nastêpuj¹cej treœci:
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posiadanych uprawnieñ budowlanych, w
których nastêpstwie zosta³a wyrz¹dzona
szkoda uprawniaj¹ca poszkodowanego do
dochodzenia roszczenia z tytu³u odpo-
wiedzialnoœci cywilnej ubezpieczonego.

2. Odpowiedzialnoœci¹ Allianz objête s¹
roszczenia osoby poszkodowanej doty-
cz¹ce szkód bêd¹cych nastêpstwem dzia-
³añ i zaniechañ, które zaistnia³y w okre-
sie ubezpieczenia, choæby osoba po-
szkodowana (osoba uprawniona) zg³osi-
³a je po tym okresie, z zachowaniem
terminów okreœlonych dla przedawnie-
nia roszczeñ.

3. Ochron¹ ubezpieczeniow¹ objête s¹ rów-
nie¿ dzia³ania i zaniechania pracowni-
ków zatrudnionych przez ubezpieczone-
go. Dotyczy to zakresu objêtego wykony-
waniem samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie przez ubezpieczo-
nego i obejmuje wy³¹cznie osoby za-
trudnione w ramach umowy o pracê i
wykonuj¹cych j¹ pod nadzorem ubez-
pieczonego.

4. W zakresie podstawowym niniejsza umo-
wa generalna obejmuje odpowiedzialnoœæ
cywiln¹ w ¿yciu prywatnym cz³onków

Izby. Warunki tego ubezpieczenia okreœla
za³¹cznik nr 1 do umowy.

§ 4
(Okres ubezpieczenia)

1. Odpowiedzialnoœæ Allianz w stosunku do
ubezpieczonych wpisanych na listê cz³onków
Izby z tytu³u niniejszej umowy rozpoczyna siê
od dnia 1 stycznia 2004 r. i trwa przez okres
12 miesiêcy z zastrze¿eniem ust. 5.

2. Okres ubezpieczenia w stosunku do ka¿-
dego ubezpieczonego wynosi 12 miesiêcy.

3. Niniejsza umowa obejmuje ubezpieczo-
nych, którzy s¹ lub zostan¹ cz³onkami
Izby w okresie jej obowi¹zywania.

4. W przypadku cz³onków Izby, którzy roz-
poczn¹ wykonywanie zawodu po dniu 1
stycznia 2004 r., odpowiedzialnoœæ Al-
lianz rozpoczyna siê od dnia rozpoczêcia
przez nich wykonywania zawodu i trwa
przez okres 12 miesiêcy.

5. W przypadku cz³onków Izby, których okres
dotychczas posiadanego ubezpieczenia
up³ywaæ bêdzie po dniu 1 stycznia 2004
roku, odpowiedzialnoœæ Allianz rozpoczy-
na siê od pierwszego dnia nowego okresu
ubezpieczenia.

6. W przypadku ubezpieczonych, którzy za-
koñcz¹ wykonywanie zawodu po dniu 1
stycznia 2004 r., odpowiedzialnoœæ Al-
lianz trwa do dnia zakoñczenia przez
nich wykonywania zawodu.

7. Po okresie zawieszenia cz³onkostwa w
Izbie odpowiedzialnoœæ Allianz wobec tego
ubezpieczonego rozpoczynaæ siê bêdzie
od dnia zakoñczenia okresu zawieszenia i
trwaæ przez okres 12 miesiêcy.

§ 5
(Listy ubezpieczonych)

1. Lista ubezpieczonych od dnia 1 stycznia
2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku
zostanie przekazana Allianz do dnia 1
marca 2004 roku.

2. Listy ubezpieczonych, o których mowa w
ust. 1 zawieraæ bêd¹ nastêpuj¹ce dane:
imiê i nazwisko ubezpieczonego, numer
cz³onkowski oraz okres ubezpieczenia.

3. Listy ubezpieczonych zg³aszanych do
ubezpieczenia w kolejnych miesi¹cach
roku 2004, a tak¿e kolejnych latach
kalendarzowych bêd¹ przekazywane Al-
lianz w terminie 3 miesiêcy kalendarzo-
wych od dnia rozpoczêcia wykonywania
zawodu.

4. Allianz zobowi¹zany jest do zapewnienia
nale¿ytej ochrony danych osobowych prze-
kazanych przez Izbê i odpowiada za ich
naruszenie lub nienale¿yte wykorzystanie.

§ 6
(Dokumenty ubezpieczenia)

1. Potwierdzeniem zawarcia generalnej umo-
wy ubezpieczenia bêdzie polisa ubezpie-
czeniowa wystawiony przez Allianz na
rzecz Izby.

2. Informacja o posiadaniu przez ubezpie-
czonego wymaganego ubezpieczenia zo-
stanie zawarta w zaœwiadczeniu wydawa-
nym przez w³aœciw¹ okrêgow¹ izbê in¿y-
nierów budownictwa. Wzór zaœwiadcze-
nia stanowi za³¹cznik nr 2 do umowy.

§ 7
(Wy³¹czenia spod ochrony

ubezpieczeniowej)

1. Allianz, w dniu wejœcia w ¿ycie niniejszej
umowy, nie obejmuje ochron¹ ubezpie-
czeniow¹ szkód:

JESZCZE O OBOWI¥ZKOWYM UBEZPIECZENIU OC

Poni¿ej publikujemy wyjaœnienie Departamentu Instytucji Finansowych Ministerstwa Finansów
w sprawie obowi¹zkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej architektów oraz in¿ynie-
rów budownictwa zawarte w piœmie do przedstawiciela firmy Hanza Brokers:

„W odpowiedzi na pismo dotycz¹ce interpretacji przepisów rozporz¹dzenia Ministra Finansów z
dnia 17 kwietnia 2002 r. w sprawie ogólnych warunków obowi¹zkowego ubezpieczenia od
odpowiedzialnoœci cywilnej architektów oraz in¿ynierów budownictwa (Dz. U. Nr 41, poz. 367),
uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych wyjaœnieñ:

Zgodnie z konstrukcj¹ przyjêt¹ w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz¹dach zawodowych
architektów, in¿ynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z póŸn.
zm.), wy¿ej wymienione rozporz¹dzenie dotyczy odpowiedzialnoœci cywilnej zwi¹zanej z wykony-
waniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, odnosi siê wiêc zarówno do
in¿ynierów budownictwa, jak i do architektów. Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e ka¿dy z tych zawodów
przez wy¿ej wymienion¹ ustawê traktowany jest oddzielnie i warunkiem wykonywania ka¿dego z
nich jest m.in. zawarcie umowy obowi¹zkowego ubezpieczenia OC, tym bardziej, ¿e charakter i
rodzaj wykonywanej dzia³alnoœci przez przedstawicieli ka¿dego z zawodów jest ró¿ny.

Wpis na listê cz³onków w³aœciwego samorz¹du zawodowego rodzi obowi¹zek zawarcia stosownej
umowy ubezpieczenia jako jednego z warunków rozpoczêcia wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w ramach ka¿dego z ww. zawodów. Zawarcie przez t¹ sam¹
osobê umowy ubezpieczenia OC za czynnoœci wykonawcze w ramach zawodu architekta nie
zwalnia tej osoby z zawarcia umowy ubezpieczenia OC z tytu³u wykonywania zawodu in¿yniera
budownictwa (i vice versa).

Rozporz¹dzenie okreœla minimaln¹ sumê gwarancyjn¹ w wysokoœci 50 000 euro dla ka¿dego z
ww. zawodów.”
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1) wyrz¹dzonych przez ubezpieczone-
go osobom fizycznym zatrudnionym przez
ubezpieczonego na podstawie umowy o
pracê lub wykonuj¹cym roboty lub us³ugi
na rzecz ubezpieczonego na podstawie umo-
wy prawa cywilnego, powsta³e w zwi¹zku ze
œwiadczeniem pracy, robót lub us³ug na
rzecz ubezpieczonego;

1) polegaj¹cych na uszkodzeniu, znisz-
czeniu lub utracie mienia, wyrz¹dzo-
nych przez ubezpieczonego ma³¿on-
kowi, wstêpnemu, zstêpnemu, rodzeñ-
stwu, powinowatemu w tej samej linii
lub stopniu, osobie pozostaj¹cej w
stosunku przysposobienia oraz jej
ma³¿onkowi lub osobie pozostaj¹cej
we wspólnym po¿yciu;

2) powsta³ych po skreœleniu ubezpieczo-
nego z listy cz³onków Izby, a tak¿e w
okresie zawieszenia w prawach cz³on-
ka Izby, chyba ¿e szkoda jest nastêp-
stwem wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie
przed skreœleniem lub zawieszeniem;

3) wynik³ych z przekroczenia ustalonych
kosztów;

4) powsta³ych w wyniku na³o¿enia kar
umownych;

5) wyrz¹dzonych wskutek naruszenia
praw autorskich i patentów;

6) powsta³ych w wyniku normalnego zu-
¿ycia lub wadliwej eksploatacji obiek-
tów budowlanych;

7) powsta³ych wskutek dzia³añ wojen-
nych, stanu wojennego, rozruchów i
zamieszek;

8) powsta³ych wskutek aktów terroru.
2. Wy³¹czenia okreœlone w ust.1 odpowiada-

j¹ zakresowi wy³¹czeñ okreœlonemu w
przepisach obowi¹zuj¹cych w dniu wej-
œcia w ¿ycie niniejszej umowy.

3. W razie zmiany obowi¹zuj¹cych przepi-
sów zakres wy³¹czeñ okreœlonych w ust. 1
ulega zmianie z mocy prawa.

§ 8
(Obowi¹zki ubezpieczonego i Allianz)

1. W okresie ubezpieczenia ubezpieczony
zobowi¹zany jest do zawiadamiania Al-
lianz i Brokera bez zbêdnej zw³oki o
ka¿dej okolicznoœci maj¹cej wp³yw na
powstanie szkody.

2. Je¿eli ubezpieczony dokona³ czynnoœci
w ramach wykonywania zawodu (lub
zaniecha³ wykonania takiej czynnoœci),
która mo¿e spowodowaæ szkodê, zobo-
wi¹zany jest:
1)w miarê mo¿liwoœci staraæ siê zapobiec

powstaniu szkody, a je¿eli szkoda po-
wsta³a – staraæ siê zapobiec jej zwiêk-
szaniu;

2)niezw³ocznie, a nie póŸniej ni¿ w ter-
minie 14 dni od dnia uzyskania wiado-
moœci o zg³aszanym roszczeniu, które
mo¿e skutkowaæ odpowiedzialnoœci¹

wszelkie zawiadomienia i oœwiadczenia
zwi¹zane z umow¹ ubezpieczenia.

§ 9
(Ustalenie i wyp³ata odszkodowania)

1. Odszkodowanie wyp³acane jest przez Al-
lianz poszkodowanemu lub osobie upraw-
nionej na podstawie uznania roszczenia
uprawnionego z umowy ubezpieczenia w
wyniku w³asnych ustaleñ, zawartej z nim
ugody lub prawomocnego orzeczenia
s¹du.

2. Odszkodowanie wyp³aca siê w granicach
odpowiedzialnoœci cywilnej ubezpieczo-
nego, nie wy¿ej jednak ni¿ do wysokoœci
sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie.

3. Wyp³ata odszkodowania i zwrot kosztów
nastêpuje na pisemny wniosek poszko-
dowanego lub osoby uprawnionej zg³o-
szony do Allianz.

4. Allianz wyp³aca odszkodowanie w termi-
nie 30 dni licz¹c od dnia z³o¿enia przez
poszkodowanego lub uprawnionego za-
wiadomienia o szkodzie.

5. W przypadku, gdyby wyjaœnienie w termi-
nie, o którym mowa w ust. 4, okoliczno-
œci niezbêdnych do ustalenia odpowie-
dzialnoœci Allianz albo wysokoœci odszko-
dowania, okaza³o siê niemo¿liwe, od-
szkodowanie wyp³aca siê w terminie 14
dni od dnia, w którym przy zachowaniu
nale¿ytej starannoœci wyjaœnienie tych
okolicznoœci by³o mo¿liwe, nie póŸniej
jednak ni¿ w terminie 90 dni od dnia
z³o¿enia zawiadomienia o szkodzie, chy-
ba ¿e ustalenie odpowiedzialnoœci Allianz
albo wysokoœci odszkodowania zale¿y od
tocz¹cego siê postêpowania karnego lub
cywilnego. W terminie, o którym mowa w
ust. 4, Allianz zawiadamia na piœmie
uprawnionego o przyczynach niemo¿no-
œci zaspokojenia jego roszczeñ w ca³oœci
lub w czêœci, jak równie¿ o przypuszczal-
nym terminie zajêcia ostatecznego stano-
wiska wzglêdem roszczeñ uprawnionego,
a tak¿e wyp³aca bezsporn¹ czêœæ odszko-
dowania.

6. Je¿eli odszkodowanie nie przys³uguje lub
przys³uguje w innej wysokoœci ni¿ okreœlo-
na w zg³oszonym roszczeniu, Allianz infor-
muje o tym na piœmie osobê wystêpuj¹c¹ z
roszczeniem w terminie, o którym mowa

O fakcie powstania szkody nale¿y zawiado-
miæ TU Allianz Polska SA, ul. Chocimska
17, 00-791 Warszawa niezw³ocznie, nie
póŸniej ni¿ w ci¹gu 14 dni od chwili uzyska-
nia wiadomoœci przez poszkodowanego o
roszczeniu, które mo¿e rodziæ odpowiedzial-
noœæ cywiln¹ ubezpieczonego. Zg³oszenia
szkody mo¿na dokonaæ poprzez wype³nienie
i przes³anie formularza zamieszczonego na
stronie internetowej Polskiej Izby In¿ynierów
Budownictwa www.piib.org.pl

cywiln¹ ubezpieczonego, zawiadomiæ o
tym Allianz i stosowaæ siê do jego
wskazówek, o ile nie bêd¹ one naru-
sza³y obowi¹zuj¹cych przepisów.

3. Ubezpieczony nie jest uprawniony do
zaspokajania lub uznania roszczeñ po-
szkodowanego bez uprzedniej zgody Al-
lianz.

4. Je¿eli przeciwko ubezpieczonemu wsz-
czête zosta³o postêpowanie karne, ad-
ministracyjne, cywilne lub inne – mo-
g¹ce rodziæ odpowiedzialnoœæ gwaran-
cyjn¹ Allianz, ubezpieczony jest zobo-
wi¹zany natychmiast zawiadomiæ o tym
Odzia³ Allianz w³aœciwy do obs³ugi Okrê-
gowej Izby In¿ynierów Budownictwa, w
której ubezpieczony jest wpisany na li-
stê cz³onków.

5. Na ¿¹danie Allianz ubezpieczony zobowi¹-
zany jest do udzielenia wyjaœnieñ, dostar-
czenia dowodów potrzebnych do ustalenia
okolicznoœci i rozmiarów wyrz¹dzonej szko-
dy oraz ustalenia jego odpowiedzialnoœci, a
tak¿e umo¿liwienia przeprowadzenia po-
stêpowania wyjaœniaj¹cego.

6. Ubezpieczony i Allianz zobowi¹zani s¹
sk³adaæ w formie pisemnej – za pokwito-
waniem lub przes³aæ listem poleconym –
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w ustêpach poprzedzaj¹cych, wskazuj¹c
na okolicznoœci oraz podstawê prawn¹
uzasadniaj¹c¹ ca³kowit¹ lub czêœciow¹ od-
mowê wyp³aty odszkodowania, jak równie¿
na przyczyny, dla których odmówi³ wiary-
godnoœci okolicznoœciom dowodowym pod-
niesionym przez osobê zg³aszaj¹c¹ rosz-
czenie. Pismo Allianz powinno zawieraæ
pouczenie o mo¿liwoœci dochodzenia rosz-
czeñ na drodze s¹dowej.

7. Allianz ma obowi¹zek udostêpniæ poszko-
dowanemu lub uprawnionemu informa-
cje i dokumenty, które mia³y wp³yw na
ustalenie odpowiedzialnoœci zak³adu ubez-
pieczeñ i wysokoœæ odszkodowania. Osoby
te mog¹ ¿¹daæ pisemnego potwierdzenia
przez Allianz przekazanych informacji b¹dŸ
umo¿liwienia wykonania i potwierdzenia
przez Allianz kopii udostêpnionych doku-
mentów, przy czym koszty dokonania wy-
mienionych czynnoœci obci¹¿aj¹ osobê,
która ¿¹da tych czynnoœci.

8. Za nieterminow¹ likwidacjê szkody Al-
lianz zap³aci poszkodowanemu odsetki
za zw³okê w wysokoœci ustawowej.

§ 10
(Rozwi¹zanie indywidualnej umowy

ubezpieczenia)

1. Indywidualna umowa ubezpieczenia cz³on-
ka Izby ulega rozwi¹zaniu na skutek:
1)skreœlenia ubezpieczonego z listy cz³on-

ków Izby,
2)zawieszenia ubezpieczonego w prawach

cz³onka Izby,
2. W przypadku skreœlenia z listy cz³onków

Izby lub zawieszenia w prawach cz³onka
Izby indywidualna umowa ubezpieczenia
ulega rozwi¹zaniu z dniem zakoñczenia
wykonywania zawodu.

3. W przypadku rozwi¹zania indywidualnej
umowy ubezpieczenia Allianz zwraca sk³ad-
kê za niewykorzystany okres ubezpieczenia,
chyba ¿e w okresie poprzedzaj¹cym rozwi¹-
zanie indywidualnej umowy ubezpieczenia
nast¹pi³a szkoda, za któr¹ Allianz wyp³aci³
odszkodowanie z tytu³u ubezpieczenia.

4. Wysokoœæ sk³adki podlegaj¹cej zwrotowi
ustala siê w wysokoœci 1/12 sk³adki za
ka¿dy rozpoczêty miesi¹c skrócenia indy-
widualnego okresu ubezpieczenia.

5. Zwrotu sk³adki dokonuje Ubezpieczaj¹cy
w porozumieniu z Allianz potr¹caj¹c jej
wysokoœæ z kolejnej raty sk³adki ubezpie-
czeniowej nale¿nej Allianz na postawie
§ 12 ust. 2.

4. Udzia³ w³asny ubezpieczonego oraz inne
kwotowe ograniczenia wyp³aty odszkodo-
wania s¹ wy³¹czone.

§ 12
(Sk³adka ubezpieczeniowa)

1. Roczna sk³adka ubezpieczeniowa dla
ubezpieczenia podstawowego dla jednego
ubezpieczonego wynosi 100 PLN (s³ow-
nie: sto z³otych).

2. Sk³adka ubezpieczeniowa p³atna jest w 4
kwartalnych ratach w terminie 20 dni od
daty przekazania do Zak³adu Ubezpie-
czeñ listy ubezpieczonych, z uwzglêdnie-
niem postanowieñ § 5 umowy.

3. Wysokoœæ sk³adki ubezpieczeniowej w na-
stêpnych latach ubezpieczenia ustalona
bêdzie wg algorytmu okreœlonego w za-
³¹czniku nr 3 do niniejszej umowy. Wszyst-
kie elementy algorytmu zostan¹ corocz-
nie do dnia 31 maja uzgodnione przez
strony wed³ug stanu na dzieñ 30 kwietnia
roku poprzedzaj¹cego rok, dla którego
ustalana jest wysokoœæ sk³adki.

4. P³atnikiem sk³adki ubezpieczeniowej za
ubezpieczonego jest Izba.

5. Sk³adka ubezpieczeniowa wp³acana jest
na rachunek bankowy wskazany pisem-
nie przez Allianz.

6. Za dzieñ zap³aty uwa¿a siê dzieñ obci¹¿e-
nia rachunku bankowego Izby.

Rozdzia³ III
WARUNKI UBEZPIECZENIA

DODATKOWEGO

§ 13

1. Allianz zapewni ubezpieczonemu ochro-
nê ubezpieczeniow¹ od odpowiedzialno-
œci cywilnej za szkody wyrz¹dzone w
okresie ubezpieczenia w zwi¹zku z wy-
konywaniem przez ubezpieczonego za-
wodu – na warunkach umowy niniej-
szej, lecz powy¿ej sumy ubezpieczenio-
wej okreœlonej w rozdziale II – o ile
nast¹pi podpisanie przez ubezpieczone-
go z Allianz dodatkowej umowy (polisa
dodatkowa). Warunki tej umowy nie
mog¹ byæ mniej korzystne dla ubezpie-
czonego od warunków przewidzianych w
niniejszej umowie dla ubezpieczenia
podstawowego.

Obs³ug¹ merytoryczn¹ przedmiotowego ubez-
pieczenia zajmuje siê broker Polskiej Izby
In¿ynierów Budownictwa – Hanza Brokers
Sp. z o.o. – który pod numerem infolinii
0 801 384 666, stworzonej dla in¿ynierów
budownictwa, rozwi¹zuje problemy zwi¹za-
ne z funkcjonowaniem obowi¹zkowego ubez-
pieczenia oraz œwiadczy pomoc w uzyskiwaiu
terminowych i pe³nych wyp³at nale¿nych
odszkodowañ. www.hanzabrokers.pl

Rozdzia³ II
WARUNKI UBEZPIECZENIA

PODSTAWOWEGO

§ 11
(Suma gwarancyjna)

1. Suma gwarancyjna w odniesieniu do jed-
nego zdarzenia, którego skutki s¹ objête
umow¹ ubezpieczenia, wynosi równo-
wartoœæ w PLN 50 000 EURO przy zasto-
sowaniu kursu œredniego EURO og³oszo-
nego przez Narodowy Bank Polski po raz
pierwszy w danym roku.

2. Allianz  jest obowi¹zany do:
1) wyp³aty odszkodowania w granicach od-

powiedzialnoœci cywilnej ubezpieczonego;
2) zwrotu kosztów maj¹cych na celu za-

pobie¿enie zwiêkszeniu siê szkody i
roszczeñ finansowych, je¿eli uzasad-
nione s¹ okolicznoœciami danego zda-
rzenia;

3) poniesienia kosztów wynagrodzenia rze-
czoznawców powo³anych przez ubezpie-
czonego za zgod¹ Allianz w celu ustalenia
okolicznoœci i rozmiaru szkody;

4) zwrotu niezbêdnych kosztów obrony w
postêpowaniu karnym i koszty zastêp-
stwa prawnego w postêpowaniu cywil-
nym, podjêtych na polecenie lub za
zgod¹ Allianz;

5) pokrycia kosztów postêpowania ugo-
dowego poniesionych przez ubezpie-
czonego, prowadzonego za zgod¹ Al-
lianz.

3. Koszty, o których mowa w ust. 2 pokrywa-
ne s¹ w granicach sumy gwarancyjnej.
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2. Okres ubezpieczenia w ubezpieczeniu do-
datkowym koñczy siê wraz z up³ywem
okresu ubezpieczenia danego ubezpie-
czonego w ubezpieczeniu podstawowym.
Sk³adka ubezpieczeniowa za ubezpiecze-
nie dodatkowe w przypadku umów krót-
koterminowych bêdzie wyliczana propor-
cjonalnie do okresu ubezpieczenia.

3. W przypadku rozwi¹zania umowy ubez-
pieczenia podstawowego, z przyczyn wska-
zanych w aktualnie obowi¹zuj¹cym roz-
porz¹dzeniu Ministra Finansów w spra-
wie obowi¹zkowego ubezpieczenia od od-
powiedzialnoœci cywilnej architektów oraz
in¿ynierów budownictwa, rozwi¹zaniu ule-
ga równie¿ dodatkowa umowa ubezpie-
czenia, o której mowa w ust 1.

§ 14

Ubezpieczenie dodatkowe zawierane jest na
pisemny wniosek ubezpieczonego skiero-
wany za poœrednictwem Brokera do Allianz,
który nie mo¿e odmówiæ zawarcia umowy.

§ 15

1. Zawarcie umowy ubezpieczenia dodatko-
wego Allianz potwierdza dokumentem ubez-
pieczenia dodatkowego (polisa dodatkowa).

2. W ramach ubezpieczenia dodatkowego
wprowadza siê nastêpuj¹ce dodatkowe li-
mity odpowiedzialnoœci – ponad sumê
ubezpieczenia podstawowego, okreœlon¹ w
§ 13 ust. 1 – na ka¿de zdarzenie w okresie
trwania umowy dodatkowej, z nastêpuj¹c¹
dodatkow¹ sk³adk¹ roczn¹:

Suma gwarancyjna
na jednego Sk³adka

ubezpieczonego
100.000 EUR 220,- PLN
200.000 EUR 450,- PLN
300.000 EUR 800,- PLN
400.000 EUR 1.300,- PLN
500.000 EUR 1.800,- PLN

3. Sk³adka dodatkowa jest p³atna jednora-
zowo, chyba ¿e ubezpieczony i Allianz
ustal¹ inne warunki p³atnoœci.

§ 16

1. W zakresie ubezpieczenia dodatkowego
sk³adka ubezpieczeniowa p³acona jest odrêb-

nie przez samego ubezpieczonego lub inny
podmiot zawieraj¹cy umowê na jego rzecz.

2. Szkody likwidowane w ramach ubezpie-
czenia dodatkowego nie maj¹ wp³ywu na
zwiêkszenie wysokoœci sk³adki podstawo-
wej ustalanej w trybie § 12 ust.3.

3. Ubezpieczenie dodatkowe nale¿y trakto-
waæ jako dobrowolne.

Rozdzia³ IV

§ 17
Ubezpieczenie dla Polskiej  Izby

In¿ynierów Budownictwa

1. Niniejsza umowa generalna obejmuje bez-
sk³adkowo odpowiedzialnoœæ Allianz za szko-
dy wyrz¹dzone Izbie przez Cz³onków Orga-

pieczeñ oraz nale¿nych im z innych tytu-
³ów pod warunkiem zachowania sk³adek
minimalnych

3. Zni¿ki, o których mowa w ust. 1 nie mog¹
byæ ³¹czone z innymi zni¿kami wynikaj¹-
cymi z akcji promocyjnych przeprowa-
dzanych przez Allianz.

4. Podstaw¹ udzielenia zni¿ek jest zaœwiad-
czenie, o którym mowa w § 6 ust. 2.

Rozdzia³ VI
POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§ 19

Wszelkie spory wynikaj¹ce z niniejszej umo-
wy poddaje siê pod rozstrzygniêcie s¹du
polubownego dzia³aj¹cego przy Krajowej
Izbie Gospodarczej w Warszawie.

§ 20

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mog¹
byæ dokonywane wy³¹cznie w formie pi-
semnej pod rygorem ich niewa¿noœci.

2. Strony zgodnie ustalaj¹, i¿ w przypadku
zmiany przepisów prawa reguluj¹cych
kwestiê ubezpieczenia od odpowiedzial-
noœci cywilnej cz³onków Izby ulegnie ona
stosownej zmianie lub zostanie rozwi¹za-
na, je¿eli jej postanowienia nie dadz¹ siê
pogodziæ z nowo wprowadzonymi uregu-
lowaniami prawnymi.

§ 21

1. W sprawach nieuregulowanych w niniej-
szej umowie zastosowanie maj¹ odpo-

Uwaga!
Wszystkich zainteresowanych
problematyk¹ obowi¹zkowego
ubezpieczenia odpowiedzialno-
œci cywilnej osób pe³ni¹cych sa-
modzielne funkcje techniczne
w budownictwie zapraszamy na
spotkanie z Prezesem Zarz¹du
Hanza Brokers Sp. z o.o.

(szczegó³y na ok³adce)

nów i Organy Izby oraz odpowiedzialnoœæ
cywiln¹ Izby. Warunki ubezpieczenia okre-
œla za³¹cznik nr 5 do niniejszej umowy.

2. Szczegó³owe warunki Ubezpieczenia Izby
oraz odpowiedzialnoœæ za szkody wyrz¹-
dzone Izbie przez Cz³onków Organów i
Organy Izby zostan¹ potwierdzone w poli-
sach ubezpieczeniowych wystawionych
przez Allianz na rzecz Izby, w terminie do
dnia 2 stycznia 2004 r.

Rozdzia³ V
POSTANOWIENIA DODATKOWE

§ 18

1. Allianz zobowi¹zuje siê do udzielenia ka¿-
demu cz³onkowi Izby, podlegaj¹cemu
ubezpieczeniu od odpowiedzialnoœci cy-
wilnej w ramach niniejszej umowy dodat-
kowych zni¿ek okreœlonych w za³¹czniku
nr 4 do niniejszej umowy.

2. Zni¿ki, o których mowa w ust. 1 zostan¹
udzielone niezale¿nie od innych zni¿ek
nale¿nych cz³onkom Izby ubezpieczaj¹-
cym siê w poszczególnych rodzajach ubez-

Cz³onkowie Izby In¿ynierów Budownictwa,
którzy posiadaj¹ indywidualne ubezpiecze-
nie OC spe³niaj¹ce wymogi Rozporz¹dzenia
Ministra Finansów z 11 grudnia 2003 r.,
wp³acaj¹ tylko roczn¹ sk³adkê na Krajow¹
Izbê w wysokoœci 60 z³ (w celu uzyskania
zaœwiadczenia musz¹ przedstawiæ w biurze
Izby dokument potwierdzaj¹cy fakt posiada-
nia takiego ubezpieczenia).
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Do umowy generalnej zawartej w dniu 11
grudnia 2003 r. do³¹czone s¹ nastêpuj¹ce
za³¹czniki: Za³¹cznik nr 1, który okreœla
warunki i zakres ubezpieczenia dodatkowe-
go proponowanego w ramach umowy gene-
ralnej; Za³¹cznik nr 2, który zawiera za-
œwiadczenie o cz³onkostwie w Izbie In¿ynie-
rów Budownictwa; Za³¹cznik nr 3, który
okreœla zasady dotycz¹ce zmiany wysokoœci
sk³adki w trakcie trwania umowy generalnej;
Za³¹cznik nr 4, który okreœla wysokoœæ
zni¿ek dodatkowych przys³uguj¹cych ubez-
pieczonym w ramach umowy generalnej
cz³onkom izby w stosunku do innych ubez-
pieczeñ oferowanych przez Allianz; Za³¹cz-
nik nr 5, który okreœla warunki ubezpiecze-
nia odpowiedzialnoœci cywilnej dla Izby  w
zakresie odpowiedzialnoœci cywilnej zwi¹za-
nej z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ oraz warunki
Ubezpieczenia OC organów oraz cz³onków
organów Izby.

Powy¿sze za³¹czniki dostêpne s¹ na stro-
nie internetowej Polskiej Izby In¿ynierów
Budownictwa www.piib.org.pl w dziale „Ubez-
pieczenia 2004”.

wiednie przepisy kodeksu cywilnego, prze-
pisy prawa reguluj¹ce dzia³alnoœæ ubez-
pieczeniow¹ oraz wykonywanie zawodu.

2. Strony zgodnie ustalaj¹, i¿ postanowienia
niniejszej umowy spe³niaj¹ wymogi aktu-
alnie obowi¹zuj¹cego rozporz¹dzenia Mi-
nistra Finansów w sprawie warunków obo-
wi¹zkowego ubezpieczenia od odpowie-
dzialnoœci cywilnej architektów oraz in¿y-
nierów budownictwa i nie mog¹ byæ od
nich mniej korzystne dla ubezpieczonych.

§ 22

1. Niniejsza umowa wchodzi w ¿ycie z dniem
l stycznia 2004 roku i obowi¹zuje do dnia
31 grudnia 2006 r., z zastrze¿eniem po-
stanowieñ § 4 oraz § 20 ust. 2 .

2. Umowa mo¿e byæ wypowiedziana za 1
miesiêcznym wypowiedzeniem, ze skut-
kiem na koniec roku kalendarzowego.

§ 23

Strony przewiduj¹ mo¿liwoœæ przed³u¿enia
umowy na dalsze okresy ubezpieczeniowe.

§ 24

Umowê niniejsz¹ sporz¹dzono w dwóch
jednakowo brzmi¹cych egzemplarzach, po
jednym dla ka¿dej ze stron.

Ubezpieczenie dodatkowe
Umowa generalna zawarta pomiêdzy Pol-
sk¹ Izb¹ In¿ynierów Budownictwa a TU
Allianz Polska S.A. umo¿liwia cz³onkom
Izby zawarcie dodatkowej umowy ubezpie-
czenia odpowiedzialnoœci cywilnej za szko-
dy wyrz¹dzone w zwi¹zku z wykonywa-
niem samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie na warunkach przewi-
dzianych umow¹ generaln¹ na sumê gwa-
rancyjn¹ przewy¿szaj¹c¹ równowartoœæ
50 000 EUR.

Ubezpieczenie dodatkowe jest dobro-
wolne. Propozycja ta skierowana jest do
cz³onków Izby, którzy chc¹ posiadaæ – np. z
uwagi na szeroki zakres prowadzonej dzia-
³alnoœci, wymogi pracodawcy lub kontra-
henta – szerszy zakres ochrony ubezpiecze-
niowej ni¿ obowi¹zkowe minimum przewi-
dziane przepisami rozporz¹dzenia Ministra
Finansów. Warunki ubezpieczenia dodatko-
wego nie mog¹ byæ gorsze ni¿ warunki
ubezpieczenia obowi¹zkowego.

Ubezpieczenie dodatkowe zawierane jest
na pisemny wniosek ubezpieczonego skie-
rowany za poœrednictwem Hanza Brokers
do Allianz, który nie mo¿e odmówiæ zawar-
cia umowy. Allianz potwierdza zawarcie umo-
wy dodatkowej osobn¹ polis¹. W ramach
ubezpieczenia dodatkowego przewidziano
nastêpuj¹ce dodatkowe limity odpowiedzial-
noœci – ponad sumê ubezpieczenia podsta-
wowego – na ka¿de zdarzenie z nastêpuj¹c¹
dodatkowa sk³adk¹ roczn¹:

• od dodatkowej sumy ubezpieczenia
100 000 EUR – sk³adka dodatkowa 220 z³

• od dodatkowej sumy ubezpieczenia
200 000 EUR – sk³adka dodatkowa 450 z³

• od dodatkowej sumy ubezpieczenia
300 000 EUR – sk³adka dodatkowa 800 z³

• od dodatkowej sumy ubezpieczenia 400 000
EUR – sk³adka dodatkowa 1300 z³

• od dodatkowej sumy ubezpieczenia 500 000
EUR – sk³adka dodatkowa 1800 z³
Okres ubezpieczenia w ubezpieczeniu

dodatkowym koñczy siê wraz z up³ywem
okresu ubezpieczenia danego ubezpieczo-
nego w ubezpieczeniu podstawowym. Sk³ad-
ka ubezpieczeniowa za ubezpieczenie do-
datkowe w przypadku umów krótkotermi-
nowych wyliczana jest proporcjonalnie do
okresu ubezpieczenia.

Sk³adka dodatkowa jest p³atna jednora-
zowo na konto wskazane przez zak³ad ubez-
pieczeñ w polisie, chyba ¿e zostan¹ ustalo-
ne inne warunki p³atnoœci. W zakresie ubez-
pieczenia dodatkowego sk³adka ubezpie-
czeniowa p³acona jest odrêbnie przez sa-
mego ubezpieczonego lub inny podmiot
zawieraj¹cy umowê na jego rzecz.

W celu zawarcia umowy ubezpieczenia
dodatkowego nale¿y wype³niæ i przes³aæ wnio-
sek (dostêpny na stronie www.piib.org.pl) do
Hanza Brokers Sp. z o.o., na podstawie
którego dostarczona zostanie Pañstwu polisa
ubezpieczeniowa na wskazany adres wraz z
informacj¹ o sposobie p³atnoœci sk³adki.

Jak sprawdziæ termin wa¿noœci zaœwiadczenia
oraz indywidualny numer konta cz³onka £OIIB?

Jeœli ktoœ z Pañstwa ma dostêp do Internetu, t¹ drog¹ mo¿e szybko sprawdziæ termin
wa¿noœci zaœwiadczenia oraz numery kont, na które nale¿y wp³acaæ sk³adki cz³onkowskie.
W tym celu nale¿y wpisaæ adres strony internetowej Polskiej Izby In¿ynierów Budownictwa:
www.piib.org.pl i z menu znajduj¹cego siê po lewej stronie wybraæ pozycjê: „Lista
cz³onków”. Nastêpnie uzupe³niamy ukazuj¹ce siê pola: „Imiona”, „Nazwisko”, „Numer
cz³onkowski” swoimi danymi i wybieramy okrêg: „£OD – £ódzka – £ódŸ”. Zatwierdzamy
wybór klikaj¹c na zak³adkê „Szukaj”. Wtedy uka¿¹ siê nastêpuj¹ce dane: data wa¿noœci
zaœwiadczenia, numer konta do wp³aty na KIIB, numer konta do wp³aty na £OIIB oraz
pe³ny numer cz³onkowski.

Termin wa¿noœci zaœwiadczenia mo¿na sprawdziæ równie¿ w podobny sposób na stronie
internetowej £OIIB: www.lod.piib.org.pl.
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Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorz¹dach zawodo-
wych architektów, in¿ynierów budownictwa
oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.
42, z póŸn. zm.) zarz¹dza siê, co nastêpuje:

§ 1.

Rozporz¹dzenie okreœla szczegó³owy zakres
obowi¹zkowego ubezpieczenia odpowiedzial-
noœci cywilnej architektów oraz in¿ynierów
budownictwa za szkody wyrz¹dzone w zwi¹z-
ku z wykonywaniem samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, w rozumie-
niu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
– Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016), zwanego dalej „ubezpie-
czeniem OC”, termin powstania obowi¹zku
ubezpieczenia oraz minimaln¹ sumê gwa-
rancyjn¹ tego ubezpieczenia.

§ 2.

1. Ubezpieczeniem OC jest objêta odpowie-
dzialnoœæ cywilna architektów oraz in¿y-
nierów budownictwa za szkody wyrz¹dzo-
ne w nastêpstwie dzia³ania lub zaniecha-
nia ubezpieczonego, w okresie trwania
ochrony ubezpieczeniowej, w zwi¹zku z
wykonywaniem samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w zakresie
posiadanych uprawnieñ budowlanych.

2. Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód:
  1 ) wyrz¹dzonych przez ubezpieczonego

osobom fizycznym zatrudnionym
przez ubezpieczonego na podstawie
umowy o pracê lub wykonuj¹cym ro-
boty lub us³ugi na rzecz ubezpieczo-
nego na podstawie umowy prawa cy-
wilnego, powsta³e w zwi¹zku ze œwiad-
czeniem pracy, robót lub us³ug na
rzecz ubezpieczonego;

  2 ) powsta³ych po skreœleniu ubezpieczo-
nego z listy cz³onków izby, a tak¿e w

okresie zawieszenia w prawach cz³on-
ka izby, chyba ¿e szkoda jest nastêp-
stwem wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie
przed skreœleniem lub zawieszeniem;

  3 ) wynik³ych z przekroczenia ustalonych
kosztów;

  4 ) polegaj¹cych na zap³acie kar umow-
nych;

  5 ) wyrz¹dzonych wskutek naruszenia
praw autorskich i patentów;

  6 ) powsta³ych w wyniku normalnego zu-
¿ycia lub wadliwej eksploatacji obiek-
tów budowlanych;

  7 ) powsta³ych wskutek dzia³añ wojen-
nych, stanu wojennego, rozruchów i
zamieszek, a tak¿e aktów terroru.

3. Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie
szkody w zakresie, o którym mowa w ust.
1, z zastrze¿eniem ust. 2, bez mo¿liwoœci
umownego ograniczenia przez zak³ad
ubezpieczeñ wyp³aty odszkodowañ.

§ 3.

Obowi¹zek ubezpieczenia OC powstaje w
terminie do 30 dni od dnia wpisu na listê

cz³onków izb architektów lub in¿ynierów
budownictwa, nie póŸniej ni¿ w dniu po-
przedzaj¹cym dzieñ rozpoczêcia wykonywa-
nia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie.

§ 4.

1. Minimalna suma gwarancyjna ubezpie-
czenia OC, w odniesieniu do jednego
zdarzenia, którego skutki s¹ objête umo-
w¹ ubezpieczenia OC, wynosi równowar-
toœæ w z³otych 50.000 euro.

2.Kwota, o której mowa w ust. 1, ustalana
jest przy zastosowaniu kursu œredniego
euro og³oszonego przez Narodowy Bank
Polski po raz pierwszy w roku, w któ-
rym umowa ubezpieczenia OC zosta³a
zawarta.

§ 5.

1. Przepisy rozporz¹dzenia stosuje siê do
umów ubezpieczenia OC zawartych od
dnia 1 stycznia 2004 r.

2. Je¿eli umowa ubezpieczenia OC zosta³a
zawarta przed dniem wejœcia w ¿ycie
rozporz¹dzenia, a okres, na jaki zosta³a
zawarta, up³ywa po tym dniu, now¹ umo-
wê ubezpieczenia OC zawiera siê najpóŸ-
niej w ostatnim dniu okresu, na jaki
zosta³a zawarta ta umowa.

§ 6.

Traci moc rozporz¹dzenie Ministra Finan-
sów z dnia 17 kwietnia 2002 r. w sprawie
ogólnych warunków obowi¹zkowego ubez-
pieczenia od odpowiedzialnoœci cywilnej ar-
chitektów oraz in¿ynierów budownictwa (Dz.
U. Nr 41, poz. 367).

§ 7.

Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem
1 stycznia 2004 r.

Rozporz¹dzenie Ministra Finansów
z dnia 11 grudnia 2003 r.

w sprawie obowi¹zkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej
architektów oraz in¿ynierów budownictwa

(Dz. U. z 23 grudnia 2003 r. nr 220, poz. 2174)

Z koñcem ubieg³ego roku straci³o
wa¿noœæ rozporz¹dzenie Ministra Fi-
nansów z 17 kwietnia 2002 r. w spra-
wie ogólnych warunków obowi¹zko-
wego ubezpieczenia od odpowiedzial-
noœci cywilnej architektów oraz in¿y-
nierów budownictwa (Dz. U. Nr 41,
poz. 367). Od 1 stycznia br. wesz³o w
¿ycie rozporz¹dzenie Ministra Finan-
sów z 11 grudnia 2003 r. w sprawie
obowi¹zkowego ubezpieczenia OC ar-
chitektów oraz in¿ynierów budownic-
twa (Dz. U. Nr 220, poz. 2174), które-
go pe³ny tekst publikujemy.
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Na 24 kwietnia br. Rada zwo³a³a III Zjazd £ódzkiej Okrêgowej Izby In¿ynierów Budownictwa jako zjazd sprawozdawczy, który
– zgodnie z postanowieniem art. 16. ust. 1. ustawy – odbywa siê co najmniej raz w roku. Art. 15. ust. 3. ustawy mówi, ¿e
Okrêgowy Zjazd stanowi¹ delegaci wybrani w obwodach wyborczych. W zwi¹zku z tym w paŸdzierniku 2001 r. zosta³
dokonany podzia³ obszaru dzia³ania naszej Izby na 8 obwodów wyborczych, w których wkrótce potem wybrano delegatów
stanowi¹cych zjazdy w kadencji 2002-2006. O przebiegu i uchwa³ach III Zjazdu £OIIB bêdziemy informowaæ w kolejnych
wydaniach „Kwartalnika £ódzkiego”. Na pocz¹tek prezentujemy sprawozdanie, jakie przedstawi Zjazdowi przewodnicz¹cy
Rady oraz inne sprawozdania, które wp³ynê³y do biura Izby do koñca stycznia br.

III Zjazd £OIIB

Pomimo ¿e £ódzka Okrêgowa Izba In¿ynie-
rów Budownictwa zosta³a utworzona ju¿ 23
marca 2002 r., to tak naprawdê w pe³ni
mog³a rozwin¹æ skrzyd³a dopiero na prze-
strzeni 2003 r. I chocia¿ nadal du¿o czasu
nale¿a³o poœwiêciæ sprawom cz³onkowskim
oraz organizacyjnym, to nie by³a to ju¿
jedyna dzia³alnoœæ Rady.

Sprawy cz³onkowskie

Jeszcze w pierwszym pó³roczu zarejestrowa-
liœmy dynamiczny przyrost liczby cz³onków
naszej Izby, za to w koñcu 2003 r. sytuacja siê
ustabilizowa³a. I tak, próg 3 tysiêcy cz³onków
przekroczyliœmy 8 stycznia, próg 4 tysiêcy
cz³onków – 19 lutego, kolejny próg 5 tysiêcy

cz³onków – 28 maja, a na pocz¹tku 2004 r.
nasza Izba liczy³a 5850 cz³onków.

Aby maksymalnie skróciæ czas oczeki-
wania na uchwa³ê w sprawie wpisania na
listê cz³onków, posiedzenia Prezydium Rady
by³y zwo³ywane co 3 tygodnie. Zrobiliœmy
równie¿ wiele, a¿eby zlikwidowaæ kolejki,
jakie tworzy³y siê przed biurem naszej Izby
w pierwszych miesi¹cach 2003 roku.

W drugiej po³owie roku pojawi³a siê
nowa grupa problemów zwi¹zanych z za-
wieszeniem w prawach cz³onka, co zgodnie
z ustaw¹, nastêpuje w przypadku:
a) wniosku cz³onka, który czasowo zaprze-

sta³ wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie,

b) nieuiszczania sk³adek cz³onkowskich
przez okres d³u¿szy ni¿ 6 miesiêcy.
Prezydium Rady £OIIB postanowi³o zró¿-

nicowaæ obie sytuacje i w pierwszym przy-
padku wprowadzi³o ulgê w postaci jednora-
zowego zwolnienia osób wnioskuj¹cych o
wznowienie cz³onkostwa z obowi¹zku uisz-
czania op³aty wpisowej w wysokoœci 100 z³,
która to op³ata zosta³a wprowadzona na
mocy „Regulaminu postêpowania przy usta-
niu, zawieszaniu lub wznawianiu cz³onko-
stwa w PIIB” przyjêtego 16 maja 2003 r.
przez Krajow¹ Radê Izby.

W 2003 r. na w³asny wniosek zosta³o
zawieszonych w prawach cz³onka 86 osób, z
czego 6 osobom przywrócono cz³onkostwo.
Natomiast za nieuiszczanie sk³adek cz³on-
kowskich przez okres d³u¿szy ni¿ 6 miesiêcy
zawieszono 306 osób, z czego przywrócono
cz³onkostwo 20 osobom. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e
osobom tym najpierw wysy³amy pisemne
przypomnienie, a dopiero gdy to nie skutku-
je, po pewnym czasie Rada podejmuje uchwa-
³ê o zawieszeniu w prawach cz³onka w zwi¹z-
ku z art. 42 ust. 3 pkt 3 ustawy.

W ci¹gu ca³ego roku skreœlono z listy
cz³onków naszej Izby 7 osób; zmar³o trzy-
naœcioro Kole¿anek i Kolegów.

Dzia³alnoœæ informacyjna

W roku 2003 kontynuowaliœmy wczeœniej
rozpoczête formy dzia³alnoœci informacyjnej,
takie jak witryna internetowa czy og³oszenia
prasowe oraz wprowadziliœmy nowe jej for-
my. Zawartoœæ stron internetowych naszej
Izby by³a aktualizowana na bie¿¹co, a ponad-
to wzbogaciliœmy ich treœæ o informacje wpro-
wadzane w ramach Biuletynu Informacji

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Zespo³u Rady ds. Dzia³alnoœci Samopomocowej w 2003 r.

Zespól Rady ds. Dzia³alnoœci Samopomocowej powo³ano uchwa³¹ nr 37/2003, podjêt¹ na
zebraniu Rady w dniu 5 marca 2003 r. Dzia³alnoœæ samopomocow¹ podjê³a Izba zgodnie z
wymaganiami zawartymi w ustawie o samorz¹dach z dnia 15 grudnia 2000 r. oraz Statutem
Polskiej Izby In¿ynierów Budownictwa.

Funkcjê przewodnicz¹cej Zespo³u powierzono kol. Danucie Ulañskiej – cz³onkowi Rady
£OIIB. Na kolejnych posiedzeniach Rady wybrano pozosta³ych piêciu cz³onków Zespo³u.
Kierowano siê zasad¹ takiego ich doboru, aby reprezentowali oni miejscowoœci usytuowane na
ca³ym obszarze dzia³alnoœci £ódzkiej Izby.

W rezultacie w sk³ad Zespo³u wchodz¹: Danuta Ulañska (£ódŸ), Grzegorz Rakowski
(Pabianice), Adam Ró¿ycki (Piotrków Trybunalski), Henryk WoŸniak (Rawa Mazowiecka),
Grzegorz Cieœliñski (£ódŸ), Ryszard Gierak (Sieradz).

Po ustaleniu ca³ego sk³adu Zespo³u rozpoczêto prace nad opracowaniem „Regulamin
Dzia³alnoœci Samopomocowej w £OIIB”. Opracowano szeœæ kolejnych wersji regulaminu,
którego treœæ by³a dyskutowana na posiedzeniu Rady i jej Prezydium. Uwagi cz³onków Rady by³y
zbierane do dnia 10 grudnia 2003 r. Po tym terminie naniesiono uwagi i ponownie przedstawio-
no wersjê regulaminu wraz z za³¹cznikami na posiedzeniu Prezydium Rady w dniu 15 grudnia
2003 r. Po d³ugiej dyskusji ustalono wersjê regulaminu gotow¹ do przedstawienia Radzie.

Dzia³alnoœæ Zespo³u polegaj¹ca na przyznawaniu zapomóg i po¿yczek bêdzie prowadzona w
2004 r., po przyznaniu œrodków finansowych z bud¿etu Izby.

Przewodnicz¹ca Zespo³u
dr in¿. Danuta Ulañska

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady £OIIB w 2003 r.
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Publicznej. Okaza³o siê bowiem, ¿e ustawa z
6 wrzeœnia 2001 r. o dostêpie do informacji
publicznej uzna³a równie¿ samorz¹dy zawo-
dowe za podmioty wykonuj¹ce zadania pu-
bliczne i przez to zobowi¹za³a je do „udo-
stêpniania informacji publicznej”.

Trzeba przyznaæ, ¿e Internet nie cieszy
siê jeszcze wœród naszych Kole¿anek i Kole-
gów zbyt du¿¹ popularnoœci¹. Szacujemy, ¿e
z tej formy korzysta zaledwie kilka procent
naszych cz³onków (aktualny adres interne-
towy £OIIB: www.lod.piib.org.pl).

W lutym 2003 r. zosta³ wydany drukiem
Statut PIIB oraz Kodeks Etyczny cz³onków
PIIB. Dokumenty te zosta³y rozkolportowa-
ne wœród cz³onków naszej Izby.

Na prze³omie lutego i marca 2003 r.
zosta³y zorganizowane we wszystkich obwo-
dach wyborczych spotkania z przedstawicie-
lami organów £OIIB i delegatami na Krajo-
wy Zjazd. Ponad cztery tysi¹ce zaproszeñ
wys³ano na adresy domowe wszystkich cz³on-
ków naszej Izby, a œrednia frekwencja wy-
nios³a oko³o 24%.

Zgodnie z zapisami Statutu PIIB zebrania
plenarne cz³onków w obwodach wyborczych
organizowane s¹ co 4 lata w okresie poprze-
dzaj¹cym zjazd sprawozdawczo-wyborczy w
celu wyboru delegatów na ten zjazd. Zdecy-
dowaliœmy siê na niema³y wysi³ek organiza-
cyjny z nadziej¹, ¿e w taki sposób dotrzemy z
wiarygodn¹ informacj¹ do wszystkich Kole-
¿anek i Kolegów oraz ze wzglêdu na integra-
cyjne walory takich spotkañ. Okaza³o siê, ¿e
najczêœciej pytano o problemy zwi¹zane z
obowi¹zkowym ubezpieczeniem od odpo-
wiedzialnoœci cywilnej osób pe³ni¹cych sa-
modzielne funkcje techniczne w budownic-
twie, a akurat te zagadnienia zosta³y zastrze-
¿one do wy³¹cznej kompetencji Krajowej Izby.

W paŸdzierniku dojrza³a idea wydawania
w³asnego biuletynu informacyjnego, po czym
ruszy³y prace zarówno organizacyjne, jak i
formalno-prawne, m.in. zosta³ zatrudniony
redaktor naczelny, z³o¿ono wniosek o zareje-
strowanie nowego czasopisma, wyst¹piono o
nadanie numeru ISSN. W rezultacie w pierw-
szej po³owie grudnia prawie 5800 Kole¿anek i
Kolegów otrzyma³o, niejako pod choinkê,
pierwszy numer „Kwartalnika £ódzkiego”.

Ocena tego przedsiêwziêcia nale¿y przede
wszystkim do P.T. Czytelników i chocia¿ w

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Zespo³u Rady ds. Integracji z krajami UE

Zespó³ dzia³a³ pocz¹tkowo w sk³adzie trzyosobowym i stara³ siê pozyskaæ do wspó³pracy innych
cz³onków Rady Izby. W trzecim kwartale 2003 r. kol. Ró¿ycki zaj¹³ siê organizacj¹ funduszu
samopomocowego, wiêc zosta³y tylko dwie osoby. Dopiero w grudniu 2003 r. zainteresowanie
dzia³aniem w tym Zespole wyrazi³ cz³onek naszej Rady, kol. Krzysztof Stel¹gowski.

W drugiej po³owie 2003 r. Zespó³, zgodnie z tym, co zosta³o zaplanowane, poszukiwa³ i
uzyska³ niezbêdne informacje mog¹ce mieæ znaczenie dla jego dzia³alnoœci.

Ustaliliœmy, ¿e dopiero wówczas, gdy bêdziemy dysponowaæ dostateczn¹ iloœci¹ informacji
oraz zaobserwujemy zainteresowanie problemami integracji, zajmiemy siê wype³nianiem
czwartego punktu programu, tj. szerszym propagowaniem dzia³alnoœci Zespo³u.

W trakcie naszego dzia³ania otrzymywaliœmy (telefonicznie lub osobiœcie) zapytania (9) od
cz³onków Izby, dotycz¹ce:
• pozyskania funduszy pomocowych z UE dla rozwoju w³asnej firmy,
• zasad dostosowania uruchamianej produkcji do zgodnoœci z przepisami, jakie maj¹ obowi¹zy-

waæ w Polsce po przyst¹pieniu do Unii,
• bezp³atnych szkoleñ na tematy zwi¹zane z prac¹ w krajach Unii,
• warunków, jakie nale¿y spe³niæ, aby za³o¿yæ w³asna firmê w krajach Unii (czy mo¿e to byæ

jednoosobowa firma, której w³aœcicielem jest osoba fizyczna),
• uznawalnoœci w krajach UE dyplomu ukoñczenia studiów zawodowych w Polsce.

Na pytania te udzieliliœmy odpowiedzi, zgodnie z nasz¹ wiedz¹, po uprzednim przygotowaniu
siê do zreferowania tematu.

Odnoœnie warunków niezbêdnych do za³o¿enia firmy – zainteresowanym chodzi³o o tzw.
samozatrudnienie i wyra¿ali rozczarowanie informacj¹, ¿e w wiêkszoœci krajów Unii preferowana
jest spó³ka z o.o. – forma u nas wymagaj¹ca wielu uci¹¿liwych formalnoœci. Nikt te¿ nie by³
zainteresowany p³atnymi formami szkoleñ.

Materia³ów dotycz¹cych powy¿szych pytañ nie gromadziliœmy w archiwum (ma³a iloœæ).
Inne sprawy, zawarte w dalszych punktach ramowego planu pracy Zespo³u, bêd¹ rozwijane

stosownie do wzrostu zainteresowania cz³onków Izby problematyk¹ integracyjn¹.

Przewodnicz¹cy Zespo³u
Roman Kosty³a

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Zespo³u Rady £OIIB ds. Cz³onkowskich za 2003 r.

W 2003 r. Zespó³ Rady ds. Cz³onkowskich kontynuowa³ pracê pierwotnie w sk³adzie dwunasto-
osobowym. W okresie sprawozdawczym odby³y siê 23 posiedzenia, na których rozpatrzono
³¹cznie 3041 wniosków nowych kole¿anek i kolegów ubiegaj¹cych siê o przyjêcie do £OIIB.
Zdecydowana wiêkszoœæ wniosków wp³ynê³a w I pó³roczu 2003 r.

Wobec powo³ania w roku 2003 kolejnych Zespo³ów Rady, przy równoczesnym zmniejszaj¹-
cym siê wp³ywie wniosków o przyjêcie, Rada £OIIB na posiedzeniu w dniu 26 listopada 2003 r.
podjê³a uchwa³ê nr 94/2003 o ograniczeniu sk³adu osobowego Zespo³u ds. Cz³onkowskich do 6
osób. Poczynaj¹c od tej daty, Zespó³ Rady ds. Cz³onkowskich dzia³a w poni¿szym sk³adzie
osobowym: Grzegorz Cieœliñski, Piotr Filipowicz, Roman Kosty³a, Tadeusz Miksa, Grzegorz
Rakowski, Wies³aw Sienkiewicz.

W minionym okresie, dzia³aj¹c w oparciu o „Regulamin postêpowania przy ustaniu,
zawieszeniu lub wznowieniu cz³onkostwa w Polskiej Izbie In¿ynierów Budownictwa” Rada na
wniosek Zespo³u podejmowa³a równie¿ uchwa³y:
– w oparciu o §2 ust. 1 powo³anego Regulaminu o zawieszeniu cz³onkostwa na wniosek

zainteresowanego – w 86 przypadkach;
– w oparciu o §2 ust. 3 powo³anego Regulaminu o zawieszeniu cz³onkostwa na skutek

nieuiszczenia sk³adek przez okres ponad 6 miesiêcy – w 306 przypadkach;
– w oparciu o §52 ust. 1 powo³anego Regulaminu o wznowieniu cz³onkostwa – w 26 przypadkach.

Z niniejszego sprawozdania wynika, ¿e profil dzia³alnoœci Zespo³u ds. Cz³onkowskich na
przestrzeni roku 2003 ulega³ modyfikacji i wed³ug wszelkich prognoz nadal bêdzie musia³ byæ
dostosowywany do problematyki spraw, które £OIIB bêdzie musia³a podejmowaæ.

Przewodnicz¹cy Zespo³u
Wies³aw Sienkiewicz
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ustawy Prawo budowlane oraz procedur ad-
ministracyjnych w procesie budowlanym.

Obowi¹zuj¹c¹ zasad¹ jest nieodp³atny udzia³
cz³onków £OIIB we wszystkich przedsiêwziê-
ciach organizowanych przez nasz¹ Izbê.

Pocz¹wszy od kwietnia w siedzibie Izby
zapewniamy dy¿ur prawnika w ka¿dy po-
niedzia³ek i czwartek od godz. 16.00 do
17.00. Cotygodniowe dy¿ury pe³ni¹ równie¿
przewodnicz¹cy organów oraz funkcyjni
cz³onkowie Prezydium Rady.

Od paŸdziernika 2003 r. prenumeruje-
my 10 tytu³ów czasopism naukowo-tech-
nicznych z wszystkich bran¿ interesuj¹cych
naszych cz³onków. Mo¿na z nich korzystaæ
na miejscu w siedzibie £OIIB lub w loka-
lach punktów informacyjnych dzia³aj¹cych
na terenie województwa.

W lipcu kilku cz³onków Rady opraco-
wa³o, a 13 sierpnia Prezydium Rady przy-
jê³o „Stanowisko £OIIB w sprawie zró¿ni-
cowanych interpretacji niektórych przepi-
sów Prawa budowlanego oraz wymagañ
wobec osób sporz¹dzaj¹cych projekty bran¿
sieciowych oraz bran¿y drogowej”, którego
tekst przes³aliœmy do Krajowej Izby oraz
do G³ównego Urzêdu Nadzoru Budowlane-
go. Okaza³o siê, ¿e prawie wszystkie nasze
postulaty zosta³y uwzglêdnione w obowi¹-
zuj¹cym od 16 paŸdziernika 2003 r. Roz-
porz¹dzeniu Ministra Infrastruktury zmie-
niaj¹cym rozporz¹dzenie w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budow-
nictwie. Natomiast w odniesieniu do kryty-
kowanej przez nas koniecznoœci uzgadnia-
nia projektu zagospodarowania dzia³ki lub
terenu z rzeczoznawc¹ do spraw zabez-
pieczeñ przeciwpo¿arowych, G³ówny Urz¹d
Nadzoru Budowlanego w piœmie z 8 wrze-
œnia 2003 r. przyzna³, i¿ jest to uregulowa-
nie zbyt daleko id¹ce, w zwi¹zku z czym
GUNB bêdzie postulowa³, aby w trakcie
prac nad nowelizacj¹ ustawy Prawo bu-
dowlane przepis ten zosta³ zmieniony.

Do koñca 2003 r. Zespó³ Rady ds. Dzia-
³alnoœci Samopomocowej zdo³a³ przygoto-
waæ projekt „Regulaminu dzia³alnoœci sa-
mopomocowej w £OIIB”, który przed przy-
jêciem go przez Radê musi zostaæ zaopinio-
wany przez Komisjê Rewizyjn¹ oraz przez
prawnika. Nie odnotowaliœmy natomiast ¿ad-
nych sukcesów na polu organizacji Kó³

tym zakresie wszystko jeszcze przed nami,
to ju¿ teraz zachêca³bym Kole¿anki i Kole-
gów do aktywnego wspó³redagowania na-
szego biuletynu, który móg³by pe³niæ rów-
nie¿ funkcjê forum dyskusyjnego dla wiêk-
szoœci cz³onków naszej Izby. Bo przecie¿
w³aœciwie wszyscy jesteœmy w³aœcicielami
i wydawcami „Kwartalnika £ódzkiego”.

Jedn¹ z nowych form dzia³alnoœci infor-
macyjnej by³ artyku³ na temat naszej Izby,
który ukaza³ siê w ostatnim, dwunastym
numerze ubieg³orocznego „Przegl¹du Bu-
dowlanego”, poprzedzony wizyt¹ w £odzi
jednego z redaktorów tego miesiêcznika.

Dzia³alnoœæ na rzecz cz³onków
naszej Izby

Statut PIIB gwarantuje cz³onkom Izby po-
moc w zakresie podnoszenia kwalifikacji
zawodowych. Prace nad wywi¹zaniem siê z
tego obowi¹zku Rada rozpoczê³a od wy³o-

nienia ze swego grona w marcu 2003 r.
Zespo³u do spraw Doskonalenia Zawodo-
wego, który mia³ udzia³ w zorganizowaniu w
2003 r. kilku szkoleñ. I tak:

11 czerwca w £odzi odby³o siê szkolenie
dotycz¹ce zmian w procesie inwestycyjnym w
zwi¹zku z nowelizacj¹ przepisów prawa bu-
dowlanego (organizowane wspólnie z £OIA);

6 listopada w £odzi odby³o siê szkolenie
na temat: Kodeks postêpowania admini-
stracyjnego a proces inwestycyjny i zatwier-
dzanie dokumentacji projektowej (organi-
zowane wspólnie z £OIA);

14-15 listopada w £odzi odby³o siê dwu-
dniowe szkolenie w zakresie procedur praw-
nych obowi¹zuj¹cych rzeczników odpowie-
dzialnoœci zawodowej oraz s¹dy dyscyplinarne
(by³o ono obowi¹zkowe dla przewodnicz¹cych
i cz³onków tych dwu organów naszej Izby);

27 listopada w Piotrkowie Tryb. odby³o siê
krótkie szkolenie dotycz¹ce znowelizowanej

Prezydium £OIIB w trakcie pracy

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Zespo³u Rady ds. Ubezpieczeñ Zawodowych w 2003 r.

W sk³ad Zespo³u wchodz¹: Danuta Ulañska, Ryszard Gierak, Bogdan Wrzeszcz.
Obowi¹zek ubezpieczenia od odpowiedzialnoœci cywilnej in¿ynierów budownictwa wynika z

rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 41).
Zespó³, dzia³aj¹c z upowa¿nienia £OIIB i przy wspó³pracy z Biurem Brokerskim VEGA,

pozyska³ oferty ni¿ej wymienionych firm ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczeñ cz³onków
naszej Izby: PZU SA, Warta SA, Ergo Hestia SA, Generali SA, Cigna STU SA, Allianz Polska SA.

Zespó³ wraz z biurem brokerskim VEGA oraz po konsultacjach z Zarz¹dem PZU SA w £odzi
wypracowa³ wnioski, które zosta³y zg³oszone podczas II Krajowego Zjazdu Izby In¿ynierów
Budownictwa w Warszawie w dniach 13-14 czerwca 2003 r.

Zespó³ wraz z biurem brokerskim VEGA jest w trakcie przygotowania konferencji z udzia³em
pana prof. dr. hab. Stanis³awa Wieteski z £odzi, na temat „Kontrowersje wokó³ ubezpieczenia
odpowiedzialnoœci cywilnej architektów i in¿ynierów budownictwa”

Przewodnicz¹cy Zespo³u
Bogdan Jerzy Wrzeszcz
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Zainteresowañ i chyba nie mo¿na za to
winiæ wy³¹cznie cz³onków Rady.

Realizuj¹c uchwa³ê nr 3 II Zjazdu £OIIB
Zespó³ Rady do spraw Ubezpieczeñ Zawodo-
wych wypracowa³ wnioski w zakresie obowi¹z-
kowego ubezpieczenia OC, które zosta³y zg³o-
szone przez kolegê Bogdana Wrzeszcza pod-
czas II Krajowego Zjazdu obraduj¹cego w
Warszawie w dniach 13 i 14 czerwca 2003 r.

II Zjazd £OIIB – na mocy uchwa³y nr 4
– zobowi¹za³ Radê do przeanalizowania
mo¿liwoœci stworzenia na terenie woje-
wództwa ³ódzkiego punktów informacyj-
nych w miastach, w których bêdzie na to
zapotrzebowanie. Realizuj¹c tê uchwa³ê
Rada powo³a³a organizatorów takich pla-
cówek w 8 miastach, po czym w drugiej
po³owie 2003 r. zosta³y uruchomione punk-
ty informacyjne w Piotrkowie Trybunal-
skim (od 1 sierpnia), w Sieradzu (od 1
wrzeœnia), w Kutnie (od 3 listopada) i w
Wieluniu (od 24 listopada). S¹ one sukce-
sywnie wyposa¿ane w niezbêdny sprzêt,
urz¹dzenia, materia³y (w tym czasopisma
naukowo-techniczne) i maj¹ realne szan-
se staæ siê oœrodkami u³atwiaj¹cymi wza-
jemne kontakty cz³onków naszej Izby z
terenu danego miasta czy te¿ powiatu.

Dzia³alnoœæ zewnêtrzna

Od pocz¹tku dzia³alnoœci naszej Izby zwraca
uwagê dobra wspó³praca z £ódzk¹ Okrêgow¹
Izb¹ Architektów, rezultatem której w 2003
roku by³y m.in. dwa wspólnie zorganizowane
szkolenia (11 czerwca i 6 listopada). 19
lutego odby³o siê wspólne posiedzenie Rad
obu Izb poœwiêcone problematyce nadawa-
nia uprawnieñ budowlanych oraz zasad wy-
ceny prac projektowych. W tym miejscu trze-
ba wspomnieæ o gwa³townej reakcji Urzêdu
Ochrony Konkurencji i Konsumenta, który
natychmiast przeprowadzi³ kontrolê – naj-
pierw w £OIA, a w lipcu 2003 r. w biurze
naszej Izby. Kontrola trwa³a 3 dni i by³a
prowadzona pod k¹tem wykrycia stosowania
cennika us³ug in¿ynierskich.

Nale¿y odnotowaæ p³ynne przejêcie od
administracji rz¹dowej zadañ zwi¹zanych z
nadawaniem uprawnieñ budowlanych oraz
egzekwowaniem odpowiedzialnoœci zawodo-
wej osób pe³ni¹cych samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie. Zadania te do

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Zespo³u Rady ds. Doskonalenia Zawodowego w 2003 r.

Zespó³ Rady ds. Doskonalenia Zawodowego zosta³ powo³any decyzj¹ Rady na pocz¹tku
II kwarta³u 2003 r.

Organizacja prac Zespo³u:
• w po³owie maja 2003 r. opracowano i zatwierdzono plan pracy Zespo³u,
• w terminie do 15 lipca opracowano za³o¿enia bud¿etu na 2003 r.

Realizacja za³o¿eñ planu pracy:
• utworzenie i udostêpnienie bazy informatycznej dotycz¹cej zakresu zawodowego, termin

30 wrzeœnia 2003 r.
– wybrano publikacje informatyczn¹ – profinfo.pl „Serwis budowlany”,
– wnioski o uruchomienie procedury zakupów z³o¿ono w biurze Izby

punkt nie wykonany z przyczyny lokalowo-organizacyjnej.
• przyjêcie stanowiska w sprawie publikacji zawodowych, pisanych – wykonany, podjêcie od IV

kwarta³u prenumeraty bran¿owych miesiêczników technicznych umo¿liwia cz³onkom Izby
dostêp do publikacji w £odzi i w punktach informacyjnych,

• doskonalenie zawodowe i szkolenia – wykonanie ci¹g³e, przeprowadzono 5 szkoleñ, w tym 2
we wspó³pracy z Izb¹ Architektów i 3 w³asne, 2 w terenie i 1 na Politechnice £ódzkiej;
informacje o kursach i innych formach doskonalenia pojawiaj¹ siê okresowo na tablicy
og³oszeñ biura Izby oraz w internecie,

• wspó³praca z analogicznymi zespo³ami innych samorz¹dów –
nie wykonano.

Dzia³ania inne:
W lipcu zorganizowano dyskusjê dla wypracowania propozycji stanowiska naszej Izby

dotycz¹cego „praw nabytych”, które po odpowiednim opracowaniu i zatwierdzeniu publikowane
jest w internecie jako komunikat nr 6.

Wnioski:
Pokonanie barier lokalowych punktów informacyjnych i biura w £odzi oraz rozwi¹zanie

organizacji nadzoru funkcjonowania biur z baz¹ danych pozwoli wyposa¿yæ nasze placówki w
zestawy komputerowe z dostêpem do aktualnej informacji technicznej.

Przygotowanie na nastêpne okresy tematyki szkoleñ, które obejm¹ wszystkie bran¿e
budowlane, wymaga pilnego powo³ania fachowego zespo³u programowego.

Dalsze dzia³ania samorz¹du zawodowego mog¹ doprowadziæ do nawi¹zania wspó³dzia³ania
pomiêdzy Izbami w regionach.

Przewodnicz¹cy Zespo³u
Grzegorz Cieœliñski

Szkolenie nt. zmian w Prawie budowlanym
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nie przedstawiciela do wojewódzkiej komi-
sji do spraw ocen oddzia³ywania na œrodo-
wisko oraz do wojewódzkiej rady do spraw
zdrowia i bezpieczeñstwa pracuj¹cych. Od-
notowaæ równie¿ nale¿y wyg³oszenie refe-
ratu przez Przewodnicz¹cego Rady pod-
czas organizowanej przez £ódzk¹ Radê
FSNT-NOT Ogólnopolskiej Konferencji
„Prawa i obowi¹zki in¿yniera w zintegro-
wanej Europie”. W referacie tym zosta³y
zaprezentowane problemy zwi¹zane z two-
rzeniem i funkcjonowaniem in¿ynierskie-
go samorz¹du zawodowego w niektórych
krajach europejskich.

Dzia³alnoœæ organizacyjna

Mo¿na eufemistycznie stwierdziæ, ¿e w rok
2003 wkroczyliœmy o w³asnych si³ach, bo:

od 20 grudnia 2002 r. mamy swoje
konto bankowe,

od 1 stycznia 2003 r. obs³ugê finansowo-
ksiêgow¹ Izby prowadzi na nasze zlecenie
Biuro Ekonomiczno-Podatkowe,

3 stycznia 2003 r. nadano naszej Izbie
numer identyfikacji podatkowej NIP,

27 stycznia 2003 r. przejêto komisyjnie
dokumenty od Oddzia³u £ódzkiego SITK,
który do koñca 2002 roku prowadzi³ obs³u-
gê finansowo-ksiêgow¹ £OIIB.

W lutym 2003 r. siedziba Izby zosta³a
przeniesiona na V piêtro £ódzkiego Domu
Technika, gdzie na koniec 2003 r. wynajmo-
waliœmy 132,80 m2 powierzchni biurowej,
zatrudniaj¹c 7 osób w ramach 6 i ¾ etatu.
Nale¿y w tym miejscu podkreœliæ, i¿ biuro
obs³uguje pod wzglêdem organizacyjnym
i prawnym wszystkie organy naszej Izby.
Natomiast aby docelowo rozwi¹zaæ problem
siedziby, 15 grudnia 2003 r. zosta³ powo³any
Zespó³ Rady ds. Inwestycji W³asnych.

W kwietniu 2003 r. zosta³ wdro¿ony pro-
gram komputerowy umo¿liwiaj¹cy kontrolê
sk³adek cz³onkowskich, dziêki czemu mo¿na
je rozliczaæ z dok³adnoœci¹ do 1 miesi¹ca.

W podsumowaniu mo¿na stwierdziæ, ¿e
rok ubieg³y by³ okresem dynamicznego roz-
woju naszej Izby, a równoczeœnie podjête w
tym czasie dzia³ania stwarzaj¹ dobre pod-
stawy do prawid³owej dzia³alnoœci w latach
nastêpnych.

Andrzej B. Nowakowski

koñca 2002 roku realizowa³ Wydzia³ Rozwoju
Regionalnego £ódzkiego Urzêdu Wojewódz-
kiego. Niejako symbolem ci¹g³oœci w tym
zakresie mo¿e byæ uroczystoœæ wrêczenia
decyzji o nadaniu uprawnieñ budowlanych
31 osobom, które pomyœlnie przesz³y przez
wszystkie szczeble postêpowania kwalifika-
cyjnego podczas sesji w dniach 16-22 wrze-
œnia 2003 r. po raz pierwszy przeprowadzo-
nej przez Komisjê Kwalifikacyjn¹ naszej Izby.
Planujemy, aby uroczyste wrêczenie upraw-
nieñ budowlanych po³¹czone ze z³o¿eniem
przyrzeczenia, ka¿dorazowo odbywa³o siê z
udzia³em Wojewody £ódzkiego w gmachu
£ódzkiego Urzêdu Wojewódzkiego.

Natomiast we wrzeœniu zosta³a zapo-
cz¹tkowana wspó³praca z nowo powo³anym

Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Bu-
dowlanego.

W listopadzie Przewodnicz¹cy Rady
£OIIB zaprosi³ prezesów oraz przewodni-
cz¹cych Oddzia³ów Stowarzyszeñ Nauko-
wo-Technicznych z terenu £odzi i woje-
wództwa ³ódzkiego dzia³aj¹cych w obsza-
rze szeroko rozumianego budownictwa,
przedk³adaj¹c im propozycjê porozumie-
nia o wspó³pracy z nasz¹ Izb¹. Ustalono, ¿e
do 15 grudnia 2003 r. zainteresowani
nadeœl¹ do biura Izby ewentualne uwagi
do tekstu porozumienia, a w po³owie stycz-
nia 2004 r. porozumienie takie zostanie
uroczyœcie podpisane.

W okresie sprawozdawczym do naszej
Izby wp³ynê³y zaproszenia o oddelegowa-

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Zespo³u Rady £OIIB ds. Etyki i Ochrony Zawodu

Zespó³ powo³any zosta³ w I pó³roczu 2003 r. i w sk³ad jego weszli nastêpuj¹cy cz³onkowie Rady
£OIIB: Barbara Malec, Grzegorz Rakowski, Piotr Parkitny, Jerzy Paku³a.

Zespó³ w okresie 2003-2004 podj¹³ siê przygotowania i opracowania zasad propagowania
przestrzegania etyki in¿ynierskiej i samooceny w tym zakresie oraz propagowania solidarnoœci
zawodowej i odpowiedzialnoœci przed œrodowiskiem za rzetelne wykonywanie samodzielnych
funkcji w budownictwie.

W 2003 r. odby³y siê 2 posiedzenia Zespo³u, na których opracowano plan pracy oraz
rozpoczêto dzia³ania w zakresie:
• oceny zasad wyceny prac projektowych na podstawie dokonañ w tym zakresie SARP i Izby

Projektowania Budowlanego – w celu rekomendacji œrodowiska oraz propagowania tych zasad
wœród potencjalnych inwestorów,

• przygotowania propozycji zasad taryfikacji dla kierowników budowy – w szczególnoœci dla
budów realizowanych tzw. systemem gospodarczym,

• przygotowania propozycji wyceny nadzoru inwestorskiego,
• udostêpnienia cz³onkom Izby – w jej lokalu – aktualnych zasad wyceny prac projektowych.

Cz³onkowie Zespo³u zostali przeszkoleni w zakresie trybu postêpowania Rzeczników odpo-
wiedzialnoœci zawodowej i S¹dów Dyscyplinarnych Polskiej Izby In¿ynierów Budownictwa, aby
skutecznie reagowaæ na wystêpuj¹ce w budownictwie patologie i prowadziæ profilaktykê wœród
cz³onków Izby.

Przewodnicz¹ca Zespo³u
Barbara Malec

Prezesi podpisuj¹  porozumienie z 15 stycznia 2004 r.
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SZKOLENIA
na które zapraszamy cz³onków £OIIB w pierwszym pó³roczu 2004 r.

Ze wzglêdu na ograniczon¹ liczbê miejsc o udziale decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ, których nale¿y dokonywaæ
w biurze £OIIB lub telefonicznie: (042) 632 97 39, wzglêdnie faksem: (042) 630 56 39 lub e-mailem: lod@piib.org.pl.

Dla cz³onków £OIIB wszystkie szkolenia s¹ bezp³atne.

Zapraszamy cz³onków £ódzkiej Okrêgowej Izby In¿ynierów Budownictwa na

„Czwartkowe spotkania na Politechnice”
cykl bezp³atnych szkoleñ, które bêd¹ odbywa³y siê w ostatni czwartek miesi¹ca (w maju wyj¹tkowo w przedostatni czwartek

miesi¹ca) przez 9 miesiêcy 2004 roku (nie bêdzie szkoleñ w lipcu, sierpniu i grudniu)

Miejsce: audytoria Wydzia³u Budownictwa, Architektury i In¿ynierii Œrodowiska Politechniki £ódzkiej,
Al. Politechniki 6 (I piêtro). Czas: od godziny 16.30 do 20.00 (z przerw¹ na podwieczorek).
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Zauwa¿y³em, ¿e zdarzaj¹ siê problemy z
prawid³owym, czyli zgodnym z ustaw¹, na-
zywaniem jednostek organizacyjnych czy
te¿ organów samorz¹du zawodowego in¿y-
nierów budownictwa. Jednak zanim siê-
gniemy do ustawy, zajrzyjmy do naszego
statutu, aby odczytaæ treœæ § 1., który w
ustêpie 1. stwierdza: „Niniejszy statut okre-
œla zasady dzia³ania samorz¹du zawodowe-
go in¿ynierów budownictwa”. Po czym w
ustêpie 3. oznajmia, ¿e „samorz¹d zawodo-
wy in¿ynierów budownictwa u¿ywa nazwy

Polska Izba In¿ynierów Budownictwa lub
skrótu PIIB”.

Zapamiêtajmy zatem, ¿e: samorz¹d za-
wodowy in¿ynierów budownictwa oraz
Polska Izba In¿ynierów Budownictwa
s¹ synonimami, których mo¿emy u¿y-
waæ zamiennie.

Z treœci artyku³ów 9. i 27. ustawy wyni-
ka, ¿e jednostkami organizacyjnymi samo-
rz¹du zawodowego in¿ynierów budownic-
twa czy, jak kto woli, Polskiej Izby In¿ynie-
rów Budownictwa (PIIB) s¹:

CZYTAJ¥C USTAWÊ

Kto mo¿e zostaæ rzeczoznawc¹ bu-
dowlanym?
Rzeczoznawc¹ budowlanym mo¿e zo-

staæ osoba, która:
• korzysta z pe³ni praw publicznych,
• posiada dyplom ukoñczenia wy¿szej

uczelni,
• posiada uprawnienia budowlane bez ogra-

niczeñ oraz co najmniej 10 lat praktyki
odbytej po uzyskaniu uprawnieñ,

• przedstawi opinie od dwóch rzeczoznaw-
ców budowlanych odpowiedniej specjal-
noœci.

Jakie dokumenty nale¿y z³o¿yæ?
Osoba zainteresowana nadaniem tytu³u

rzeczoznawcy sk³ada:
• wniosek o nadanie tytu³u rzeczoznawcy

budowlanego,
• odpis dyplomu ukoñczenia studiów wy¿-

szych,
• odpis uprawnieñ budowlanych bez ogra-

niczeñ,

• potwierdzenie odbycia co najmniej 10 lat
praktyki zawodowej po uzyskaniu upraw-
nieñ budowlanych,

• opinie od dwóch rzeczoznawców budow-
lanych odpowiedniej specjalnoœci,

• kartê osobow¹,
• ¿yciorys zawodowy,
• dowód wniesienia op³aty za postêpowanie

kwalifikacyjne.
Wzory wszystkich druków dostêpne s¹ w

siedzibie £OIIB.

Jak udokumentowaæ praktykê zawo-
dow¹?
Odbycie wymaganego okresu praktyki

zawodowej potwierdza siê zaœwiadczeniem
wydanym przez kierownika jednostki, w
której odbywa³a siê praktyka. Zaœwiadcze-
nie to powinno zawieraæ zestawienie zadañ
w zakresie czynnoœci projektowych lub wy-
konawczych zrealizowanych przez osobê
ubiegaj¹c¹ siê o nadanie tytu³u rzeczoznaw-
cy. Ponadto, zaœwiadczenie to powinno za-

wieraæ okreœlenie czasu trwania praktyki
zawodowej zwi¹zanej z prac¹ przy poszcze-
gólnych projektach lub z wykonawstwem
poszczególnych obiektów budowlanych.
Wskazaæ nale¿y równie¿ charakter wykony-
wanych czynnoœci.

Jak wygl¹da procedura?
Wskazane dokumenty sk³ada siê do

Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej za po-
œrednictwem Okrêgowej Komisji Kwalifi-
kacyjnej. Okrêgowa Komisja Kwalifikacyj-
na sprawdza z³o¿one dokumenty pod wzglê-
dem formalnym, a nastêpnie przeprowa-
dza z osob¹ ubiegaj¹c¹ siê o nadanie
tytu³u rzeczoznawcy rozmowê, maj¹c¹ na
celu ustalenie zakresu objêtego wnioskiem
tytu³u rzeczoznawcy budowlanego. Kom-
pletny wniosek wraz z aktami postêpowa-
nia przesy³any jest do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej.

Kto nadaje tytu³ rzeczoznawcy bu-
dowlanego?
Tytu³ rzeczoznawcy budowlanego na-

daje Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Pol-
skiej Izby In¿ynierów Budownictwa. Kra-
jowa Komisja Kwalifikacyjna sk³ada tak¿e
do G³ównego Inspektora Nadzoru Budow-
lanego wniosek o wpis do centralnego

W sprawie nadawania tytu³u
rzeczoznawcy budowlanego

1. Krajowa Izba In¿ynierów Budownictwa, któ-
ra jest najwy¿sz¹ jednostk¹ organizacyjn¹,

2. okrêgowe izby in¿ynierów budownictwa.
W sprawie nazewnictwa okrêgowych izb

Krajowa Rada Izby podjê³a uchwa³ê, w któ-
rej naszej Izbie nadano poprawn¹ nazwê:
£ódzka Okrêgowa Izba In¿ynierów Budow-
nictwa (£OIIB).

informacja Komisji Kwalifikacyjnej

Problemy z nazewnictwem
Pierwszeñstwo nale¿y siê ustawie z 15 grudnia 2000 r. o samorz¹dach zawodo-
wych architektów, in¿ynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. nr 5 z 24
stycznia 2001 r., poz. 42), któr¹ bêdziemy odt¹d nazywaæ krótko ustaw¹.

O tym, ¿e nieznajomoœæ prawa szkodzi
wiedzieli ju¿ staro¿ytni, którzy sformu³o-
wali sentencjê: „Ignorantia iuris <le-
gis> nocet”, co oznacza: „Nieznajo-
moœæ prawa <ustawy> szkodzi”. Ma-
j¹c na uwadze fakt, i¿ nie wszyscy cz³onko-
wie naszej Izby maj¹ czas i ochotê na
wertowanie obowi¹zuj¹cych aktów praw-
nych, wprowadzamy quasi-prawniczy mini-
k¹cik, który nie bêdzie jednak redagowa-
ny przez zawodowego prawnika, lecz przez
prawnika-hobbystê, ale za to in¿yniera
budownictwa z zawodu.
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Natomiast po lekturze artyku³u 14. usta-
wy mo¿na dojœæ do wniosku, ¿e poszczegól-
ne organy naszej Izby powinny nosiæ nastê-
puj¹ce nazwy:
• Zjazd £OIIB,
• Rada £OIIB,
• Komisja Rewizyjna £OIIB,
• Komisja Kwalifikacyjna £OIIB,
• S¹d Dyscyplinarny £OIIB,
• Rzecznik Odpowiedzialnoœci Zawodowej

£OIIB.
Wydaje siê bowiem, ¿e zast¹pienie wprost

w treœci artyku³u 14. ustawy wyrazu „izby”
nazw¹ konkretnej izby okrêgowej prowadzi
do zapisu, w którym niepotrzebnie powta-
rza siê przymiotnik „okrêgowy/a”. Ponadto,
zapis w formie np. „Okrêgowa Rada £ódz-
kiej Okrêgowej Izby In¿ynierów Budow-
nictwa” jest – mówi¹c bez ogródek – nie
tylko nielogiczny, ale i stylistycznie niepo-
prawny.

Osobom, które maj¹ w¹tpliwoœci, czy
warto kruszyæ kopie w kwestii nazewnictwa,
bo przecie¿ „z tego siê nie strzela”, dedyku-
jê z ¿ycia wziêty przyk³ad.

P³acimy sk³adkê cz³onkowsk¹ w wysokoœci
30 z³ miesiêcznie, która przeznaczona jest na
dzia³alnoœæ samorz¹du zawodowego in¿ynie-
rów budownictwa czyli Polskiej Izby In¿ynie-
rów Budownictwa (PIIB). Przy czym sk³adka
zosta³a podzielona na dwie czêœci (25 z³ i 5 z³),
z których ka¿da przeznaczona jest na potrzeby
innej jednostki organizacyjnej PIIB. Pierwsz¹
czêœæ – za 6 lub 12 miesiêcy – wp³acamy na
konto £OIIB, a drug¹ – za 12 miesiêcy –
wp³acamy na konto… Krajowej Izby In¿y-
nierów Budownictwa (kto nie wierzy, niech
spojrzy na zapisy art. 9. i 10. ustawy).

Czy przyk³ad ten nie jest dobr¹ ilustracj¹
tezy, ¿e warto czasem poczytaæ ustawê?

Andrzej B. Nowakowski

rejestru rzeczoznawców budowlanych.
Wpis do tego rejestru stanowi podstawê
do podjêcia czynnoœci rzeczoznawcy bu-
dowlanego.

Czy postêpowanie w sprawie nada-
wanie tytu³u rzeczoznawcy budow-
lanego jest odp³atne?
Tak, odp³atnoœæ wynosi 25% kwoty prze-

ciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia
w poprzednim kwartale, og³oszonego przez
Prezesa GUS na podstawie art. 20 pkt 3
Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emery-
turach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz.
1118 z póŸn. zm.). Op³atê wnosi siê na
rachunek bankowy £OIIB.

Czy jest inna droga do nadania tytu-
³u rzeczoznawcy budowlanego?
W przyspieszonym trybie postêpowania

kwalifikacyjnego rzeczoznawc¹ budowlanym
mog¹ zostaæ rzeczoznawcy ustanowieni do
31 grudnia 2002 r. w nastêpuj¹cych stowa-
rzyszeniach:
• Polski Zwi¹zek In¿ynierów i Techników

Budownictwa,
• Polskie Zrzeszenie In¿ynierów Techników

Sanitarnych,
• Stowarzyszenie Elektryków Polskich,

• Stowarzyszenie In¿ynierów i Techników
Komunikacji,

• Stowarzyszenie In¿ynierów i Techników
Wodnych i Melioracyjnych,

• Zwi¹zek Mostowców Rzeczpospolitej Pol-
skiej,

• Stowarzyszenie In¿ynierów i Techników
Przemys³u Naftowego i Gazownictwa;

którzy w postêpowaniu kwalifikacyjnym w
stowarzyszeniu byli opiniowani przez dwóch
rzeczoznawców budowlanych odpowiedniej
specjalnoœci.

Osoby ubiegaj¹ce siê w trybie przyspie-
szonym o nadanie tytu³u rzeczoznawcy bu-
dowlanego sk³adaj¹:
• wniosek o nadanie tytu³u rzeczoznawcy

budowlanego,
• odpis dyplomu ukoñczenia studiów,
• odpis uprawnieñ budowlanych bez ogra-

niczeñ,
• potwierdzenie odbycia co najmniej 10 lat

praktyki zawodowej po uzyskaniu upraw-
nieñ budowlanych,

• opinie od dwóch rzeczoznawców budow-
lanych odpowiedniej specjalnoœci uzy-
skane w postêpowaniu kwalifikacyjnym
w stowarzyszeniu,

• odpis œwiadectwa nadania tytu³u rzeczo-
znawcy stowarzyszenia,

• kartê osobow¹,
• dowód wniesienia op³aty za postêpowanie

kwalifikacyjne.
W trybie przyspieszonym odp³atnoœæ wy-

nosi 15% kwoty przeciêtnego miesiêcznego
wynagrodzenia w poprzednim kwartale, og³o-
szonego przez Prezesa GUS na podstawie art.
20. pkt. 3. Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpie-
czeñ Spo³ecznych (Dz. U. z 1998 r. nr 162,
poz. 1118 z póŸn. zm.). Op³atê wnosi siê na
rachunek bankowy £OIIB.

J. P. & B. T.

Dy¿ury prawnika £OIIB:
poniedzia³ek i czwartek w godz. 16.00-17.00.
Mo¿na tak¿e umówiæ siê telefonicznie na
inny termin – tel. (042) 632 97 39 wewn. 4.

PRACA
Zatrudnimy in¿yniera budowlanego
na stanowisku kierownika budowy.

Wymagania: uprawnienia budowlane,
wiek do 40 lat, doœwiadczenie zawodowe
(najlepiej na budowach zagranicznych).

Firma MC Kontrakty Budowlane
£ódŸ, ul. Okoniowa 18
tel. (042) 658 84 44
www.mckontrakty.com.pl

Ko³a Zainteresowañ – zaproszenie

Zapraszamy do uczestnictwa w tworz¹cych
siê Ko³ach Zainteresowañ £OIIB (szczegó³o-
wa informacja na ich temat zosta³a zamiesz-
czona w poprzednim numerze „Kwartalnika
£ódzkiego” – nr 1/2003). Ko³a te maj¹
stanowiæ forum wymiany doœwiadczeñ zawo-
dowych in¿ynierów budownictwa, formu³o-
waæ i nag³aœniaæ ich problemy, d¹¿enia i
osi¹gniêcia, a tak¿e stanowiæ zaplecze inte-
lektualne i kadrowe w³adz i organów Izby.

Zg³oszenia chêtnych do uczestnictwa w dzia-
³alnoœci Kó³ Zainteresowañ nale¿y sk³adaæ w
biurze £OIIB (osobiœcie, faxem lub poczt¹
elektroniczn¹).

Po uzyskaniu odpowiedniej liczby zg³oszeñ
do ka¿dego z Kó³, zostanie zorganizowane
spotkanie inauguracyjne ich cz³onków, pod-
czas którego nast¹pi wybór zarz¹du Ko³a
oraz dyskusja na temat kierunków dzia³ania.
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„W nawi¹zania do Pana pisma (…)
skierowanego do Prezesa Krajowej Rady
PIIB, przesy³aj¹cego „Stanowisko £ódzkiej
Okrêgowej Izby In¿ynierów Budownictwa w
sprawie zró¿nicowanej interpretacji niektó-
rych przepisów Prawa budowlanego oraz
wymagañ wobec osób sporz¹dzaj¹cych pro-
jekty budowlane bran¿ sieciowych oraz dro-
gowej”, G³ówny Urz¹d Nadzoru Budowlane-
go przedstawia nastêpuj¹ce stanowisko:

Spoœród uprawnieñ budowlanych wyda-
wanych na podstawie obecnie obowi¹zuj¹-
cego Rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 8, poz. 38 z póŸn. zm.), do sporz¹dza-
nia projektów zagospodarowania dzia³ki lub
terenu upowa¿niaj¹ jedynie uprawnienia
do projektowania bez ograniczeñ, w specjal-
noœci architektonicznej.

Natomiast w odniesieniu do uprawnieñ
wydanych na podstawie uprzednio obo-
wi¹zuj¹cych przepisów nale¿y wyjaœniæ, ¿e
decyzja o nadaniu uprawnieñ budowla-
nych lub o stwierdzeniu posiadania przy-
gotowania zawodowego do pe³nienia sa-
modzielnych funkcji technicznych w bu-
downictwie okreœla ka¿dorazowo zakres
prac projektowych lub robót budowlanych
w danej specjalnoœci, do których upraw-
niona jest dana osoba. Osoba ta zachowuje
uprawnienia do pe³nienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w
zakresie okreœlonym w tej¿e decyzji – czyli
w dotychczasowym zakresie (zob. art. 104
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo bu-

W numerze 1/2003 „Kwartalnika £ódzkiego” opublikowaliœmy „Stanowisko £ódz-
kiej Okrêgowej Izby In¿ynierów Budownictwa w sprawie zró¿nicowanej interpre-
tacji niektórych przepisów  Prawa budowlanego oraz wymagañ wobec osób
sporz¹dzaj¹cych projekty budowlane bran¿ sieciowych oraz drogowej”, którego
tekst zosta³ przes³any do Krajowej Izby oraz G³ównego Urzêdu Nadzoru Budowla-
nego. Poni¿ej zamieszczamy treœæ pisma, jakie w zwi¹zku z tym przes³a³ nam pan
mgr Pawe³ Ziemski – zastêpca Dyrektora Departamentu Prawnego G³ównego
Urzêdu Nadzoru Budowlanego.

Jeszcze w sprawie
„Stanowiska…”

dowlane – Dz. U. z 2000 r., Nr 106, poz.
1126 z póŸn. zm.).

Zatem w odniesieniu do uprawnieñ wy-
danych na postawie uprzednio obowi¹zuj¹-
cych przepisów, do sporz¹dzania projektów
zagospodarowania dzia³ki lub terenu upraw-
nione s¹ osoby, których decyzja o nadaniu
uprawnieñ budowlanych lub o stwierdze-
niu posiadania przygotowania zawodowego
do pe³nienia samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie, wyraŸnie do tego
upowa¿nia.

Maj¹c na uwadze powy¿sze nale¿y stwier-
dziæ, ¿e jeœli okreœlona osoba posiadaj¹ca
uprawnienia do projektowania, nie jest upo-
wa¿niona do sporz¹dzania projektów zago-
spodarowania dzia³ki lub terenu, to ko-
nieczne jest zapewnienie wykonania tej czê-
œci projektu przez inna osobê, posiadaj¹ca
odpowiednie uprawnienia.

Z kolei w odniesieniu do kwestii ko-
niecznoœci uzgadniania projektu zagospo-

darowania dzia³ki lub terenu z rzeczo-
znawc¹ do spraw zabezpieczeñ przeciwpo-
¿arowych, nale¿y wyjaœniæ, ¿e zgodnie z
art. 30 ust. 3 ustawy Prawo budowlane,
projekt zagospodarowania dzia³ki lub tere-
nu, uzgodniony z rzeczoznawc¹ do spraw
zabezpieczeñ przeciwpo¿arowych, wraz z
opisem technicznych instalacji wykona-
nym przez projektanta posiadaj¹cego wy-
magane uprawnienia budowlane, nale¿y
do³¹czyæ do zg³oszenia budowy, o której
mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19 i 20, ustawy
Prawo budowlane.

Powy¿szy przepis odnosi obowi¹zek do-
konania uzgodnienia projektu zagospoda-
rowania dzia³ki lub terenu z rzeczoznawc¹
do spraw zabezpieczeñ przeciwpo¿arowych,
a tak¿e do³¹czenia opisu technicznego in-
stalacji wykonanego przez projektanta po-
siadaj¹cego wymagane uprawnienia bu-
dowlane, do wszystkich przy³¹czy do bu-
dynku wymienionych w art. 29 ust. 1 pkt
20 ustawy Prawo budowlane, tzn.: elektro-
energetycznych, wodoci¹gowych, kanaliza-
cyjnych, gazowych, cieplnych i telekomu-
nikacyjnych.

Poniewa¿ uregulowanie powy¿sze jest w
ocenie G³ównego Urzêdu Nadzoru Budow-
lanego zbyt daleko id¹ce, trwaj¹ prace nad
przygotowaniem zmiany art. 30 ust. 3 usta-
wy Prawo budowlane.

G³ówny Urz¹d Nadzoru Budowlanego
informuje jednoczeœnie, ze niniejsze pismo
nie stanowi oficjalnej wyk³adni prawa i nie
jest wi¹¿¹ce dla organów administracji orze-
kaj¹cych w sprawach indywidualnych.”

W zwi¹zku z nowelizacj¹ Rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
nr 8 z 1995 r., poz. 38) wprowadzon¹ przez Ministra Infrastruktury (Dz. U. nr 175 z dn.
08.10.2003 r., poz. 1704) – informujemy, ¿e szereg sygnalizowanych przez nasza Izbê
problemów przedstawionych w „Stanowisku…” zosta³o pomyœlnie uwzglêdnionych.

Ponadto, w Rozporz¹dzeniu znalaz³o siê rozgraniczenie zakresu uprawnieñ budowlanych dla
wyodrêbnionych specjalnoœci drogowej oraz mostowej, tak w sferze projektowania jak i
kierowania robotami budowlanymi (bez ograniczeñ oraz w ograniczonym zakresie).

Do skorygowania pozostaje jeszcze ograniczenie wprowadzonego od 11 lipca 2003 r.
absurdalnego obowi¹zku uzgodnienia projektów wszelkich przy³¹czy sieciowych przez rzeczo-
znawców ds. zabezpieczeñ przeciwpo¿arowych, wynikaj¹cego z treœci ustawy Prawo budowlane
(Art. 30, ust. 3). G³ówny Urz¹d Nadzoru Budowlanego obieca³ zg³osiæ tê korektê jako
autopoprawkê do projektu rz¹dowego zapowiadanej kolejnej nowelizacji ustawy – zgodnie z
naszymi sugestiami zawartymi w „Stanowisku…”.

dr in¿. Andrzej Kuligowski
Z-ca Przewodnicz¹cego Rady £OIIB
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…ogl¹dam projekt budowlany z³o¿ony do
wydania pozwolenia na budowê sprawdzo-
ny i ostemplowany przez urzêdnika staro-
stwa powiatowego z informacj¹ o wydanej
pozytywnej decyzji. W projekcie brak aktu-
alnego zaœwiadczenia architekta o przyna-
le¿noœci do Izby, brak zaœwiadczeñ projek-
tantów bran¿. Sprawdzamy w rejestrze sa-
morz¹du; sk³adki cz³onkowskie nieop³aco-
ne od wielu miesiêcy kwalifikuj¹ do zawie-
szenia w prawach do wykonywania zawodu,
brak obowi¹zkowego ubezpieczenia od od-
powiedzialnoœci zawodowej architekta a za-
³¹czone zaœwiadczenie wydane by³o przed
rokiem. W³aœciwie zgodnie z Kodeksem po-
stêpowania administracyjnego, decyzja zgo-
dy na budowê kwalifikuje siê do uchylenia
jako wydana bezpodstawnie z pominiêciem
obowi¹zuj¹cych przepisów ustawowych.
Ogl¹dam inny projekt dotycz¹cy rozbudowy
budynku mieszkalnego w mieœcie powiato-
wym, równie¿ sprawdzony i ostemplowany
przez starostwo powiatowe. Tym razem w
twórczym szale autorka beztrosko zamuro-
wuje œcian¹ pe³n¹ wejœcie do kuchni i do
jednego z pokoi, pozostawiaj¹c dostêp do
tych pomieszczeñ jedynie przez okna, co
jest nieco utrudnione, bo to drugie piêtro.
W dokumentacji za³¹czono piêæ aktualnych
zaœwiadczeñ przynale¿noœci do Izby In¿y-
nierów Budownictwa, w tym pani projek-
tant, sprawdzaj¹cego, trzech in¿ynierów
bran¿ystów. Projekt sporz¹dzony bez udzia-
³u architekta, dotycz¹cy terenów miejskich
a nie zagrodowych, to uchybienie rozporz¹-
dzenia o zakresie uprawnieñ projektowych i
fa³szywa oszczêdnoœæ – no, chyba ¿e inwe-
stor zaoszczêdzi na zakupie drzwi. Kolejny
projekt to pawilon handlowy na centralnym
placu miasta gminnego. Projekt wykonany
przez technika budowlanego, z którego za-
³¹czonych uprawnieñ projektowych o ogra-
niczonym zakresie wynika, ¿e autor doku-
mentacji mo¿e projektowaæ wy³¹cznie obiek-
ty po³o¿one w strefie budownictwa zagrodo-
wego. Pomijaj¹c w¹tpliw¹ jakoœæ i walory
architektoniczne projektu, znów mamy do
czynienia z uchybieniem ustawowo okre-
œlonych zasad wykonywania samodzielnych

funkcji w budownictwie i niekompetencji
urzêdnika wydaj¹cego zgodê na budowê…

W ubieg³ym, 2003 roku, przedstawiciele
Izby Architektów rozpoczêli w ramach dzia³al-
noœci ustawowej inicjatywê przeprowadzania
kontroli w wydzia³ach administracji architek-
toniczno-budowlanej okrêgu ³ódzkiego.

Kontrole przeprowadzane by³y w myœl
art. 8. pkt 1. i pkt. 6. ustawy o samorz¹dach
zawodowych architektów, in¿ynierów bu-
downictwa i urbanistów, stanowi¹cych, ¿e
do zadañ samorz¹dów zawodowych nale¿y
miêdzy innymi: „sprawowanie nadzoru nad
nale¿ytym i sumiennym wykonywaniem za-
wodu przez cz³onków izb” oraz „wspó³dzia-
³anie z organami administracji rz¹dowej i
organami samorz¹du terytorialnego”. Ce-
lem kontroli by³o sprawdzanie wywi¹zywa-
nia siê cz³onków Izby Architektów z wyma-
gañ zwi¹zanych z wykonywaniem samo-
dzielnych funkcji w budownictwie, na eta-
pie procedury wydawania decyzji pozwoleñ
na budowê, w œwietle realizacji przez urzêdy
powiatowe postanowieñ ustawy o samorz¹-
dach zawodowych i zwi¹zanych z ni¹ zmia-
nami w prawie budowlanym.

Kontrole przeprowadzane by³y przez :
• Przewodnicz¹cego Okrêgowej Izby Archi-

tektów w £odzi – mgr. in¿. arch. Romana
Wieszczka,

• Rzecznika Odpowiedzialnoœci Zawodowej
– mgr. in¿. arch. Jacka Jañca,

• Cz³onka Rady Okrêgowej Izby Architektów
– mgr. in¿. arch. Grzegorza Zieliñskiego,

• Cz³onka Rady Okrêgowej Izby Architektów
– mgr. in¿. arch. Jaros³awa W³odarczyka.
Pocz¹tki nie by³y ³atwe. Najpierw nale¿a³o

przekonaæ w³adze powiatowe o zasadnoœci i
podstawach prawnych dzia³añ Izby. W niektó-
rych oœrodkach wrêcz odmawiano nam mo¿-
liwoœci przeprowadzenia dzia³añ kontrolnych,
w innych przekonywano siê po bezpoœred-
niej rozmowie starosty z Przewodnicz¹cym
Izby. Ale by³y te¿ takie oœrodki, w których
wyczekiwano nas z nadziej¹ na pomoc w
uporz¹dkowaniu procedury sprawdzania za-
wartoœci dokumentacji. Za ka¿dym razem
dzia³ania kontrolne podejmowane by³y na

podstawie pisemnej zgody starosty i w uzgod-
nionych z kierownikami wydzia³ów admini-
stracji terminach. Drug¹ barier¹ by³o prze³a-
manie pierwszych lodów delikatnie wyczu-
walnego oporu pracowników administracji,
którzy jednak po przekonaniu siê, ¿e kontro-
le nie dotycz¹ sprawdzania pracy urzêdników
i nie s¹ dla nich bezpoœrednim zagro¿eniem,
dosyæ chêtnie i sprawnie udostêpniali nam
materia³y kontrolne.

W trakcie czynnoœci kontrolnych wybiera-
no wyrywkowo do przejrzenia kilka doku-
mentacji projektowych z³o¿onych do uzgod-
nienia i udzielenia zgody na budowê w drugiej
po³owie roku 2002 oraz kilkanaœcie doku-
mentacji z³o¿onych w roku 2003. Dokumen-
tacje powy¿sze sprawdzano pod kontem:
• posiadania przez g³ównego projektanta

odpowiednich uprawnieñ do samodziel-
nego projektowania w budownictwie,

• zgodnoœci zakresu tych¿e uprawnieñ z
treœci¹ opracowañ projektowych,

• udokumentowania przynale¿noœci pro-
jektanta do w³aœciwego samorz¹du zawo-
dowego,

• aktualnoœci zaœwiadczeñ o przynale¿no-
œci do samorz¹du,

• wychwycenia ewentualnych innych nie-
prawid³owoœci.
W zasadzie bez wzglêdu na kontrolowa-

ny oœrodek administracji, we wszystkich
starostwach powtarza³y siê te same lub
podobne uchybienia. Z przejrzanych mate-
ria³ów wynika³o jasno, ¿e zarówno projek-
tanci jak i urzêdnicy, szczególnie w roku
2002, ale i jeszcze w po³owie roku 2003,
nieprecyzyjnie znaj¹ ustalenia ustawowe
dotycz¹ce aspektów wykonywania samodziel-
nych funkcji w budownictwie i konsekwen-
cji ustawy o przynale¿noœci do okreœlonych
samorz¹dów zawodowych.

W wyniku zbadania dokumentacji stwier-
dzono nastêpuj¹ce grupy nieprawid³owoœci
zwi¹zanych z celem kontroli:
• projekty architektoniczne wykonywane

przez cz³onków samorz¹du w³aœciwego,
ale bez za³¹czonego w dokumentacji aktu-
alnego zaœwiadczenia przynale¿noœci do
Izby Architektów. Brak zaœwiadczenia naj-

Kto siê boi kontroli? K¥CIK  ARCHITEKTÓW
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czêœciej przek³ada siê na fakt nieop³acania
obowi¹zkowych sk³adek cz³onkowskich, a
tak¿e nade wszystko na brak obowi¹zko-
wego ubezpieczenia od odpowiedzialnoœci
cywilnej za szkody, które mog¹ wynikn¹æ w
zwi¹zku z wykonywaniem samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, na-
³o¿onego art. 6.2. ustawy o samorz¹dach.
Izby w³aœciwe maj¹ obowi¹zek sprawdze-
nia posiadanego ubezpieczenia w³aœnie w
momencie wydawania zaœwiadczeñ o przy-
nale¿noœci.

• zdarza³y siê projekty wykonywane przez
cz³onków innych izb okrêgowych z za³¹-
czonymi zaœwiadczeniami przynale¿no-
œci do tej¿e, ale o formie znacznie odbie-
gaj¹cej od formy zaœwiadczenia oficjalnie
przyjêtej jako jednolitej przez Krajow¹
Izbê Architektów. Dokument zaœwiadcze-
nia o przynale¿noœci jest jednakowy dla
ca³ego kraju i wydawany jest za poœwiad-
czeniem odbioru jako druk œcis³ego zara-
chowania. O ewentualnych zmianach for-
my zaœwiadczenia Izba Krajowa powiada-
mia Izby Okrêgowe. Nie mo¿e byæ innych
wzorów tego dokumentu od przyjêtego;

• zdarza³y siê projekty architektoniczne wy-
konywane przez in¿ynierów budownictwa
posiadaj¹cych ograniczone uprawnienia
do projektowania w zakresie architektury,
znacznie wybiegaj¹ce poza ten zakres;

• projekty zagospodarowania terenu podpi-
sane przez in¿ynierów budownictwa oraz
techników z ograniczonymi uprawnienia-
mi a nie przez architektów;

• projekty powtarzalne kupowane przez in-
westora z tzw. katalogów, nieoznakowane
w jednoznaczny sposób zgodnie z wyma-
ganiami rozporz¹dzenia o zawartoœci i
formie projektu budowlanego. Najczê-
œciej brak wyraŸnego stwierdzenia, kto
jest autorem adaptacji, kto jest projek-
tantem. Autor figuruj¹cy w dokumentacji
katalogowej nie posiada potwierdzenia o
przynale¿noœci do izby. Czêsto zdarza siê,
¿e autorem adaptacji jest osoba z ograni-
czonymi uprawnieniami, bez przynale¿-
noœci do izby, a na stronach projektu
figuruj¹ piecz¹tki z uprawnieniami osób
trzecich, niefiguruj¹cych w wykazie pro-
jektantów, bez potwierdzenia przynale¿-
noœci do izby;

• du¿¹ grupê stanowi¹ projekty wykonywa-
ne przez osoby o ograniczonych upraw-
nieniach w zakresie architektury. Grupê
tê stanow¹ technicy budowlani, którzy w
myœl ustawy o samorz¹dach zawodowych
powinni przynale¿eæ do izby in¿ynierów
budownictwa – brak potwierdzenia za³¹-
czonego w dokumentacji. Wykonywane
przez nich projekty wykraczaj¹ poza za-
kres ich uprawnieñ. Najczêœciej spotyka-
ne nieprawid³owoœci w tym zakresie to:
wykonywanie projektów o kubaturze wy-
kraczaj¹cej poza okreœlon¹ w rozporz¹-
dzeniu o projektowaniu w ograniczonym
zakresie (1000 m3), a nade wszystko
projektowanie obiektów wprawdzie o
mniejszej kubaturze, ale poza terenami
zabudowy zagrodowej – co jest niezgodne
z rozporz¹dzeniem i zmianami w Prawie
budowlanym, dokonanymi w 1995 r. Zda-
rza³y siê tak¿e projekty wykonywane przez

te osoby, dotycz¹ce obiektów u¿ytecznoœci
publicznej lub pawilonów handlowych na
terenach miejskich – co jest wykrocze-
niem niezgodnym z obowi¹zuj¹cym pra-
wem budowlanym.
Powy¿sze nieprawid³owoœci zamieszczo-

ne zosta³y w sprawozdaniach pokontrol-
nych wraz z wnioskami wskazuj¹cymi zasa-
dy postêpowania przy weryfikacji projektów
i przekazane do kontrolowanych oœrodków.

Czy to by³o takie straszne, niech oceni¹ ci,
którzy poddali siê kontroli bez oporów. Czy
nale¿y baæ siê kontroli? – kontrolujmy siê
sami we w³asnym œrodowisku, przez w³asny
samorz¹d, wyka¿my sami sobie nawzajem
b³êdy i uchybienia, bo jeœli nie my, to skon-
troluj¹ nas nasi klienci, rynek i konkurencja,
która zapuka do nas ju¿ w maju.

mgr in¿. arch. Grzegorz Zieliñski
Cz³onek Rady £OIA

Poni¿ej prezentujemy pismo G³ównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do Prezesa
Krajowej Rady w sprawie interpretacji zakresu uprawnieñ budowlanych.

(…) Decyzja o nadaniu uprawnieñ budowlanych lub o stwierdzeniu posiadania przygotowania
zawodowego do pe³nienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie okreœla ka¿dora-
zowo zakres prac projektowych lub robót budowlanych w danej specjalnoœci, do których
uprawniona jest dana osoba. Zakres uprawnieñ budowlanych nale¿y oceniaæ indywidual-
nie, zgodnie z treœci¹ decyzji o ich nadaniu, przy uwzglêdnieniu przepisów bêd¹cych
podstaw¹ ich nadania. Zatem, nale¿y uznaæ za prawdziwe stwierdzenie, ¿e zgodnie z § 4 ust. 3
oraz § 5 ust. 1 rozporz¹dzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38 z póŸn. zm.), podstawê do
sporz¹dzania projektów zagospodarowania dzia³ki lub terenu stanowi¹ wy³¹cznie uprawnienia
budowlane do projektowania w specjalnoœci architektonicznej (bez ograniczeñ jak i w ograniczo-
nym zakresie). Spraw¹ oczywist¹ jest, ¿e chodzi tu o uprawnienia budowlane uzyskane w oparciu
o przepisy w³aœnie tego rozporz¹dzenia.

Natomiast, osoby posiadaj¹ce uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnoœci
konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej sanitarnej oraz instalacyjnej elektrycznej, uzyskane w
oparciu o przepisy ww. rozporz¹dzenia, nie s¹ upowa¿nione do sporz¹dzania jakichkolwiek
projektów zagospodarowania dzia³ki lub terenu, z uwagi na unormowanie zawarte w § 4 ust. 3
oraz § 5 ust. 1 ww. rozporz¹dzenia.

Ponadto, zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r.,
Nr 106, poz. 1126 z póŸn. zm.), który deklaruje poszanowanie praw dobrze nabytych,
uprawnienia budowlane uzyskane pod rz¹dami poprzednio obowi¹zuj¹cych przepisów pozostaj¹
w mocy, a zakres ich nie ulega zmianie.

Zatem, je¿eli uprawnienie do wykonywania projektu zagospodarowania dzia³ki, bêd¹cej
czêœci¹ projektu budowlanego, wynika z treœci decyzji o nadaniu uprawnieñ budowlanych lub o
stwierdzeniu posiadania przygotowania zawodowego do pe³nienia samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie, to osoba taka mo¿e wykonywaæ powy¿sze funkcje w dotychczasowym
zakresie. Wówczas nie zawsze bêdzie to osoba posiadaj¹ca uprawnienia do projektowa-
nia w specjalnoœci architektonicznej.

Z powy¿szego wynika, ¿e ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorz¹dach zawodowych
architektów, in¿ynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42) nie
ogranicza zakresu posiadanych uprawnieñ budowlanych.

Dlatego te¿ nale¿y uznaæ, ¿e problemy praktyczne zwi¹zane ze stosowaniem powy¿szych
przepisów prawnych wynikaj¹ z niew³aœciwej ich interpretacji, a nie z wadliwoœci pism
G³ównego Urzêdu Nadzoru Budowlanego, które nie stanowi¹ wyk³adni prawa i nie s¹ wi¹¿¹ce dla
organów orzekaj¹cych w sprawie indywidualnej.
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W celu odebrania pierwszego zaœwiad-
czenia trzeba stawiæ siê osobiœcie (lub
daæ komuœ swoje pisemne pe³nomocnic-
two) z dowodem osobistym i z dowodami
wp³at:
• 150 z³ (za 6 miesiêcy) lub 300 z³ (za 12

miesiêcy) na £ódzk¹ Okrêgow¹ Izbê In¿y-
nierów Budownictwa,

• 160 z³ (za 12 miesiêcy) – w tym jest 100
z³ na ubezpieczenie OC i 60 z³ na Krajow¹
Izbê In¿ynierów Budownictwa.
Poni¿ej umieœciliœmy wzór blankietu

wp³at na £ódzk¹ Okrêgow¹ Izbê In¿ynierów
Budownictwa. UWAGA! Uleg³ zmianie nu-
mer konta.

Na podany na blankiecie numer konta
nale¿y wp³aciæ sk³adkê cz³onkowsk¹ w wy-
sokoœci 150 lub 300 z³.

Termin wa¿noœci zaœwiadczenia uzale¿-
niony jest od wysokoœci sk³adki wp³aconej

Informacje o sk³adkach
na konto £ódzkiej Okrêgowej Izby In¿ynie-
rów Budownictwa:

150 z³ – zaœwiadczenie wa¿ne 6 miesiêcy,
300 z³ – zaœwiadczenie wa¿ne 12 miesiêcy.

UWAGA! Wa¿noœæ zaœwiadczenia li-
czy siê od pierwszego dnia miesi¹ca, w
którym dana osoba zosta³a wpisana na
listê cz³onków Izby na mocy uchwa³y
Rady £OIIB.

Na przyk³ad, jeœli dana osoba zosta³a
wpisana na listê cz³onków £OIIB 5 listopada
2003 r. i op³aci³a sk³adkê na £OIIB w
wysokoœci 150 z³, to otrzymuje zaœwiadcze-
nie wa¿ne 6 miesiêcy, tj. od 1 listopada
2003 r. do 30 kwietnia 2004 r.

Gdy koñczy siê termin wa¿noœci za-
œwiadczenia, nale¿y najpóŸniej na 15 dni
przed jego up³ywem (w celu usprawnienia

pracy biura prosimy jednak o dokonywanie
wp³at z wyprzedzeniem 30-dniowym)
wp³aciæ sk³adkê na £ódzk¹ Okrêgow¹ Izbê
In¿ynierów Budownictwa (odpowiednio 150
lub 300 z³) i 160 z³ na konto KIIB w
przypadku gdy up³ynê³o 12 miesiêcy od
poprzedniej wp³aty na ubezpieczenie i KIIB.

Wtedy otrzymuje siê kolejne zaœwiad-
czenie, wa¿ne odpowiednio 6 lub 12 mie-
siêcy (w zale¿noœci od tego, czy wp³acono
150 czy 300 z³).

Kolejne zaœwiadczenie po wp³yniêciu ww.
op³at biuro £OIIB wysy³a cz³onkowi listem
poleconym.

UWAGA! Podajemy aktualny numer konta bankowego £OIIB:

81 1440 1231 0000 0000 0222 7622
Wp³aty adresowane na poprzedni numer bêd¹ przekazywane na konto £OIIB jeszcze do 30 czerwca br.

Uwaga!
Osoby zawieszone w prawach cz³onka £OIIB
na w³asny wniosek przy wznowieniu cz³onko-
stwa s¹ zwolnione z wnoszenia op³aty 100 z³
wymienionej w § 6 „Regulaminu postêpowa-
nia przy ustaniu, zawieszeniu lub wznawianiu
cz³onkostwa w PIIB”. Jednak zwolnienie z
tej op³aty przys³uguje ka¿demu cz³onko-
wi £OIIB tylko raz.
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Punkty informacyjne

Obecnie dzia³aj¹ nastêpuj¹ce punkty in-
formacyjne £OIIB:
• w Piotrkowie Trybunalskim: Dom

Technika, pok. 7, ul. Armii Krajowej
24a, 97-300 Piotrków Tryb., tel. (044)
647 14 21, pon-pt 16.00-18.00;

• w Sieradzu: Starostwo Powiatowe,
pok. 703, Pl. Wojewódzki 3, 98-200
Sieradz, tel. (043) 822 05 01 wewn.
703, wt i pt 16.00-18.00, czw 13.00-
15.00;

• w Kutnie: ul. Grunwaldzka 1, pok.
305, 99-300 Kutno, tel. (024) 355 30
93, pon 16.00-18.00, wt i czw 17.00-
19.00;

• w Wieluniu: ul. Warszawska 22, 98-
300 Wieluñ, pon, œr 14.00-17.00, pt
9.00-12.00.

• w Skierniewicach: ul. Jagielloñska
6/7G, 96-100 Skierniewice, tel. (046)
833 46 97, pon-pt 8.00-16.00.

Plan dy¿urów dzia³aczy £ódzkiej Okrêgowej Izby In¿ynierów Budownictwa
w siedzibie biura Izby – pokój 506

£ódzka Okrêgowa Izba
In¿ynierów Budownictwa

Pl. Komuny Paryskiej 5a
90-007 £ódŸ

•
tel. (042) 632 97 39

sprawy cz³onkowskie:
wewn. 1, 2 lub 3

praktyki zawodowe,
nadawanie i interpretacja
uprawnieñ budowlanych

wewn. 4

redakcja „Kwartalnika £ódzkiego”
wewn. 5

po³¹czenie z operatorem
wewn. 0

fax: (042) 630 56 39
•

www.lod.piib.org.pl,
e-mail: lod@piib.org.pl

Biuro £OIIB
czynne jest

od poniedzia³ku do pi¹tku
w godzinach 12.00-17.00

Dy¿ury prawnika:
poniedzia³ek i czwartek

16.00-17.00 (mo¿na tak¿e
umówiæ siê telefonicznie

na inny termin)

* po wczeœniejszym uzgodnieniu telefonicznym z biurem £OIIB, tel. (042) 632 97 39.

Imiê i nazwisko Poniedzia³ek Wtorek Œroda Czwartek Pi¹tek

Agnieszka Joñca 15.30-17.00 – 15.30-17.00 – –
Wiceprzewodnicz¹ca

Rady £OIIB

Andrzej Kuligowski – 16.00-17.30* – 16.00-17.30* –
Wiceprzewodnicz¹cy

Rady £OIIB

Wac³aw Sawicki 15.00-17.00 – – – –
Przewodnicz¹cy Komisji
Kwalifikacyjnej £OIIB

Ma³gorzata Jezierska - 16.00-17.00 – – –
Przewodnicz¹ca S¹du

Dyscyplinarnego £OIIB

Krzysztof Kopacz – – – – 15.00-16.30
Rzecznik Odpowiedzialnoœci

Zawodowej £OIIB

Jan Boryczka – 15.00-16.00 – 15.00-16.00 –
Sekretarz Rady £OIIB

Roman Cichosz – – 14.00-16.00 – –
Skarbnik Rady £OIIB


