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Szanowne Kole¿anki,
Szanowni Koledzy,

Zbli¿aj¹ siê œwiêta Bo¿ego Narodzenia; 
w powszechnym odczuciu bardzo lubiane 
rodzinne œwiêta, o których wielu z nas na 
d³ugo zachowa³o bardzo mi³e wspomnie-
nia. Co prawda, wspó³czeœnie obserwuje-
my nadu¿ywanie œwi¹tecznej symboliki 
do przyziemnych celów handlowych i re-
klamowych, ale z drugiej strony to chy-
ba dobrze, ¿e rozpowszechni³ siê zwy-
czaj organizowania w grudniu spotkañ 
op³atkowych w firmach, instytucjach 
czy te¿ ró¿nego rodzaju organizacjach. 
Równie¿ cz³onkowie organów naszej Iz-
by (Rady, Komisji Rewizyjnej, Komisji 
Kwalifikacyjnej, S¹du Dyscyplinarnego 
oraz Rzecznika Odpowiedzialnoœci Zawo-
dowej wraz z zastêpcami) bêd¹ ³amaæ 
siê op³atkiem i sk³adaæ sobie ¿yczenia 
na organizowanym ju¿ trzeci rok z rzê-
du przedœwi¹tecznym spotkaniu kole-
¿eñskim.

A gdy nadejdzie wigilijny wieczór i w 
gronie najbli¿szych zasi¹dziemy do od-
œwiêtnej kolacji, pamiêtajmy, ¿e jako 
cz³onkowie £OIIB stanowimy rodzi-
nê osób pe³ni¹cych samodzielne funk-
cje techniczne w szeroko rozumianym 
budownictwie. Ponadto, w tym w³aœnie 
przypadku nie mo¿e mieæ zastosowania 
obiegowe powiedzenie stwierdzaj¹ce, ¿e 
„rodziny siê nie wybiera”. Bo w³aœnie ten 
zawód wybraliœmy œwiadomie i co wiêcej 
– wiêkszoœæ z nas zd¹¿y³a ju¿ go polu-
biæ.

Miejmy zatem poczucie bycia cz³on-
kiem ponad szeœciotysiêcznej rodziny, jak¹ 
tworzy kadra techniczna budownictwa za-
mieszkuj¹ca £ódź i województwo ³ódzkie. 
A z tego poczucia niechaj wy³ania siê wiêź 
solidarnoœci zawodowej oraz zwyczajna 

¿yczliwoœæ, której przecie¿ nie zawsze mo-
¿emy doœwiadczyæ w stosunkach miêdzy-
ludzkich.

Niech nam równie¿ nie bêdzie obce 
poczucie dumy zwi¹zanej z wykonywa-
niem zawodu spo³ecznie u¿ytecznego, co 
prawda trudnego i odpowiedzialnego, ale 
stanowi¹cego zarazem wdziêczne pole do 
twórczych inicjatyw oraz pe³nej polotu im-
prowizacji, a jednoczeœnie do precyzyj-
nych rozwi¹zañ in¿ynierskich i ¿mudnej 
codziennej pracy.

Niech satysfakcji p³yn¹cej z faktu wy-
konywania zawodu zaufania publiczne-
go nieodmiennie towarzyszy poczucie od-
powiedzialnoœci, które powinno zmuszaæ 
nas do ci¹g³ego doskonalenia kwalifikacji 
zawodowych po to, aby owoce naszej pra-
cy w niczym nie uchybia³y – tworzonym 
przez pokolenia budowniczych – zasadom 
sztuki budowlanej.

Andrzej B. Nowakowski
Przewodnicz¹cy Rady  

£OIIB
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• 4 sierpnia br. w Warszawie odby³o siê ko-
lejne posiedzenie Krajowej Rady PIIB, pod-
czas którego m.in. nie zaakceptowano pro-
pozycji Sekretarza Rady dotycz¹cych sposo-
bu rozliczania wniosków zg³oszonych przez 
delegatów podczas III Krajowego Zjazdu 
PIIB. Zdaniem prowadz¹cego posiedzenie 
kolegi Zbys³awa Ka³kowskiego – wicepre-
zesa Krajowej Rady – Prezydium Krajowej 
Rady „nie przygotowa³o odpowiednio ma-
teria³u do dyskusji nad realizacj¹ wnio-
sków, a przed³o¿ony materia³ nie pozwa-
la na podjêcie konkretnych rozwi¹zañ”. 
W zwi¹zku z tym Krajowa Rada przyjê³a 
uchwa³ê nr 14/R/04, na mocy której posta-
nowiono do koñca 2004 roku zwo³aæ spe-
cjalne posiedzenie Krajowej Rady poœwiê-
cone wnioskom zg³oszonym przez delega-
tów na III Krajowym Zjeździe PIIB. Ponadto, 
Krajowa Rada w g³osowaniu zatwierdzi³a 
uchwa³y Prezydium Krajowej Rady przyjête 
w dniach 2 i 30 czerwca br., których treœæ 
opublikowaliœmy w ostatnim numerze 
„Kwartalnika £ódzkiego”. Poinformowano, 
¿e do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej wp³y-
nê³y 3 wnioski w sprawie uznania upraw-
nieñ budowlanych cudzoziemców, w tym 
jeden spoza krajów Unii Europejskiej.

• 18 sierpnia br. odby³o siê 34. posiedze-
nie Prezydium Rady £OIIB, podczas któ-
rego m.in.:
– omówiono realizacjê uchwa³ podjê-

tych na III Zjeździe £OIIB,

Aktualności
– przyjêto uchwa³ê o rozpisaniu wœród 

cz³onków naszej Izby ankiety dotycz¹-
cej prenumeraty czasopism naukowo-
-technicznych,

– udzielono bezzwrotnych zapomóg 
2 osobom, 

– powo³ano nowego przewodnicz¹ce-
go Zespo³u Rady ds. Etyki i Ochrony 
Zawodu: zosta³ nim kolega Piotr 
Filipowicz z £odzi,

– wpisano na listê cz³onków naszej Izby 
kolejnych 50 osób,

– podjêto niezbêdne decyzje w spra-
wach zwi¹zanych z modernizacj¹ bu-
dynku przy ul. Pó³nocnej 39 na siedzi-
bê £OIIB.

• 3-4 wrzeœnia br. w Otwocku odby³a siê 
narada dyrektorów biur Izb Okrêgowych 
i informatyków poœwiêcona g³ównie prze-
dyskutowaniu projektowanego jednolitego 
systemu informatycznego obs³uguj¹cego 
wszystkie jednostki organizacyjne PIIB.

• 8 wrzeœnia br. w Sieradzu odby³o siê 35. 
posiedzenie Prezydium Rady £OIIB. Przed 
posiedzeniem odby³o siê uroczyste spo-
tkanie z wicestarost¹ powiatu sieradzkie-
go panem Micha³em K³osem, po zakoñ-
czeniu którego zebrani przeszli do miesz-
cz¹cego siê w tym samym budynku sta-
rostwa punktu informacyjnego £OIIB w 
Sieradzu, gdzie kolega Przewodnicz¹cy 
Rady dokona³ symbolicznego przeciêcia 
wstêgi. Po krótkim spotkaniu kole¿eñskim 

z udzia³em dzia³aczy obwodu sieradzkie-
go, tj. kole¿anek i kolegów: Agnieszki Joñcy, 
Beaty Ciborskiej, Zdzis³awa Soszkowskiego, 
Ryszarda Gieraka, Mariana Kapuœciñskiego 
i Janusza Wisiñskiego, rozpoczê³y siê obra-
dy, podczas których m.in.:
– udzielono bezzwrotnych zapomóg 

7 osobom,
– wpisano na listê cz³onków naszej Izby 

kolejnych 41 osób,
– omówiono dzia³alnoœæ punktów infor-

macyjnych £OIIB funkcjonuj¹cych na 
obszarze województwa ³ódzkiego,

– przyjêto uchwa³ê w sprawie utworze-
nia Centrum Samokszta³cenia £OIIB,

– przedyskutowano i ustosunkowano siê 
do decyzji dyrektora £ódzkiego Domu 
Technika o podniesieniu o 50% staw-
ki czynszu za pomieszczenia wynaj-
mowane przez nasz¹ Izbê,

– podjêto niezbêdne decyzje w spra-
wach zwi¹zanych z modernizacj¹ bu-
dynku przy ul. Pó³nocnej 39 na siedzi-
bê £OIIB,

– podjêto decyzjê o zorganizowaniu spo-
tkania z przedstawicielami zaintereso-
wanych stowarzyszeñ naukowo-tech-
nicznych w celu wypracowania wspólne-
go stanowiska dotycz¹cego projektu roz-
porz¹dzenia w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie.

• 9 wrzeœnia br. zaczê³o funkcjonowaæ Cen-
trum Samokszta³cenia £ódzkiej Okrê-
gowej Izby In¿ynierów Budownictwa, w 
celu u³atwienia cz³onkom naszej Izby pod-
noszenia kwalifikacji zawodowych. Centrum 
mieœci siê w pokoju 507, jest czynne w go-
dzinach pracy biura £OIIB (12.00-17.00), 
które zapewnia niezbêdn¹ obs³ugê.

• na 13 wrzeœnia br. do Krynicy Prezes 
Krajowej Rady PIIB zaprosi³ przewodni-
cz¹cych okrêgowych izb. Podczas spotka-
nia omówiono sprawy zwi¹zane z bie¿¹c¹ 
dzia³alnoœci¹ PIIB oraz podzielono siê re-
fleksjami pozjazdowymi. Poinformowano 
miêdzy innymi o tym, ¿e:
– miesiêcznik PIIB „In¿ynier Budowni-

ctwa” jeszcze nie finansuje siê sam i w 
zwi¹zku z tym nadal musi byæ dotowany,

– na stronie internetowej www.piib.org.
pl ju¿ wkrótce bêdzie mo¿na znaleźæ 
bardzo obszern¹ informacjê prawn¹,

Prezydium Rady ŁOIIB  
wraz z wicestarostą pow. sieradzkiego  

przed budynkiem Starostwa Powiatowego
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– okrêgowe izby powinny przekonaæ 
S¹dy Rejonowe, aby biegli s¹dowi byli 
powo³ywani spoœród grona rzeczo-
znawców budowlanych,

– Krajowa Izba zorganizuje wspólne 
spotkanie przewodnicz¹cych Rad 
Okrêgowych Izb Architektów i In¿ynie-
rów Budownictwa.

• 15 wrzeœnia br. w nowej siedzibie Wo-
jewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Bu-
dowlanego odby³o siê szkolenie z udzia-
³em powiatowych inspektorów nadzo-
ru budowlanego, którego czêœæ poœwiê-
cono wspó³pracy £OIIB z powiatowy-
mi s³u¿bami nadzoru budowlanego. 
Reprezentuj¹cy nasz¹ Izbê mgr Bartosz 
Tkaczyk omówi³ najczêœciej spotyka-
ne b³êdy formalne, jakie zawieraj¹ kie-
rowane do £OIIB przez powiatowych in-
spektorów nadzoru budowlanego wnio-
ski o ukaranie z tytu³u odpowiedzialnoœci 
zawodowej osób pe³ni¹cych samodziel-
ne funkcje techniczne w budownictwie. 
Poinformowa³ te¿, na jakich warunkach 
zaliczana jest praktyka zawodowa odby-
wana w organach nadzoru budowlanego.

• 16 wrzeœnia br., czyli z chwil¹ podpisa-
nia przez ostatniego z 13 sygnatariuszy, we-
sz³o w ¿ycie (zawarte 15 stycznia br.) poro-
zumienie o wspó³pracy £OIIB z dwunasto-
ma Oddzia³ami Stowarzyszeñ Naukowo-
Technicznych dzia³aj¹cych na terenie £odzi 
i województwa ³ódzkiego w sferze szeroko 
rozumianego budownictwa.

• 23-25 wrzeœnia br. na terenie Politech- 
niki £ódzkiej mia³a miejsce pierwsza edy- 
cja Miêdzynarodowej Konferencji Naukowo- 
-Technicznej „PRO-REVITA £ódź 2004” 
zorganizowana przez Miêdzynarodow¹ Ra-
dê Ochrony Zabytków ICOMOS, Instytut 
Architektury i Urbanistyki Politechniki 
£ódzkiej oraz £ódzk¹ Okrêgow¹ Izbê In-
¿ynierów Budownictwa (szerzej o konfe-
rencji piszemy wewn¹trz numeru).

• 24-25 wrzeœnia br. w Otwocku odby-
³a siê narada skarbników izb okrêgo-
wych z udzia³em Prezesa oraz Skarbnika 
Krajowej Rady PIIB,

• 24 wrzeœnia br. w Sieradzu odby³o siê 
szkolenie na temat znowelizowanej usta-
wy Prawo budowlane oraz nowej usta-
wy o wyrobach budowlanych. Omówiono 

równie¿ uwagi organów nadzoru budow-
lanego, jakie nasunê³y siê po przeprowa-
dzeniu szeregu kontroli obiektów budow-
lanych. Zwraca uwagê dobra frekwencja 
– w szkoleniu udzia³ wziê³o 45 osób.

• 29 wrzeœnia br. odby³o siê XII posiedze-
nie Rady £OIIB z udzia³em zaproszonych 
goœci: mgr. in¿. Zbys³awa Ka³kowskiego – 
wiceprezesa Krajowej Rady PIIB, dr. in¿. 
Jana Kozickiego – prodziekana Wydzia³u 
Budownictwa, Architektury i In¿ynierii 
Œrodowiska P£ oraz mgr. in¿. arch. Ro-
mana Wieszczka – prezesa £OIA. Podczas 
tego posiedzenia m.in.:
– przyjêto informacjê na temat dzia³al-

noœci £OIIB w okresie 23 czerwca - 
- 29 wrzeœnia br.,

– zapoznano siê z przebiegiem moder-
nizacji budynku przy ul. Pó³nocnej 39 
na siedzibê Izby,

– zatwierdzono uchwa³y Prezydium Rady 
podjête w okresie od ostatniego posie-
dzenia Rady,

– wpisano na listê cz³onków £OIIB ko-
lejne 34 osoby,

– skreœlono z listy cz³onków Izby 79 osób, 
które od ponad roku nie op³aca³y sk³a-
dek,

– udzielono bezzwrotnych zapomóg lo-
sowych 8 osobom,

– przyjêto uchwa³ê w sprawie prenu-
meraty czasopism naukowo-technicz-
nych przez cz³onków £OIIB,

– przedyskutowano problem wp³ywu 
£OIIB na przetargi organizowane w 
£odzi i województwie ³ódzkim,

– wys³uchano informacji o dzia³alnoœci 
organów £OIIB, z³o¿onych przez ich 
przewodnicz¹cych,

– przyjêto uchwa³ê w sprawie zmiany 
sk³adu Prezydium Rady £OIIB.

• 30 wrzeœnia br. w audytorium B-11 
Wydzia³u Budownictwa, Architektury i In-
¿ynierii Œrodowiska P£ odby³o siê siódme 
szkolenie z cyklu „Czwartkowe spotka-
nia na Politechnice” poœwiêcone tym ra-
zem omówieniu problemów zwi¹zanych 
z betonowaniem masywnych konstrukcji 
¿elbetowych. Szkolenie poprowadzi³ prof. 
Artem Czkwianianc, a wziê³o w nim udzia³ 
27 osób.

• 8-9 października br. w £odzi odby³o 
siê szkolenie na temat przeciwdzia³ania 
zagro¿eniom spowodowanym oddzia³y-
waniem pól elektromagnetycznych, w 
którym udzia³ wziê³y 23 osoby.

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA „PRO-REVITA ŁÓDŹ 2004”

Posiedzenie Rady ŁOIIB  
(od lewej mgr inż. Z. Kałkowski, 

mgr inż. arch. R. Wieszczek)
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• 11 października br. do biura naszej 
Izby dotar³a decyzja Prezesa Urzêdu 
Zamówieñ Publicznych z 6 październi-
ka 2004 roku o wpisaniu £OIIB na li-
stê organizacji zrzeszaj¹cych wykonaw-
ców uprawnionych do wnoszenia œrod-
ków ochrony prawnej w postêpowaniach 
o udzielenie zamówienia publicznego.

• 15-16 października br. w Uniejowie mgr 
Krzysztof Zaj¹c przeprowadzi³, po³¹czone 
z warsztatami, szkolenie cz³onków S¹du 
Dyscyplinarnego £OIIB oraz Rzecznika 
Odpowiedzialnoœci Zawodowej £OIIB i jego 
zastêpców. W szkoleniu wziê³o udzia³ rów-
nie¿ 10 cz³onków Rady naszej Izby.

• W tym samym terminie w £odzi odby³o 
siê szkolenie na temat ochrony odgromo-
wej obiektów budowlanych oraz ochrony 
przepiêciowej instalacji niskiego napiê-
cia, które poprowadzi³ ceniony specjali-
sta w tej dziedzinie prof. Andrzej Sowa z 
Politechniki Bia³ostockiej. W pierwszym 
dniu w szkoleniu wziê³y udzia³ 54 osoby, 
natomiast w drugim dniu – 35 osób.

• 18 października br. odby³o siê 36. po-
siedzenie Prezydium Rady £OIIB, pod-
czas którego m.in.: 
– wpisano na listê cz³onków Izby kolej-

nych 31 osób,
– przyjêto uchwa³ê o dofinansowaniu przez 

Izbê w 2005 roku zadeklarowanych przez 
cz³onków prenumerat czasopism nauko-
wo-technicznych oraz o dofinansowaniu 
ksi¹¿ek zakupionych na potrzeby cz³on-
ków £OIIB (bli¿szej informacji na ten te-
mat nale¿y szukaæ wewn¹trz numeru), 

– wys³uchano sprawozdania z dzia³alno-
œci Zespo³u Rady ds. Szkolenia,

– zapoznano siê z przebiegiem moder-
nizacji budynku przy ul. Pó³nocnej 39 
na potrzeby Izby,

– ustanowiono koordynatora do spraw 
programów kszta³cenia Politechniki 
£ódzkiej.

• 20 października br. w Warszawie od-
by³o siê posiedzenie Krajowej Rady Izby, 
podczas którego m.in.:
– przyjêto uchwa³ê w sprawie reali-

zacji wniosków zg³oszonych na III 
Krajowym Zjeździe PIIB,

– uchylono uchwa³ê Rady Podkarpackiej 
OIIB, na mocy której Izba ta chcia³a 
sfinansowaæ swoim cz³onkom op³atê 
sk³adek na obowi¹zkowe ubezpiecze-
nie OC w 2005 roku,

– przyjêto uchwa³ê w sprawie dofi-
nansowywania w 2004 roku przez 
Okrêgowe Izby kosztów wysy³ki mie-
siêcznika PIIB „In¿ynier Budowni-
ctwa”,

– wys³uchano informacji przewodnicz¹-
cego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 
na temat przygotowañ do jesiennej 
sesji egzaminacyjnej na uprawnienia 
budowlane,

– przyjêto uchwa³ê w sprawie rozwi¹za-
nia Krajowej Komisji ds. Doskonalenia 
Zawodowego i Szkoleñ.

• 22 października br. w sali konferen-
cyjnej NOT w £odzi odby³o siê szkole-
nie, podczas którego aktualne problemy 
w kosztorysowaniu budowlanym omówi³ 
pan Micha³ Paradowski – znany na ryn-
ku ³ódzkim specjalista w tej dziedzinie. 
W szkoleniu wziê³y udzia³ 52 osoby.

• Tego samego dnia wieczorem w hote-
lu Savoy w £odzi odby³o siê uroczyste 
spotkanie z okazji jubileuszu 85-lecia 
Oddzia³u £ódzkiego SEP (na temat tego 
jubileuszu piszemy równie¿ wewn¹trz 
numeru).

• 28 października br. odby³o siê kolejne 
szkolenie w ramach cyklu „Czwartkowe 
spotkania na Politechnice”. W obecnoœci 
27 osób prof. Artem Czkwianianc wyg³o-
si³ wyk³ad na temat „Problemy œcinania 
w ¿elbecie nie tylko w ujêciu norm pro-
jektowania konstrukcji”.

• 2 listopada br. o godz. 18.00 w ko-
œciele pod wezwaniem Matki Bo¿ej 
Wspomo¿enia Wiernych w £odzi przy ul. 
Wodnej 36 zosta³a odprawiona Msza œw. 
w intencji zmar³ych cz³onków £ódzkiej 
Okrêgowej Izby In¿ynierów Budownictwa.

WYNIKI ANKIETY

Wraz z przesy³k¹ nr III/2004(4) „Kwartalnika £ódzkiego” wszyscy pe³noprawni cz³onkowie 
£ódzkiej Okrêgowej Izby In¿ynierów Budownictwa otrzymali na adresy domowe druk ankiety z ofer-
t¹ ulgowej prenumeraty na ca³y 2005 rok wybranych czasopism naukowo-technicznych w cenie 2,50 
z³ za ka¿dy egzemplarz. Na ankietê odpowiedzia³y 532 osoby, które zamówi³y w sumie 938 egzem-
plarzy czasopism. W podziale na poszczególne tytu³y wynik ankiety wygl¹da nastêpuj¹co:

„In¿ynieria i Budownictwo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 231 egz.
„Przegl¹d Budowlany”  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 208 egz.
„Gaz, Woda i Technika Sanitarna”  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 123 egz.
„Ciep³ownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja”  .  .  .  .  .  .  .  . 119 egz. 
„Biuletyn INPE”   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  71 egz.
„Drogownictwo”  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  63 egz.
„Wiadomoœci IPB”  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  50 egz.
„Gospodarka Wodna”   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  34 osoby
„Wiadomoœci Melioracyjne i £¹karskie –  

zagadnienia in¿ynierii œrodowiska wiejskiego”  .  .  .  .  .  23 egz.
„Wiadomoœci Naftowe i Gazownicze” .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  13 egz.

18 października br. Prezydium Rady podjê³o uchwa³ê o dofinansowaniu prenumeraty czasopism 
naukowo-technicznych w 2005 roku; przewidziano równie¿ odpowiedni¹ pozycjê w projekcie bud¿e-
tu Izby na rok przysz³y. Teraz osoby, które zadeklarowa³y prenumeratê powinny wp³aciæ 30 z³ od jed-
nego tytu³u (2,50 z³ x 12) na indywidualne numery kont £OIIB, a wtedy resztê dop³aci Izba. Osobom, 
które nie skorzysta³y z tej formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych, pozostaje oczekiwanie na po-
dobn¹ akcjê, któr¹ powtórzymy w przysz³ym roku.
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Szkolenie w dniu 8-9 X br.
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Izba dla inżyniera
Wywiad z prof. dr hab. inż. Zbigniewem Grabowskim, Prezesem Krajowej Rady PIIB

prof. dr hab. in¿.  
Zbigniew Grabowski
Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby In¿ynie-
rów Budownictwa, in¿ynier budownictwa, rze-
czoznawca, specjalista w dziedzinie funda-
mentowania.
Studia ukoñczy³ w 1956 r. w Politechnice 
Warszawskiej (Wydzia³ Budownictwa i Wy-
dzia³ Budownictwa Przemys³owego); organi-
zator Instytutu Dróg i Mostów w Politechnice 
Warszawskiej na Wydziale In¿ynierii L¹dowej, dy-
rektor tego¿ Instytutu do r. 1985, w latach 1985-
-1988 Rektor Politechniki Warszawskiej; praco-
wa³ m.in. w Biurze Projektów Budownictwa 
Stalowego, w Hydroprojekcie, Geoprojekcie, 
w Politechnice Warszawskiej; od 27 wrzeœnia 
2002 roku sprawuje funkcjê Prezesa Krajowej 
Rady Polskiej Izby In¿ynierów Budownictwa, 
wczeœniej Przewodnicz¹cy Rady Mazowieckiej 
Okrêgowej Izby In¿ynierów Budownictwa. 

Jak ocenia Pan dotychczasow¹ dzia-
³alnoœæ Polskiej Izby In¿ynierów Bu-
downictwa, w tym tak¿e £ódzkiej 
Okrêgowej Izby In¿ynierów Budo-
wnictwa?
Jeœli chodzi o Polsk¹ Izbê In¿ynierów 

Budownictwa, to wydaje siê, ¿e pewne efek-
ty naszej pracy s¹ widoczne. Izba w jakimœ 
sensie zakoñczy³a proces organizacji, wszyst-
kie jej organy wykonuj¹ zadania przewidzia-
ne dla nich w ustawie, regulaminach, w na-
szym Statucie. Jednoczeœnie na pewno poja-
wiaj¹ siê nowe pola, jak choæby tylko to, ¿e 
ostatnia zmiana w ustawie Prawo budowlane 
doda³a nam 3 nowe specjalnoœci, w których 
mamy nadawaæ uprawnienia: kolejow¹, tele-
komunikacyjn¹ i wyburzeniow¹. Na pewno 
wa¿nym osi¹gniêciem Izby w tej dziedzinie 
by³o ujednolicenie zakresu wymagañ i za-
kresu pytañ egzaminacyjnych na uprawnie-
nia budowlane w skali ca³ego kraju. 

Now¹ kwesti¹ jest te¿ sprawa cudzoziem-
ców, którzy, zgodnie z prawem unijnym, je-
œli chc¹ wykonywaæ samodzielne funkcje w 
zakresie budownictwa w Polsce, musz¹ spe³-
niaæ warunki, które w Polsce s¹ przewidzia-
ne. My jako Izba musimy potwierdziæ ich 
kwalifikacje do pe³nienia samodzielnych fun-
kcji, a oni musz¹ zapisaæ siê do Izby. 

Polska Izba sk³ada siê z 17 okrêgowych 
izb. £ódzka Okrêgowa Izba In¿ynierów Bu-
downictwa jest jedn¹ z wiêkszych co do li-
czebnoœci cz³onków, jak równie¿ pod wzglê-
dem swojej aktywnoœci. Z pe³nym uznaniem 
mogê podkreœliæ, ¿e ³ódzka Izba jako jedna 
z pierwszych w kraju zaczê³a wydawaæ swój 
kwartalnik. Jest to po¿yteczne, poniewa¿ 
czasopismo zawiera ca³y szereg informacji, 
które cz³onków jednak interesuj¹. S¹dzê, ¿e 
podobnie jak w przypadku „In¿yniera budo-
wnictwa” zainteresowanie „Kwartalnikiem 
£ódzkim” z czasem wzrasta. Równie¿ pozy-
tywnie mogê oceniaæ stopieñ zorganizowania 
³ódzkiej Izby, która jest jedn¹ z lepiej i spraw-
niej funkcjonuj¹cych. I nawet jeœli pocz¹t-
kowo mieliœmy jakieœ ró¿nice zdañ czy te¿ 
by³y pewne „zgrzyty” miêdzy Krajow¹ Izb¹ a 

£OIIB to wynika³y one z wzajemnej troski o 
to, ¿eby jak najsprawniej dzia³aæ i w okrêgu 
i w Izbie Krajowej. Ale to dotar³o siê i w tej 
chwili wydaje siê, ¿e ³ódzka Izba nie ma zbyt 
wielu uwag krytycznych do naszej pracy, a ja 
na pewno nie mam uwag do pracy £OIIB.

W jaki sposób PIIB zabezpiecza in-
teresy zawodowe œrodowiska in¿y-
nierów?
Zabezpieczenie wynika z ustawy i Sta-

tutu PIIB. Aby pe³niæ samodzieln¹ funkcjê 
techniczn¹ w budownictwie trzeba spe³niaæ 
okreœlone warunki, to znaczy: mieæ upraw-
nienia w okreœlonej specjalnoœci, byæ cz³on-
kiem izby i mieæ op³acone ubezpieczenie 
od odpowiedzialnoœci cywilnej oraz sk³ad-
ki cz³onkowskie. 

Staramy siê zapewniaæ naszym cz³on-
kom pewn¹ pomoc w ochronie ich statu-
su. Izba jest jeszcze tworem m³odym i spoty-
ka siê ró¿ne zdania co do tego, kto ma jakie 
uprawnienia. Dotyczy to g³ównie w tej chwi-
li zakresu projektowania w niepe³nym zakre-
sie – tutaj mamy pewn¹ ró¿nicê zdañ z ko-
legami architektami, którzy uwa¿aj¹, ¿e tyl-
ko pe³ne uprawnienia do projektowania daj¹ 
prawo do wykonywania i podpisywania pro-
jektów. My zaœ stoimy na stanowisku, ¿e w 
tym zakresie, w którym przewiduje prawo, 
in¿ynierowie budownictwa mog¹ projekto-
waæ. Tam, gdzie powstaj¹ spory, staramy siê 
reagowaæ, broni¹c naszych cz³onków, ¿eby 
mogli wykonywaæ dalej swój zawód. 

Pewn¹ ochron¹ staje siê tak¿e mo¿liwoœæ 
pomocy ze strony Izby w przypadku, gdy do-
chodzi do jakiegoœ zdarzenia, gdy trzeba wy-
st¹piæ o odszkodowanie. Staramy siê poma-
gaæ naszym cz³onkom, aby w sytuacji, gdy z 
ich winy wyniknê³y jakieœ szkody, nie pozo-
stawali sami w stosunku do ubezpieczyciela 
czy do drugiej strony. 

S³u¿ymy tak¿e pewn¹ pomoc¹ przy szko-
leniach. Wspó³czesna rzeczywistoœæ wymaga 
od in¿yniera, technika budownictwa tkwie-
nia w nurcie nowoœci, zarówno w technolo-
giach jak i w materia³ach, w sposobach re-

alizacji obiektów, w sposobach zarz¹dzania 
du¿ymi budowami. I w tym szczególnym za-
kresie zarz¹dzania znajomoœæ procedur (np. 
FIDIC) wœród naszych cz³onków nie jest jed-
nak powszechna. A musimy siê liczyæ z tym, 
¿e po 1 maja, po wejœciu do Unii nasz ry-
nek otworzy³ siê dla firm unijnych tak jak 
inne pañstwa unijne otworzy³y siê dla na-
szych firm projektowych czy wykonawczych. 
Organizujemy wiêc szkolenia w tym zakre-
sie dla naszych cz³onków, a¿eby u³atwiæ im 
pozyskanie odpowiedniego zasobu wiedzy. 
Szereg izb, w tym równie¿ ³ódzka izba, idzie 
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z t¹ pomoc¹ w sposób bardzo wyraźny, orga-
nizuj¹c dla swoich cz³onków bezp³atne szko-
lenie lub pokrywaj¹c czêœæ ich kosztów. 

Zachêcamy tak¿e naszych cz³onków do 
czytania prasy technicznej. Izby okrêgowe 
pomagaj¹ tu w ten sposób, ¿e dofinansowu-
j¹ ca³oœæ lub czêœæ prenumeraty czasopism 
naukowo-technicznych. Staramy siê równie¿ 
u³atwiaæ naszym cz³onkom dostêp do obo-
wi¹zuj¹cych przepisów, zamieszczaj¹c na 
naszej stronie internetowej ca³y szereg przy-
datnych informacji (jak np. przepisy i akty 
prawne) i ka¿dy, kto ma dostêp do Internetu, 
mo¿e z nich skorzystaæ. Robimy te¿ pewne 
starania, a¿eby u³atwiæ dostêpnoœæ do norm 
polskich, które choæ s¹ nieobowi¹zuj¹ce, to 
jednoczeœnie niezbêdne, jeœli dochodzi do 
jakiegoœ sporu. 

Minê³o kilka miesiêcy od wejœcia Pol-
ski do UE. Czy pana zdaniem zmie-
ni³a siê sytuacja œrodowiska in¿ynie-
rów budownictwa? Jak¹ rolê odgry-
wa tu samorz¹d zawodowy in¿ynie-
rów budownictwa?
Na pewno sytuacja zmieni³a siê, tylko ¿e 

tego jeszcze nie odczuwamy. Pos³u¿ê siê ta-
kim przyk³adem: w narodowym programie 
rozwoju, który zosta³ przyjêty przez Rz¹d w 
styczniu 2003 roku, przewiduje siê, ¿e na 
lata 2004-2006 bêdziemy mogli w ramach 
pomocy unijnej uzyskaæ ponad 11 miliar-
dów Euro. Z tej sumy ok. 60% jest mo¿li-
we do wykorzystania w budownictwie, je-
œli potrafimy z³o¿yæ odpowiednie progra-
my i takie œrodki wykorzystaæ. To nowa 
szansa, która jest przed Polsk¹ i w zwi¹z-
ku z tym równie¿ i przed naszymi cz³onka-
mi, je¿eli bêd¹ brali udzia³ w realizacji in-
westycji, które bêd¹ mog³y z tych œrodków 
byæ op³acone. Oczywiœcie, zale¿y to od do-
brego przygotowania programu, w którego 
ocenie bierze siê pod uwagê miedzy inny-
mi to, czy dany kontrakt jest przygotowany 
w okreœlonej procedurze (FIDIC lub Banku 
Œwiatowego), czy bêdzie odpowiednia ja-
koœæ wykonanych robót, odpowiednie tem-
po, jakie bêd¹ tego efekty, czy bêd¹ zasto-
sowane nowe technologie, nowe materia³y 
itd. Aby dobrze przygotowaæ projekt, trze-
ba mieæ odpowiednie przygotowanie me-
rytoryczne. Czy mo¿e byæ tutaj zwiêkszona 

rola Izby ponad to, co mówi³em w zakresie 
pomocy w szkoleniach? Istnieje mo¿liwoœæ 
zamieszczania na naszej stronie interneto-
wej informacji o projektach, ale musimy 
najpierw je otrzymaæ za strony Rz¹du (jeœli 
Rz¹d takie przygotowuje), a przede wszyst-
kim ze strony województw, poniewa¿ bar-
dzo du¿o œrodków jest przeznaczonych na 
pomoc regionaln¹. Widzê tutaj mo¿liwoœci 
dla izb okrêgowych, które mog³yby wcho-
dziæ w kontakty ze swoimi w³adzami woje-
wódzkimi i wspó³uczestniczyæ w przygoto-
waniu takich programów. Jest o co walczyæ, 
bo to s¹ olbrzymie pieni¹dze, które mo¿na 
wykorzystaæ.

Czy PIIB ma wp³yw na zmiany i do-
stosowywanie Prawa budowlanego?
Wydaje siê, ¿e w tej chwili nasz wp³yw 

jest wiêkszy ni¿ w momencie powstania Izby. 
Zmiany w Prawie budowlanym przygotowu-
je przede wszystkim G³ówny Urz¹d Nadzoru 
Budowlanego w imieniu rz¹du i o ile pocz¹t-
kowo nasze kontakty by³y doœæ osch³e, to te-
raz wydaje siê, ¿e s¹ ju¿ w pe³ni robocze. My 
przedstawiamy nasze postulaty, to co jest 
zg³aszane przez œrodowisko, a strona rz¹do-
wa przedstawia swoj¹ argumentacjê i stara-
my siê dochodziæ do konsensusu. I miêdzy 
innymi niektóre z ostatnich zmian w Prawie 
budowlanym (np. przejêcie dodatkowych 
specjalnoœci budowlanych) zosta³y wprowa-
dzone w wyniku stanowiska Izby. 

Przyczyniliœmy siê tak¿e jako Izba do wy-
odrêbnienia kwestii wyrobów budowlanych 
w formê oddzielnej ustawy. Nie jesteœmy za-
dowoleni z tego, ¿e zmiany w Prawie budow-
lanym s¹ tak czêste, ale musi byæ ono dosto-
sowywane m.in. do dyrektyw europejskich. 
Je¿eli nasze kontakty z GUNB bêd¹ nadal do-
bre (a wydaje siê, ¿e takie byæ powinny) to 
mo¿liwoœæ oddzia³ywania na ustawodawstwo 
bêdzie tak¿e wzrasta³a.

Du¿o emocji w naszej izbie wzbu-
dzi³ ostatni projekt Rozporz¹dzenia 
Ministra Infrastruktury w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie. S³yszy siê g³osy, ¿e 
in¿ynierom budownictwa ograni-
cza siê znów zakres kompetencji i 
w zwi¹zku z tym – mo¿liwoœæ pracy. 

Czy fakt powstania samorz¹du za-
wodowego nie zahamowa³ tego pro-
cesu?
Musimy pamiêtaæ, ¿e trzy izby, które s¹ w 

tej chwili w zakresie budownictwa, nie mog¹ 
ze sob¹ byæ w sporze, musz¹ ¿yæ w symbiozie 
i to bardzo dobrej. I dlatego staramy siê, ¿eby 
kontakty miêdzy tymi izbami uk³ada³y siê jak 
najlepiej i by³y owocne. Miêdzy innymi dla-
tego powsta³a grupa, któr¹ nazywamy Grup¹ 
B-8, sk³adaj¹ca siê z przedstawicieli trzech 
izb samorz¹dowych, trzech g³ównych stowa-
rzyszeñ naukowo-technicznych (SARP, PZITB 
i TUP) oraz Izby Projektowania Budowlanego 
i Izby Projektowania Architektów. Wszystkie 
te jednostki s¹ zainteresowane tym, ¿eby gru-
pa w ramach kontaktów miêdzy sob¹ pew-
ne sprawy ustala³a w sposób mo¿liwie jed-
nolity, tak, ¿eby w œrodowisku nie dochodzi-
³o do niepotrzebnych napiêæ miedzy grupa-
mi zawodowymi. Mówi³em, ¿e miêdzy nami 
a kolegami architektami powstaj¹ napiêcia i 
bêd¹ powstawa³y dopóty, dopóki wszystko nie 
zostanie unormowane. Niedawno zapropo-
nowa³em, ¿eby przewodnicz¹cy okrêgów izby 
budowlanej i izby architektów spotkali siê na 
wspólnym posiedzeniu, ¿ebyœmy mogli wy-
mieniæ pogl¹dy i uwagi, które mamy, oraz 
porozmawiaæ o rozwi¹zaniach. Niezale¿nie 
od tego prosi³em kolegów w okrêgach (i jest 
to robione), ¿eby ju¿ na swoim szczeblu na-
wi¹zywali kontakt bezpoœrednio z architek-
tami i urbanistami. Ta wspó³praca jest nie-
zbêdna i jednym z jej elementów jest ta gru-
pa B-8, gdzie pewne pogl¹dy s¹ uzgadniane. 
I w zwi¹zku z tym, jeœli np. s¹ takie tenden-
cje ¿eby gdzieœ tam ograniczyæ nasze upraw-
nienia to my protestujemy i staramy siê wte-
dy, ¿eby do tego naszego protestu do³¹cza³y 
siê te¿ te pozosta³e izby, ¿eby to by³ wspólny, 
a przez to bardziej efektywny protest, g³os ca-
³ego œrodowiska a nie tylko jego czêœci. To za-
czyna nam wychodziæ. 

Jak w œwietle dotychczasowych usi-
³owañ zmierzaj¹cych do storpedowa-
nia samorz¹du zawodowego in¿ynie-
rów budownictwa ocenia pan sytu-
acjê PIIB?
Zdarzaj¹ siê jednostkowe wypowiedzi ne-

guj¹ce zasadnoœæ istnienia samorz¹du zawo-
dowego in¿ynierów budownictwa (takie jak 
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np. artyku³ w „Nowej Trybunie Opolskiej”, 
z którym rzeczow¹ polemikê podj¹³ w nr. 
6/2004 „In¿yniera budownictwa” sekre-
tarz Krajowej Rady pan dr Janusz Rymsza) 
i te jednostkowe wypowiedzi zawsze bêd¹. 
Koledzy ze znacznie starszych, kilkudziesiê-
cioletnich samorz¹dów zawodowych mó-
wi¹, ¿e u nich tak¿e jeszcze zdarzaj¹ siê g³o-
sy podwa¿aj¹ce zasadnoœæ i cel istnienia Izb. 
My jesteœmy m³odym samorz¹dem i nikt z 
nas nie lubi sytuacji, gdy nagle jest obowi¹-
zek zapisania siê do jakiegoœ cia³a i jeszcze to 
cia³o ¿¹da okreœlonych sk³adek. Ale by³a jed-
nak taka idea œrodowiska, 6 czy 7 stowarzy-
szeñ naukowo-technicznych wyst¹pi³o z ini-
cjatyw¹ ¿eby utworzyæ samorz¹d zawodowy 
dla 3 grup: architektów, urbanistów i in¿y-
nierów budownictwa w oparciu o to, co jest 
podane w art. 17 ust. 1 Konstytucji, ¿e w³a-
œnie takie samorz¹dy mog¹ czy powinny byæ 
tworzone dla zawodów zaufania publiczne-
go. A poniewa¿ jesteœmy w grupie tak zwa-
nych zawodów regulowanych, to interpre-
tacja jest jednoznaczna: zawód regulowany 
to tak¿e zawód zaufania publicznego. I st¹d 
utworzenie samorz¹du sta³o siê w jakimœ 
sensie niezbêdne. To nak³ada pewne obo-
wi¹zki na tych, którzy chc¹ pe³niæ samodziel-
ne funkcje w budownictwie – musz¹ spe³-
niaæ warunki ustawy. Warunki ustawowe, 
zgodnie z interpretacj¹ NSA (bo a¿ tak dale-
ko by³y protesty) s¹ takie: pañstwo ma prawo 
nak³adaæ pewne ograniczenia nawet na gru-
py zawodowe, przekazuj¹c im swoje upraw-
nienia. Poniewa¿ utworzenie samorz¹du po-
lega³o m.in. na tym, ¿e przekazano upraw-
nienia pañstwa samorz¹dowi zawodowemu, 
zak³adaj¹c, ¿e jesteœmy na tyle dojrza³ym 
œrodowiskiem, ¿e bêdziemy sami, mo¿e le-
piej nawet, pilnowali pewnego etosu naszej 
pracy zawodowej. I miêdzy innymi mogê po-
wiedzieæ, ¿e to co zrobiliœmy przy egzami-
nach na uprawnienia budowlane – ujedno-
licenie wymagañ, ujednolicenie pytañ poka-
zuje, ¿e mo¿emy jako œrodowisko zrobiæ to 
poprawniej ni¿ by³o do tej pory. Czy teraz le-
piej bêdziemy te¿ mogli oddzia³ywaæ na na-
szych cz³onków, ¿eby by³o w³aœciwe podej-
œcie do pracy, w³aœciwa jakoœæ – czas poka¿e. 
Jesteœmy za m³od¹ izb¹ ¿eby w tym zakresie 
mieæ jakieœ doœwiadczenia. Koledzy z samo-
rz¹dów o wiêkszych tradycjach, tacy jak izba 

adwokacka czy lekarze, mówi¹, ¿e te¿ mie-
li jakieœ okresy trudne, a teraz to siê ju¿ in-
aczej u³o¿y³o i izba spe³nia swoje zadania w 
zakresie dbania o pewien poziom w³asnych 
cz³onków. Zdarzaj¹ siê zarzuty, ¿e zaczynamy 
siê zamykaæ we w³asnym gronie. Takie wy-
krzywienia, niestety, w niektórych samorz¹-
dach te¿ wystêpowa³y, ¿e siê utrudni³o dostêp 
m³odych absolwentów i m³odych pracowni-
ków do tego typu zrzeszeñ, natomiast my 
jako izba in¿ynierów budownictwa jesteœmy 
na pewno otwarci i staramy siê tam, gdzie 
tylko mo¿emy, pomagaæ m³odym kolegom, 
¿eby jak najszybciej mogli zdobyæ uprawnie-
nia i mieli podstawy do pe³nienia samodziel-
nych funkcji technicznych. W zakresie egza-
minów na uprawnienia budowlane (rozpo-
czêliœmy te prace w 2002 roku; do dziœ odby-
³y siê 3 tury egzaminów) nadaliœmy ju¿ po-
nad 3 tysi¹ce uprawnieñ, czyli nie jest praw-
d¹, ¿e zamykamy siê. 

Jakie plany, je¿eli chodzi o Izbê, ma 
pan na najbli¿szy czas i czego zatem 
mog³abym ¿yczyæ?
Na dzieñ dzisiejszy s¹ dwie najwa¿niej-

sze kwestie, którymi powinniœmy siê zaj¹æ 
w pierwszej kolejnoœci. Po pierwsze, sprawy 
legislacji. Zjazd wprawdzie usankcjonowa³ 
kwestie statutowo-regulaminowe, jednak 
teraz nale¿y skupiæ siê na doskonaleniu 

prawa budowlanego, ustawy o samorz¹dach 
zawodowych, prawa zamówieñ publicznych 
czy wspomnianego Rozporz¹dzenia w spra-
wie samodzielnych funkcji technicznych. 
Staramy siê jednak byæ w dobrym kontak-
cie z G³ównym Urzêdem, ¿eby ostateczny 
kszta³t tego rozporz¹dzenia by³ kszta³tem, 
który nam bêdzie najbardziej odpowiada³. 

Po drugie, bardzo istotnym przedmio-
tem dzia³añ bêdzie wzajemne uznawanie 
uprawnieñ do wykonywania zawodu w ob-
rêbie pañstw Unii Europejskiej. Wymaga 
to z naszej strony zwiêkszenia œwiadomo-
œci praw i przepisów budowlanych, obo-
wi¹zuj¹cych za granic¹, ale mo¿liwoœæ 
podpisania intratnych kontraktów w pañ-
stwach Unii bêdzie dla ka¿dego wystarcza-
j¹cym bodźcem do podjêcia dzia³añ w tym 
zakresie.

¯yczy³bym sobie przede wszystkim tego, 
abyœmy mieli pe³n¹, harmonijn¹ wspó³pra-
cê w ramach ca³ej Izby. Zdarza siê, oczywi-
œcie, ¿e mamy jak¹œ ró¿nicê zdañ, ale jeœli 
coœ uzgodnimy, to potem ju¿ powinniœmy 
dzia³aæ wspólnie. I bardzo bym chcia³, ¿eby 
taka zasada pracy obowi¹zywa³a. 

Tego panu ¿yczê i dziêkujê za roz-
mowê.

rozmawia³a Renata W³ostowska

DECYZJA PREZESA URZÊDU ZAMÓWIEÑ PUBLICZNYCH
Poni¿ej publikujemy treœæ decyzji Prezesa Urzêdu Zamówieñ Publicznych z dnia 6 październi-
ka br. w sprawie wpisania naszej Izby na listê organizacji zrzeszaj¹cych wykonawców uprawnio-
nych do wnoszenia œrodków ochrony prawnej w postêpowaniach o udzielenie zamówienia pu-
blicznego.

DECYZJA
Na podstawie art. 104 Kodeksu postêpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 

2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660) oraz art. 179 ust. 4 w zwi¹zku 
z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieñ publicznych (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145, poz. 1537)

po rozpatrzeniu wniosku Przewodnicz¹cego Rady £ódzkiej Okrêgowej Izby In¿ynierów 
Budownictwa w £odzi (pismo znak: Rada/P/2592/04, z dnia 01.09.2004 r.)

postanawiam

wpisaæ £ódzk¹ Okrêgow¹ Izbê In¿ynierów Budownictwa na listê organizacji zrze-
szaj¹cych wykonawców uprawnionych do wnoszenia œrodków ochrony prawnej w postê-
powaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

POUCZENIE
Strona niezadowolona z niniejszej decyzji mo¿e z³o¿yæ wniosek o ponowne rozpatrzenie 

sprawy w terminie 14 dni od dnia jej dorêczenia.
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Nowa siedziba ŁOIIB
Pozyskanie budynku przy ul. Pó³nocnej 

39 na siedzibê naszej Izby jest tak wa¿nym 
wydarzeniem, i¿ bêdziemy szczegó³owo re-
lacjonowaæ przebieg prac zwi¹zanych z jego 
modernizacj¹.

Firma projektowa dra in¿. Jana Kozickiego 
wywi¹za³a siê ze swojego zadania przed up³y-
niêciem terminu umownego, w zwi¹zku 
z czym ju¿ 23 sierpnia br. pan mgr in¿. 
arch. Wies³aw Zagdan – kierownik Oddzia³u 
Administracji Architektoniczno-Budowlanej 
Wydzia³u Urbanistyki i Architektury Urzêdu 
Miasta £odzi decyzj¹ nr UA.III-A/1072/04 za-
twierdzi³ projekt budowlany oraz wyda³ po-
zwolenie na budowê. Dokument ten dotyczy 
robót budowlanych wykonywanych w zwi¹z-
ku z dostosowaniem budynku by³ej Ochronki 
dla Dziewcz¹t Wyznania Moj¿eszowego im. 
Jakuba i Anny ma³¿onków Hertz, u¿ytkowa-
nego dotychczas przez Urz¹d Ochrony Pañ-
stwa, na siedzibê £ódzkiej Okrêgowej Izby 
In¿ynierów Budownictwa. Ponadto, w po-
zwoleniu na budowê zosta³y postawione na-
stêpuj¹ce wymagania:
– inwestycja wymaga ustanowienia inspek-

tora nadzoru inwestorskiego,
– przed uzyskaniem pozwolenia na u¿yt-

kowanie nale¿y przeprowadziæ obowi¹z-
kow¹ kontrolê budowy,

– inwestor jest zobowi¹zany do uzyskania 
pozwolenia na u¿ytkowanie budynku.
Projekt budowlany przewiduje, i¿ bu-

dynek po wykonaniu robót modernizacyj-
nych bêdzie spe³nia³ wymagania stawia-
ne przez przepisy techniczno-budowla-
ne wspó³czesnym obiektom administra-
cyjno-biurowym. Jednoczeœnie – zgodnie 
z sugesti¹ Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków – zarówno elewacja budynku jak 
i jego otoczenie odzyska swój pierwotny wy-
gl¹d z pierwszych lat XX wieku. Wymaga 
to m.in. odtworzenia frontowego ogrodze-
nia nieruchomoœci. W tym miejscu ser-
deczne podziêkowania kierujemy w stronê 
pana Ryszarda Bonis³awskiego – dyrekto-
ra Centrum Informacji Turystycznej, który 
udostêpni³ nam przedwojenne zdjêcie ele-
wacji budynku wraz z ogrodzeniem fronto-
wym.

Okaza³o siê tak¿e, ¿e z odtworzeniem 
pierwotnego ogrodzenia mog¹ byæ problemy, 
poniewa¿ na terenie naszej dzia³ki wzd³u¿ jej 
zachodniej granicy przebiega droga, z której 
– bez zgody w³aœciciela – korzystaj¹ miesz-
kañcy bloków po³o¿onych przy ul. Sterlinga 
2/4 oraz przy ul. Pó³nocnej 37.

Ju¿ na pocz¹tku czerwca br. zarz¹dy obu 
budynków mieszkalnych, czyli Administracja 
Nieruchomoœciami £ódź-Œródmieœcie „Ka-
miñskiego” oraz £ódzka Spó³dzielnia Mie-
szkaniowa zosta³y poproszone o zapewnienie 
w trybie pilnym mieszkañcom obu bloków 
dostêpu do drogi publicznej – wymaganego 
przez ustawê Prawo budowlane. A poniewa¿ 
jak dot¹d obaj zarz¹dcy nie wykazuj¹ nad-
miernego zapa³u do za³atwienia tego proble-
mu, zostaliœmy zmuszeni do poczynienia 
zmian w harmonogramie prac zmierzaj¹-
cych do odtworzenia ogrodzenia frontowego 
naszej nieruchomoœci. 

W zasadzie wykonawcy wszystkich prac 
zwi¹zanych z modernizacj¹ budynku przy 
ul. Pó³nocnej 39 w £odzi wy³aniani s¹ w 
trybie przetargów, które s¹ przygotowywa-
ne i rozstrzygane przez – powo³any przez 
Przewodnicz¹cego Rady £OIIB w dniu 
7 czerwca br. – Zespó³ Przetargowy pra-
cuj¹cy w piêcioosobowym sk³adzie: kolega 
Jerzy Paku³a – przewodnicz¹cy, kole¿anka 
Jolanta Orechwo – przedstawicielka Komisji 
Rewizyjnej £OIIB oraz koledzy: Andrzej 
Kuligowski – zastêpca Przewodnicz¹cego 
Rady, Roman Cichosz – skarbnik Rady 
i Roman Kosty³a – przewodnicz¹cy Zespo³u 
Rady ds. Zamówieñ Publicznych.

Zespó³ dzia³a w sposób okreœlony w przy-
jêtym 22 stycznia 2004 roku przez Krajow¹ 
Radê „Regulaminie dokonywania zakupów, 
zlecania dostaw i œwiadczenia us³ug na rzecz 
Polskiej Izby In¿ynierów Budownictwa”. 
W pierwszej kolejnoœci Zespó³ Przetargowy 
zorganizowa³, po czym w dniu 23 czerwca br. 
rozstrzygn¹³, przetarg na wykonanie projek-
tu budowlanego i wykonawczego moder-
nizacji budynku przy ul. Pó³nocnej 39 (pi-
saliœmy ju¿ o tym w poprzednim numerze 
„Kwartalnika £ódzkiego”). 18 sierpnia br. w 
prasie oraz w witrynie internetowej naszej 

Izby zosta³ og³oszony przetarg nieograniczo-
ny na wykonanie remontu naszego budyn-
ku, w wyniku którego do 6 wrzeœnia br. ofer-
ty z³o¿y³o piêæ ni¿ej wymienionych firm:
– PUH „DEKORUM-BUD” H. Gawot, W. Star-

czyk, Spó³ka jawna, 90-722 £ódź, ul. Wiêc-
kowskiego 20;

– Zak³ad Budowlano-Monta¿owy „EZBUD”; 
Konstytucji 3-go Maja 40, 97-200 Toma-
szów Maz. 

– „G³owacki – Handel, Produkcja, Us³ugi”, 
90-626 £ódź, ul. ¯eromskiego 52;

– Firma Budowlana „EKOL BUD”, 94-301 
£ódź, ul. Rzeszowska 17;

– „VIK-BUD”, 98-140 £ask-Kolumna, ul. Pie-
karnicza 7.
20 wrzeœnia br. Zespó³ Przetargowy wybra³ 

pierwsz¹ z ww. firm jako wykonawcê remon-
tu budynku £OIIB, a 11 października br. na-
st¹pi³o podpisanie umowy, w której wykonaw-
ca zobowi¹za³ siê wykonaæ wszystkie roboty 
wewn¹trz budynku w terminie do 28 lutego 
2005 roku. Tego samego dnia nast¹pi³o rów-
nie¿ przekazanie placu budowy. Inspektorem 
nadzoru inwestorskiego zosta³a ustanowio-
na pani in¿. Halina Karolczak, legitymuj¹ca 
siê uprawnieniami budowlanymi do kierowa-
nia robotami budowlanymi bez ograniczeñ w 
specjalnoœci konstrukcyjno-budowlanej, któ-
ra nadzoruje ca³oœæ robót budowlanych oraz 
bêdzie nadzorowaæ i koordynowaæ prace in-
spektorów bran¿owych, którzy zatrudnieni 
zostan¹ w miarê postêpu prac.

Andrzej B. Nowakowski
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O rewitalizacji 
w kontekście Międzynarodowej Konferencji 
„PRO-REVITA Łódź 2004”

Rewitalizacja to s³owo robi¹ce ostatnio 
zawrotn¹ karierê u projektantów zajmuj¹-
cych siê problematyk¹ kszta³towania prze-
strzeni, w œrodowisku naukowców badaj¹-
cych powi¹zanie zachowañ spo³ecznych z 
postêpuj¹c¹ urbanizacj¹, a tak¿e w krêgach 
w³adz odpowiedzialnych za gospodarowa-
nie przestrzeni¹ publiczn¹. Zainteresowanie 
tym tematem sta³o siê motorem do wymiany 
pogl¹dów i doœwiadczeñ w pañstwach Unii 
Europejskiej, czego wyrazem s¹ licznie orga-
nizowane konferencje naukowe i seminaria.

Warto dodaæ, ¿e rewitalizacja mo¿e do-
tyczyæ ka¿dego rodzaju przestrzeni prywat-
nej i publicznej i nie jest wy³¹cznie dome-
n¹ miast historycznych, a wrêcz przeciwnie 
– te na ogó³ daj¹ sobie radê ze swoj¹ to¿-
samoœci¹ i kierunkami dzia³añ. A zatem, 
pilna potrzeba podjêcia dzia³añ spo³eczno-
-przestrzennych dla przywrócenia utraco-
nego rozkwitu i ¿ycia mo¿e wyst¹piæ w sto-
sunkowo niedawno zbudowanym osiedlu 
mieszkalnym zmieniaj¹cym na coraz ubo¿-
szych swoich mieszkañców, w ma³ym mia-
steczku na szlaku komunikacyjnym, któ-
ry przesta³ funkcjonowaæ, a tak¿e zdegra-
dowanym obszarze zielonym, czy na ca³ych 
obszarach wielkiej aglomeracji miejskiej 
powsta³ej z powodu uruchomienia niegdyœ 
produkcji przemys³owej na szerok¹ skalê. 

Taka w³aœnie rewitalizacja miast poprze-
mys³owych by³a tematem wiod¹cym konfe-
rencji Pro-Revita w £odzi. Przedsiêwziêcie 
objêli patronatem: Minister Kultury, General-
ny Konserwator Zabytków, JM Rektor Polite-
chniki £ódzkiej, Polski Komitet ds. UNESCO, 
Komitet Architektury i Urbanistyki Polskiej 
Akademii Nauk i Prezydent Miasta £odzi. 

Organizatorzy to Wydzia³ Budownictwa 
Architektury i In¿ynierii Œrodowiska Po-
litechniki £ódzkiej, Polski Komitet Miê-
dzynarodowej Rady Ochrony Zabytków 
ICOMOS, oraz £ódzka Okrêgowa Izba 
In¿ynierów Budownictwa – za co Wam 
chwa³a koledzy in¿ynierowie! 

Powo³ano Komitet Naukowy konferencji 
o miêdzynarodowym sk³adzie profesorów 
z Istambu³u, Gandawy, Neapolu, Valencji, 
Moguncji, Turynu, Rzymu. Wroc³awia, Kra-
kowa, Warszawy i £odzi, pod przewod-
nictwem architekta przedsiêwziêcia – 
prof. Krzysztofa Paw³owskiego, Dyrektora 
Instytutu Architektury i Urbanistyki Polite-
chniki £ódzkiej. 

W bogatym programie konferencji 
mieliœmy: spacer – prezentacjê dziedzic-
twa poprzemys³owego £odzi, szczegól-
nie interesuj¹c¹ dla uczestników przyjezd-
nych, wprowadzaj¹c¹ naocznie w tema-
tykê obrad, wys³uchaliœmy 39-ciu refera-
tów tematycznych, z³o¿yliœmy wizytê w fir-
mie APSYS po³¹czon¹ z prezentacj¹ pro-
jektu „Manufaktura” i wernisa¿em wysta-
wy archeologicznych badañ z terenu inwe-
stycji. W Pa³acu Poznañskiego zaprezento-
wano nam projekcj¹ filmu Andrzeja Wajdy 
„Ziemia Obiecana” w scenerii ¿ywcem z 
ekranu, co wywar³o szczególne wra¿enie na 
goœciach zagranicznych.

W tematykê ³ódzk¹ wprowadzi³y nas re-
feraty p. Bartosza M. Walczaka „O dziedzic-
twie przemys³owym £odzi: przesz³oœæ, te-
raźniejszoœæ, przysz³oœæ”, p. Wojciecha 
Michalskiego „Wyludnianie siê miast a pro-
cesy rewitalizacji centrów miejskich” oraz 
p. Jacka Weso³owskiego „O niektórych as-
pektach rewitalizacji obszarów œródmiej-
skich miasta poprzemyslowego”. Teza posta-
wiona przez autorów potwierdza³a moje spo-
strze¿enia z poprzednich konferencji, ¿e wy-
ludniaj¹ce siê miasta poprzemys³owe „go-
rzej sobie radz¹ z problemem decentraliza-
cji i upadku od miast o silnych tradycjach 
mieszczañskich” – cytuj¹c za autorem ostat-
niego referatu. Miasto historyczne o boga-
tych tradycjach mieszczañskich wydaje siê 
z natury podlegaæ tak zwanemu zrównowa-
¿onemu niezachwianemu rozwojowi nieza-
le¿nie od wahañ lokalnych koniunktur. Tak 
jak w Turynie, rozwój £odzi nast¹pi³ wraz z 

gwa³townie rozwijaj¹c¹ siê produkcj¹ prze-
mys³ow¹. Nie mamy tu rzeki, portu czy hi-
storycznego szlaku handlowego, który bywa³ 
silnym zacz¹tkiem œródmieœcia. Zanik prze-
mys³u to w obu przypadkach brak powodu, 
dla którego istnieje miasto. Nastêpuje de-
strukcja ca³ych obszarów miejskich, a wie-
le czynników degraduj¹cych powi¹zanych 
jest z niedobrym s¹siedztwem przemys³u, 
stereotypem ubogiego miasta, i spo³eczn¹ 
tolerancj¹ dla chaosu przestrzennego ju¿ i 
tak „brzydkiego szarego miasta”. Brak sil-
nej warstwy mieszczañskiej, w³aœcicieli nie-
ruchomoœci z tradycjami wielopokolenio-
wymi i  poczuciem wspó³odpowiedzialno-
œci za przestrzeñ zurbanizowan¹, rozchwia-
ny system komunikacji i transportu, dyspro-
porcja w intensywnoœci zabudowy, niejasna 
struktura w³asnoœciowa i brak pozytywnych 
wzorców – to tylko niektóre aspekty, od któ-
rych porz¹dkowania winna siê rozpocz¹æ za-
krojona na szerok¹ skalê polityka rewitaliza-
cyjna naszego miasta. A wiêc przed wszyst-
kim dzia³ania spo³eczno-polityczne i gospo-
darcze jako dzia³ania poprzedzaj¹ce pra-
ce projektowe. I tutaj powstaje koniecznoœæ 
wprowadzania zasady partnerstwa prywat-
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no-publicznego jako pierwszego etapu zada-
nia. Dla przyk³adu za³ó¿my, ¿e przystêpuje-
my do rewitalizacji kwarta³u ulicznego œci-
s³ego œródmieœcia. Zamierzamy dokonaæ re-
gulacji wewnêtrznego uk³adu komunikacyj-
nego, wprowadziæ miejsca parkingowe i czê-
œciowo now¹ funkcjê do istniej¹cych loka-
li, wykonaæ nowe nawierzchnie ci¹gów pie-
szych, remonty elewacji, instalacji wewnêtrz-
nych, wznieœæ now¹ kubaturê i wprowadziæ 
zieleñ z ma³¹ architektur¹. Zarówno teren 
jak i poszczególne obiekty i lokale maj¹, jak 
wszêdzie, zró¿nicowan¹ sytuacjê w³asnoœcio-
w¹. Powstaj¹ wiêc pytania: kto bierze udzia³ 
w finansowaniu przedsiêwziêcia? Czy w³a-
œciciele prywatni przygotowani s¹ finanso-
wo na udzia³ w nim? Kto bêdzie w³aœcicie-
lem nowych miejsc parkingowych i kto bê-
dzie czerpa³ z nich później korzyœci? Czy nie-
zamo¿ni w³aœciciele i lokatorzy lokali odre-
montowanych po podniesieniu ich standar-
du bêd¹ w stanie ponieœæ koszty podwy¿szo-
nego czynszu a w przysz³oœci podatku kata-
stralnego? Czy prace konieczne do wykona-
nia na terenach prywatnych, a stanowi¹cych 
w przysz³oœci przestrzeñ publiczn¹, powin-
ny byæ finansowane przez miasto, czy bez-
wzglêdnie nale¿y obci¹¿yæ nimi w³aœcicieli? 
Aby dokonaæ procesu rewitalizacji, koniecz-
ne jest wiêc wprowadzenie œcis³ych uregulo-
wañ w postaci uchwa³ i aktów prawnych wi¹-
¿¹cych jednoznacznie wszystkie strony przed 
przyst¹pieniem do sporz¹dzania planów. 

Czy to pocieszaj¹ce, ¿e Augsburg, które-
go dziedzictwo w³ókiennicze prezentowa³a 
p. Astrid Debold-Karitter, czy te¿ Istambu³, 

o którego dziedzictwie przemys³owym i re-
witalizacji mówi³a p. Nur Akin, mia³y po-
dobne problemy przestrzenne i organiza-
cyjne? W przypadku pierwszym mieliœmy 
mo¿liwoœæ obejrzenia dokonañ w du¿ych 
obszarach miasta, przyk³ad drugi sku-
pia³ siê na rewitalizacji niektórych zespo-
³ów po przemyœle obuwniczym na nabrze-
¿u portowym. Te referaty otwiera³y szereg 
prezentacji konkretnych dokonañ w mia-
stach o bogatej przesz³oœci przemys³owej. 
Mieliœmy wiêc przyk³ady z polskich miast, 
w tym i z £odzi, a mianowicie: prezenta-
cjê panów Henryka Jaworowskiego i Jana 
Kozickiego „Problemy adaptacji budynków 
poprzemys³owych dla potrzeb dydaktyki i 
nauki” dotycz¹c¹ miejsca, w którym odby-
wa³a siê konferencja, czyli budynku wcho-
dz¹cego w sk³ad kompleksu przemys³o-
wego przekazanego na cele dydaktyczne 
Politechnice £ódzkiej; panie Anita Lumiak 
i Teresa Mromliñska pokaza³y w refera-
cie „Centralne Muzeum W³ókiennictwa i 
Skansen £ódzkiej Architektury Drewnianej 
jako przyk³ad rewitalizacji i ochrony dzie-
dzictwa kulturowego” przyk³ad przebu-
dowy obiektów muzealnych z propozy-
cj¹ szerokiej reorganizacji przestrzennej 
przedpola pofabrycznych budynków. To 
œmia³a i interesuj¹ca koncepcja odwróce-
nia g³ównego wejœcia do muzeum od uli-
cy Piotrkowskiej, po³¹czona z adaptacj¹ 
przyleg³ego obiektu przemys³owego i bu-
dow¹ skansenu drewnianych budynków 
z czasów „domów tkaczy”. Mo¿e potrze-
ba by³o spojrzenia bardzo m³odych, nie-

ska¿onych naszym lokalnym przyzwycza-
jeniem mieszkanek Wroc³awia, aby po-
wsta³a interesuj¹ca propozycja konkurso-
wa nagrodzona przez œrodowisko ³ódzkie 
realizacj¹. 

Tutaj chcia³bym zwróciæ uwagê na gru-
pê trzech referatów, a mianowicie: wyk³ad 
p. Marii Kamiñskiej i p. Artema Czkwia-
nianca o „Konstrukcyjnych aspektach bu-
downictwa przemys³owego prze³omu XIX i 
XX wieku w £odzi”, prezentacjê p. Henryka 
Sabiniaka „Rewitalizacja instalacji wenty-
lacyjnych i c.o. w starej zabudowie œród-
miejskiej £odzi”, a tak¿e referat zespo³u 
T. Jeske, W. Kowalski, M. Lefik, Z. Sztromajer 
„Zmiany warunków wodno-gruntowych 
w miejskich terenach poprzemys³owych i 
ich wp³yw na proces rewitalizacji oraz im-
plikacje geotechniczne. Przypadek £odzi”. 
To trzy wyst¹pienia, które charakteryzowa-
³a g³êboka i szczegó³owa wiedza technicz-
na na temat bardzo konkretnie sprecyzo-
wanych fragmentów ca³oœci zagadnienia re-
witalizacji zespo³ów miejskich. Wynikaj¹ce 
z nich wnioski winny le¿eæ u podstaw po-
dejmowanych decyzji przestrzennych. Dla-
tego te¿ chcia³bym zaapelowaæ do autorów 
o udostêpnienie swych prac szerszym od-
biorcom, choæby mo¿e przez publikacje w 
tym kwartalniku. Przy okazji nadmieniê, 
¿e poprosi³em polskich uczestników konfe-
rencji, kolegów architektów, o prezentacjê 
swoich referatów na cyklicznych tematycz-
nych spotkaniach klubowych organizowa-
nych przez Izbê Architektów, na które ser-
decznie zapraszam. 

Nieco l¿ejsze tematy dotycz¹ce na-
szego miasta to wyst¹pienia p. Zbigniewa 
Lechowicza „£ódź – archeologia miasta 
– archeologia przemys³u. Doœwiadczenia 
ROBIDZ £ódź w œwietle ostatnich badañ ze-
spo³u I. K. Poznañskiego” o badaniach arche-
ologicznych przeprowadzonych na terenie 
trwaj¹cej inwestycji ³ódzkiej „Manufaktury”, 
a tak¿e niezmiernie interesuj¹cy wyk³ad p. 
Grzegorza Leœniaka „Znaczenie parków i 
ogrodów £odzi w okresie ich powstawania w 
XIX wieku i w okresie wspó³czesnym, na przy-
k³adzie parku Źródliska i Parku Helenów”. 
Tytu³ mówi sam za siebie, dodam tylko, ¿e 
tym w³aœnie wyst¹pieniem rozpoczniemy 
cykl spotkañ klubowych, o których mówi³em 
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powy¿ej. Dalej prezentacje p. W³odzimierza 
Adamiaka „Odbudowa to¿samoœci £odzian 
w dzia³aniach ³ódzkich twórców – Grupy 
Urz¹d Miasta i cz³onków Fundacji Ulicy 
Piotrkowskiej”. By³a mowa o dzia³aniach tej 
grupy osób podejmowanych na przestrzeni 
ju¿ wielu lat, zmierzaj¹cych do przebudowy 
postawy mieszkañców wobec swojego mia-
sta: nie musimy ulegaæ pogl¹dowi o szaroœci 
¿ycia w £odzi, nie jesteœmy miastem straco-
nym, miasto to my i bêdzie ono takie, jakimi 
sami jesteœmy. Pan Marek Janiak przedstawi³ 
w nawi¹zaniu do tego w³asn¹ propozycjê nie-
jako zabawy architektonicznej w swoje mia-
sto. Ta postmodernistyczna, mo¿e ju¿ nieco 
niemodna i eklektyczna twórczoœæ wnêtrzar-
ska zaprezentowana w referacie „Próba two-
rzenia wspó³czesnej architektury o akcen-
tach dydaktycznych i symbolicznych w ob-
szarze XIX-wiecznej tkanki œródmieœcia” sta-
je siê zabaw¹ autora z miastem i z samym 
sob¹, pokazuj¹c¹ jak mo¿na byæ przywi¹za-
nym do swojego miasta i jak „osobiœcie” z 
odrobin¹ ¿artu traktowaæ jego przestrzeñ pu-
bliczn¹. Czy taka gra architektoniczna pomo-
¿e nam odbudowaæ nasz¹ to¿samoœæ miesz-
czañsk¹? Zobaczymy. Jedno jest pewne: pre-
zentowane miejsca s¹ najczêœciej odwiedza-
ne przez bywalców i s¹ doœæ ³atwo identyfi-
kowalne. 

Dalej mieliœmy szereg prezentacji z in-
nych miast polskich. I tak: p. Stanis³aw 
Juchnowicz omówi³ rolê dziedzictwa kultu-
rowego w projekcie rewitalizacji Nowej Huty, 
p. Adam Szymski zaproponowa³ stworzenie 
nowego centrum na terenach poprzemys³o-
wych Miêdzyrzecza w Szczecinie. O struk-
turze przestrzennej miast górnoœl¹skich 
mówi³a p. Joanna Soko³owska-Moskwiak, 
a o dziedzictwie przemys³owym i to¿sa-
moœci kulturowej regionu gdañskiego p. 
Tomasz Szymañski. „Rewitalizacja centrum 
Be³chatowa” to temat p. Anny Wojnarowskiej, 
a p. Micha³ Domiñczak zaprezentowa³ idee 
Parku Kulturowego w Zgierzu – jako metodê 
na ochronê dziedzictwa przemys³owego.

Szereg prezentacji zagranicznych uzmy-
s³owi³o nam, ¿e takie same problemy maj¹ 
nasi s¹siedzi. Pan Piroska Vaczi z Budapesztu 
pokaza³ wêgierskie miasteczko – osiedle 
przyfabryczne powsta³e w latach rozwoju 
wielkoprzemys³owego minionego systemu. 

Powsta³e wówczas na tak zwanym „surowym 
korzeniu” jak nasza Nowa Huta, po upad-
ku fabryki staje siê kompletnie zdegradowa-
nym, a wrêcz zdewastowanym reliktem daw-
nej œwietnoœci. Rdzenni mieszkañcy wypro-
wadzaj¹ siê, poszukuj¹c nowej pracy, a ich 
miejsce zajmuje zubo¿a³a ludnoœæ nap³ywo-
wa, w tym wypadku cygañska. Nowi miesz-
kañcy nie s¹ w stanie ponieœæ ciê¿aru odbu-
dowy struktur miejskich, bez szeroko rozu-
mianej spo³eczno-przestrzennej rewitalizacji 
miasto umrze œmierci¹ naturaln¹. Ciekaw¹ z 
punku widzenia socjologicznego prezentacjê 
przedstawili panowie Borut Juvanec, Domen 
Zupancic i Maj Juvanec z Lubliany przed-
stawiaj¹c miasteczko Jesenice i jego niedo-
strzegalny potencja³. Oto po politycznym 
i geograficznym rozpadzie pañstwa (daw-
nej Jugos³awii), miasto stanowi¹ce wêz³owy 
punkt na granicy dwóch regionów kraju sta-
³o siê z dnia na dzieñ miastem nieznacz¹-
cym, le¿¹cym na uboczu nowego pañstwa. 
Tak wielka miêdzynarodowa polityka odbi-
ja siê na ma³ym nikomu niewadz¹cym mie-
œcie! Pozosta³y zabudowania du¿ego wêz³a 
kolejowego i inne obiekty poprzemys³owe. 
Czy potrzeba wiêc znowu dzia³añ politycz-
nych do odnowy miasta, czy mo¿e wystarczy 
dostrzec ukryty potencja³ miejsca? Szans¹ 
jest rewitalizacja miasta w oparciu o po³o-
¿enie u podnó¿a Alpejskiego Triglawskiego 
Parku Krajobrazowego. Z miasta przemys³o-
wego staæ siê musi oœrodkiem i baz¹ regionu 
turystycznego. A zapewniam, ¿e jest co ogl¹-

daæ, bo akurat na dwa dni przed konferen-
cj¹ wróci³em z podró¿y, której trasa wiod³a 
miêdzy innymi przez piêkn¹ S³oweniê i w³a-
œnie Jesenice.

Dalej mieliœmy szereg prezentacji z 
miast Europy: z Rzymu, Kilonii, Lyonu 
Walencji, Zurychu. Chcia³bym zatrzymaæ 
siê na chwilê przy zagadnieniu rewitaliza-
cji skoñczonej, jak¹ wydaje siê byæ przyk³ad 
z Wiednia prezentowany przez nasz¹ ko-
le¿ankê Joannê Olenderek w pokazie (jak 
siê zreszt¹ okaza³o – typu œwiat³o i dźwiêk) 
„Rewitalizacja w czterech o(d)s³onach, czy-
li Wiener Gasometer ABCD”. W Wiedniu po-
wsta³y pierwsze w Europie systemy gazowego 
oœwietlenia ulicznego. Latarnie rozmieszczo-
ne w ca³ym ówczesnym mieœcie potrzebowa-
³y olbrzymich iloœci gazu pod odpowiednim 
ciœnieniem. Zbudowano wiêc potê¿ne zbior-
niki gazu, ka¿dy o œrednicy 60 m i o takiej sa-
mej wysokoœci. Zbiorniki wykonano w kon-
strukcji tradycyjnej, murowanej o grubo-
œci muru u podstawy rzêdu kilku metrów. 
Wewn¹trz zastosowano nowatorskie rozwi¹-
zanie ruchomych wielkich cylindrów zapew-
niaj¹cych odpowiednie ciœnienie. Na œcia-
nach zewnêtrznych umieszczono zegary po-
miarowe gazometry o du¿ej œrednicy, poka-
zuj¹ce ciœnienie kontrolerom mieszkaj¹cym 
w ró¿nych czêœciach Wiednia z odleg³oœci 
ich mieszkañ. St¹d nazwa, jak¹ mieszkañcy 
nadali temu zespo³owi – Gazometer. Po li-
kwidacji oœwietlenia gazowego zbiorniki sta³y 
siê bezu¿yteczne i jako œwiadectwo cywiliza-
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cji technicznej sta³y przez d³ugie lata w cha-
rakterze martwego skansenu. Podjêto decy-
zjê o rewitalizacji ca³ego zespo³u poprzemy-
s³owego. Po kilku latach zastanawiania siê co 
zrobiæ z t¹ nietypow¹ zabudow¹, przypomi-
naj¹c¹ stoj¹ce obok siebie rzymskie kolosea, 
postanowiono przywróciæ ¿ycie obiektom w 
sposób najprostszy ideowo i najtrudniejszy 
technicznie – wbudowaæ do œrodka wieloro-
dzinn¹ zabudowê mieszkaniow¹. Przyznam, 
¿e by³em pod wra¿eniem, ogl¹daj¹c kolejne 
przeźrocza z realizacji zamierzenia. Jasno 
postawiony cel, precyzja i konsekwencja wy-
konania, œwietna architektura realizowana 
przez ró¿nych projektantów spowodowa³y, ¿e 
obiekty te sta³y siê dum¹ miasta i pokochane 
zosta³y przez jego mieszkañców od razu. To 
bardzo œmia³y i dobry przyk³ad szeroko pojê-
tej i przeprowadzonej do koñca rewitalizacji 
zespo³u poprzemys³owego, tak dobry, ¿e za-
chêci³ mnie do odwiedzenia miasta, które ja-
koœ do tej pory omija³em. 

Chcia³bym jeszcze zwróciæ uwagê na ze-
spo³owe wyst¹pienie dwóch pañ: El¿biety 
Muszyñskiej i Barbary Brzeziñskiej-Kwaœny. 
Referat „Miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego jako narzêdzie rewitaliza-
cji zabytkowych za³o¿eñ poprzemys³owych” 
dotyczy³ dwóch ³ódzkich zespo³ów urbani-
stycznych: za³o¿enia pa³acowo-fabryczne-
go Izraela Poznañskiego przy ul. Ogrodowej 
oraz zespo³u zabudowy dawnej firmy 
Ludwika Grohmana przy ul. Fabrycznej. W 
pierwszym realizowane jest przez francu-
skiego inwestora centrum kulturalno-us³u-
gowe „Manufaktura”, drugi w³¹czono w 
£ódzk¹ Specjaln¹ Strefê Ekonomiczn¹ pod 
nazw¹ „Centrum”. Dla obu tych zespo³ów 
sporz¹dzono i uchwalono miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego. Swojego 
czasu nazywano te miejsca obszarami to¿-
samoœci miasta – to¿samoœci przemys³owej 
jako czynnika miastotwórczego. Plany, przy-
pominam, s¹ obowi¹zuj¹cymi aktami praw-
nymi, a zatem wszelkie zawarte wymogi, w 
tym dotycz¹ce zachowania ich walorów kul-
turowych, wytyczne konserwatorskie i prze-
strzenne, obowi¹zuj¹. Niestety, z chwil¹ po-
jawienia siê konkretnego inwestora – fir-
my APSYS – podjêto uchwa³ê o zmianie pla-
nu, jak siê wydaje pod ¿yczenia tego¿, a nie-
zgodnie z racjonalnymi przes³ankami wyni-

kaj¹cymi z wczeœniejszych ustaleñ. I oto na-
gle „z³agodnia³y” ograniczenia wysokoœcio-
we dla nowych obiektów wstawianych w ist-
niej¹cy zespó³ zabytkowy, zmniejszono licz-
bê budynków uznanych za zabytkowe i do-
puszczono ich rozbiórkê, z³agodnia³ zapis 
o ochronie istniej¹cych cennych zabytków i 
urbanistycznego za³o¿enia fabrycznego. To 
samo zjawisko wystêpuje przy realizacji stre-
fy „Centrum”. Nastêpuje wiele odstêpstw 
od ustaleñ planu miejscowego. Obiekty za-
kwalifikowane w nim do „bezwzglêdnego 
zachowania” s¹ wyburzane, tak jak budy-
nek tkalni zaprojektowany przez Franciszka 
Che³miñskiego, znanego ³ódzkiego architek-
ta tamtych czasów. Z obiektu tego pozosta³a 
tylko œciana ze s³ynn¹ bram¹ – „Beczkami 
Grohmana” 

O ile w zespole fabrycznym Poznañskiego 
widaæ, ¿e prace postêpuj¹ wed³ug jednej kon-
cepcji urbanistycznej, która mo¿e ewentual-

nie budziæ zastrze¿enia, ale ma przy jednym 
silnym inwestorze szansê realizacji, o tyle 
wyraźnie brak jednego gospodarza terenów 
Grohmana, co pokazuje rozpoczêcie proce-
dury kolejnej zmiany obowi¹zuj¹cego planu – 
jak sugeruj¹ autorki – dla usankcjonowania 
kolejnych odstêpstw. Zarz¹d strefy nie panu-
je nad tym, co robi¹ poszczególni w³aœciciele i 
nie widaæ tam jednolitej myœli urbanistyczno-
-przestrzennej. Bardzo jestem ciekaw zakoñ-
czenia prac przy „Manufakturze”, kiedy bê-
dziemy mogli oceniæ, czy daleko id¹ce dopa-
sowywanie miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego dla potrzeb inwestycji 
daj¹ce szansê rewitalizacji jest lepsze ni¿ po-
zostawianie zapomnianych pozbawionych ¿y-
cia zespo³ów poprzemys³owych w swym ro-
mantycznym zabytkowym uœpieniu jako nie-
naruszone œwiadectwo minionych czasów.

mgr in¿. arch. Grzegorz Zieliñski 

NASZA IZBA  
W STATYSTYCE 
(stan na 10 listopada 2004 r.)

29 wrzeœnia br. Rada £OIIB podjê³a 4 uchwa³y o skreœleniu z listy cz³onków na-
szej Izby w sumie 90 osób. W tej liczbie skreœlonych znalaz³o siê 79 osób, które od po-
nad roku nie op³aca³y sk³adek. Z drugiej strony na listê cz³onków Izby wpisywanych jest 
40-50 osób w skali miesi¹ca. Zatem per saldo notujemy powolny, ale systematyczny 
wzrost liczby cz³onków, a poni¿ej podajemy najnowsz¹ statystykê cz³onkowska wed³ug 
stanu na 10 listopada br. Przy czym zgodnie z decyzj¹ Sekretarza Krajowej Rady PIIB 
(pismo z 20 lipca 2004 r. o l. dz. 2204/04) od 1 sierpnia br. do cz³onkowskich nume-
rów identyfikacyjnych zosta³y wprowadzone nastêpuj¹ce oznaczenia nowych specjalno-
œci: BK (kolejowej), BW (wyburzeniowej) i BT (telekomunikacyjnej).

£ódzka Okrêgowa Izba In¿ynierów Budownictwa zrzesza 6252 osoby, które pe³-
ni¹ samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w ni¿ej wymienionych specjal-
noœciach:

• konstrukcyjno-budowlanej   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3544 (56,69%)

• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz¹dzeñ  
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci¹gowych  
i kanalizacyjnych   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1270 (20,31%)

• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz¹dzeñ  
elektrycznych i elektroenergetycznych   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1058 (16,92%)

• drogowej .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .276 (4,41%)

• architektonicznej.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  41 (0,66%)

• mostowej   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  32 (0,51%)

• kolejowej   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  16 (0,26%)

• telekomunikacyjnej   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  15 (0,24%)
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Inwestor poszukuje na rynku produk-
tów tanich i dobrej jakoœci. W czasopismach 
fachowych, katalogach projektów typowych, 
w prasie codziennej itp. mo¿na znaleźæ licz-
ne informacje o nowoœciach na rynku ma-
teria³ów budowlanych. Reklamy bywaj¹ bar-
dzo sugestywne. Wystarczy zwiêz³a informa-
cja typu: „Jednowarstwowe œciany z pusta-
ków POROTHERM 44, nie wymagaj¹ dodat-
kowego ocieplenia – dobra izolacyjnoœæ ter-
miczna – U = 0,31 W/m2K.” – inwestorzy 
otrzymuj¹ to, czego oczekuj¹, projektanci i 
wykonawcy równie¿. 

„Projektowanie” przegród budowlanych 
z pustaków Porotherm odbywa siê w sposób 
szybki – zwykle ogranicza siê do zamiesz-
czenia w czêœci opisowej do projektu infor-
macji typu: „wspó³czynnik przenikania dla 
œcian zewnêtrznych jednowarstwowych z pu-
staków Porotherm 44 – U = 0,31 W/m2K < 
< U = 0,50 W/m2K”. Wszyscy s¹ zadowole-
ni, oszczêdzaj¹ czas, pieni¹dze oraz energiê, 
oczywiœcie swoj¹ w³asn¹. Ale czy rzeczywiœcie 
wszystko jest w porz¹dku? Mo¿e zastanówmy 
siê, czy warto iœæ na „³atwiznê” i czy rzeczy-
wiœcie oszczêdzamy.

Przygotowanie inwestycji budowlanej 
do realizacji, jej wykonywanie, przekazanie 
do u¿ytkowania podlega regulacji prawnej. 
Podstawowym aktem prawnym w tym zakre-
sie jest ustawa Prawo budowlane. W stanie 
prawnym do dnia 11 lipca 2003 r., przed no-
welizacj¹ ustawy, obiekt budowlany nale¿a³o 
projektowaæ miêdzy innymi (art. 5 ust.1):
• zgodnie z przepisami techniczno-bu-

dowlanymi,
• zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami,
• zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 
• w sposób zapewniaj¹cy spe³nienie wy-

magañ podstawowych, jakimi miêdzy in-
nymi s¹: 
– oszczêdnoœæ energii i odpowiedniej 

izolacyjnoœci cieplnej,
– odpowiednie warunki higieniczne i 

zdrowotne oraz ochrona œrodowiska.
W za³¹czniku do Rozporz¹dzenia Ministra 

Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 
4 marca 1999 r. (Dz. U. Nr 22 z 1999 r. poz. 
209) w sprawie wprowadzenia obowi¹zku 

stosowania niektórych Polskich Norm*, zo-
sta³a wskazana miêdzy innymi do stosowa-
nia w ca³oœci norma: PN-EN-ISO 6949:1998 
Komponenty budowlane i elementy budyn-
ku. Opór cieplny i wspó³czynniki przenika-
nia ciep³a. Metoda obliczania.

W przedmowie do znowelizowanej nor-
my (PN-EN-ISO 6949:1999) okreœlono jej 
zakres i wskazano, ¿e „wspó³czynnik prze-
nikania ciep³a przegród pe³nych nale¿y ob-
liczaæ (…) przyjmuj¹c do obliczeñ warto-
œci obliczeniowe wspó³czynnika przewo-
dzenia ciep³a materia³ów budowlanych we-
d³ug za³¹cznika NC i modyfikuj¹c wynik – 
w miarê potrzeby – zgodnie z za³¹cznikami 
krajowymi NA lub NB. Tak zmodyfikowany 
wspó³czynnik przenikania ciep³a s³u¿y do 
sprawdzenia wymagañ prawnych.”

Nie trudno zauwa¿yæ, ¿e podawane w 
informatorach i wytycznych do projektowa-
nia, reklamach, „gotowe” wartoœci wspó³-
czynnika przenikania ciep³a U dla murów 
z pustaków Porotherm w ¿adnym wypadku 
nie mog¹ s³u¿yæ do sprawdzenia wymagañ 
prawnych dotycz¹cych izolacyjnoœci ciepl-
nej przegród. 

Analizuj¹c zapisy zawarte w normie na-
le¿y dodatkowo wykazaæ, ¿e:
• zgodnie z pkt. 5.1 wartoœci obliczenio-

wego wspó³czynnika przewodzenia cie-
p³a λ nale¿y przyjmowaæ z tablic (za-
³¹cznik NC) lub obliczaæ zgodnie z PN- 
-ISO 10456:1999 (obecnie PN-EN ISO 
10456:2004) Materia³y i wyroby budow-
lane – Okreœlanie deklarowanych i obli-
czeniowych wartoœci cieplnych,

• norma nie dopuszcza przyjmowania war-
toœci λ materia³ów budowlanych na pod-
stawie badañ lub z udokumentowanych  
źróde³ (wg PN-82/B-02020 nale¿a³o przyj-
mowaæ wartoœæ obliczeniowego wspó³-
czynnika przewodnoœci cieplnej wg za-
³¹cznika 4, z uwag¹ – w³aœciwoœci fizyczne 
materia³ów niewyszczególnionych w tabli-
cy nale¿y ustalaæ za pomoc¹ badañ lub wg 
udokumentowanych źróde³).

• w za³¹czniku do normy brak wartoœci 
cieplnych dla murów z pustaków pory-
zowanych, podane s¹ jedynie wartoœci 

obliczeniowych wspó³czynników przewo-
dzenia ciep³a dla murów z pustaków ce-
ramicznych dr¹¿onych szczelinowych w 
warunkach œredniowilgotnych.
Chc¹c obliczyæ wartoœci obliczeniowego 

wspó³czynnika przewodzenia ciep³a λ zgod-
nie z PN-ISO 10456:1999 pojawiaj¹ siê ko-
lejne problemy. Zarówno w materia³ach in-
formacyjnych Firmy Wienerberger, jak rów-
nie¿ na stronie internetowej brak jest infor-
macji w zakresie wartoœci cieplnych (dekla-
rowanych i obliczeniowych) niezbêdnych 
do przeprowadzenia obliczeñ izolacyjnoœci 
cieplno-wilgotnoœciowej przegród z pusta-
ków Porotherm. Ponadto, producent wyro-
bów z Porothermu podaj¹c wartoœci wspó³-
czynnika przenikania ciep³a U w swoich pu-
blikacjach nie precyzuje np. warunków wil-
gotnoœciowych, nie znajdziemy tak¿e od-
niesienia do normy stanowi¹cej podsta-
wê do obliczeñ. Nale¿y równie¿ zauwa¿yæ, 
¿e w materia³ach informacyjnych z 2000 r. 
Firma Wienerberger w wykazie piœmiennic-
twa wskazuje numer Aprobaty Technicznej 
(AT-15-4060 Ceramiczne Pustaki Œcienne 
POROTHERM Aprobata techniczna ITB w 
koñcowej fazie opracowania), a na stronie 
internetowej ITB w banku aprobat, niestety, 
nie mo¿na jej znaleźæ.

Szukanie informacji w Dziale Techni-
cznym Firmy Wienerberger te¿ nie przynosi 
¿adnego rezultatu. Pytaj¹c o wartoœæ wspó³-
czynnika przewodnoœci cieplnej λ dowia-
dujemy siê, ¿e nale¿y sobie przeliczyæ na 
bazie podanego U. Pracownik dzia³u poda-
je uzyskane w wyniku takiego przeliczenia 
wartoœci λ podkreœlaj¹c, ¿e ró¿nice w war-
toœciach dla poszczególnych pustaków wy-
nikaj¹ z „ró¿nicy procentu dr¹¿eñ i gêstoœci 
ceramiki i zaprawy”. Aprobaty technicznej 
jednak nie ma. Z uzyskanych informacji 
wynika, ¿e nie by³o koniecznoœci jej opra-
cowania w sytuacji, kiedy jest PN-B-12069 
Wyroby budowlane ceramiczne. Ceg³y pu-
staki, elementy poryzowane. 

Projektant nie posiada niezbêdnych da-
nych, które pozwoli³yby prawid³owo zapro-
jektowaæ przegrodê z pustaków Porotherm. 
Nie jest mo¿liwe sprawdzenie przegro-

Rzetelność a presja reklamy
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dy w oparciu o PN-EN ISO 13788 Cieplno-
wilgotnoœciowe w³aœciwoœci komponen-
tów budowlanych i elementów budynku. 
Temperatura powierzchni wewnêtrznej ko-
nieczna do unikniêcia krytycznej wilgot-
noœci powierzchni i kondensacja miêdzy-
warstwowa. Metody obliczeñ. W pkt. 4.1 
podano, ¿e mo¿na stosowaæ wartoœci ob-
liczeniowe w³aœciwoœci materia³ów i wyro-
bów podane w specyfikacjach materia³ów 
lub wyrobów, lub tabelaryczne wartoœci za-
mieszczone w normach, na które powo³a-
no siê w tablicy 1. 

Powsta³o wiele projektów domów z 
Porothermu, ze œcianami jednowarstwo-
wymi, bez dodatkowego ocieplenia. Mo¿na 
wyci¹gn¹æ wniosek, ¿e przy opracowywaniu 
projektów wykorzystywano jedynie wyniko-
wy wspó³czynnik przenikania ciep³a U po-
dany przez producenta oraz ¿e nie stosowa-
no siê do obowi¹zuj¹cych przepisów prawa 
budowlanego.

Przy rzetelnym, odpowiedzialnym po-
dejœciu do zasad projektowania nale¿a³oby 
przyjmowaæ do obliczeñ wartoœci wspó³czyn-
nika przewodnoœci cieplnej λ = 0,28 W/mK 
dla muru na zaprawie zwyk³ej natomiast 

dla muru na zaprawie ciep³ochronnej λ = 
0,33 W/mK. 

Przyk³adowo, dla œciany z pustaków 
Porotherm 44, obustronnie otynkowanej 
tynkiem cementowo-wapiennym o grubo-
œciach 1,5 cm i 2 cm, w warunkach œre-
dniowilgotnych wspó³czynniki przenikania 
ciep³a wynios¹: U = 0,561 W/m2K > U = 
= 0,5 W/m2K (dla zaprawy ciep³ochronnej) 
i U = 0,647 W/m2K > U = 0,5 W/m2K (dla 
zaprawy zwyk³ej). W warunkach wilgot-
nych wspó³czynnik mo¿e wzrosn¹æ o 12%. 
W przyk³adzie nie uwzglêdniono wszyst-
kich aspektów mo¿liwoœci zmiany wartoœci 
wspó³czynnika U.

Wniosek podsumowuj¹cy powy¿sze roz-
wa¿ania jest jeden – nawet œciana z pusta-
ków Porotherm 44 wymaga docieplenia.

Odpowiadaj¹c na postawione na wstêpie 
pytania, nale¿y stwierdziæ, ¿e œciany z pusta-
ków Porotherm, niestety, nie by³y projektowa-
ne pod wzglêdem izolacyjnoœci cieplno-wilgot-
noœciowej w sposób zgodny z prawem i wygry-
wa³a tu presja reklamy na niekorzyœæ rzetel-
noœci. W obecnym stanie prawnym po 11 lip-
ca 2003 r. praktycznie niewiele siê zmieni³o. 
Brak wprawdzie odwo³ania do Polskich Norm 

w art. 5. ust. 1 Prawa budowlanego, ale dla od-
powiedzialnego projektanta zawsze bêd¹ one 
źród³em wiedzy technicznej.

Poniewa¿ proces inwestycyjny zaczy-
na siê od projektu, a projektant jest jego 
uczestnikiem, to w zasadzie wszystko zale-
¿y od projektanta. W przypadku jakichkol-
wiek uszkodzeñ w pierwszej kolejnoœci we-
ryfikacji powinien podlegaæ projekt. To pro-
jektant ponosi odpowiedzialnoœæ za prawi-
d³owoœæ, czyli zgodnoœæ z przepisami prawa 
przyjêtych rozwi¹zañ. Producentów nale-
¿y prosiæ o umo¿liwienie projektantom do-
stêpu do danych, które umo¿liwi¹ im spe³-
nienie wymagañ okreœlonych w art. 5 ust. 
1 Prawa budowlanego. Dobrze by by³o rów-
nie¿, aby inwestorzy w wyborze materia³ów 
nie sugerowali siê tylko danymi z reklam.

Urszula El¿bieta Wodnicka
projektant

* Od Redakcji: wg obowi¹zuj¹cej od 1 stycz-
nia 2003 r. ustawy o normalizacji (Dz. U. z 2002 r. 
nr 169, poz. 1386) dobrowolne jest stosowanie za-
równo Polskich Norm jak i innych dokumentów nor-
malizacyjnych zatwierdzonych przez krajow¹ jed-
nostkê normalizacyjn¹.

Z żałobnej karty

Non omnis moriar… 

W ostatnich miesi¹cach odeszli od nas na zawsze ni¿ej wymienieni cz³onkowie naszej Izby: 

Krzysztof Aszkie³oniec
Stanis³aw Biernat

Andrzej Ostromir Dulik
Jerzy Nocuñ
Jerzy Nowak

Jerzy Nowakowski
Ryszard Nowosielski
Olaf Ewald Polkowski
Zygmunt Tarasiewicz

Rudolf Weber

Zatrzymajmy siê zatem na chwilê i uczcijmy pamiêæ naszych zmar³ych Kolegów.

Co roku w Dzieñ Zaduszny (2 listopada) w koœciele pod wezwaniem Matki Bo¿ej 
Wspomo¿enia Wiernych przy ul. Wodnej 36 w £odzi odprawiana jest Msza œw. w intencji 
zmar³ych cz³onków £ódzkiej Okrêgowej Izby In¿ynierów Budownictwa.
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Postanowi³em w praktyce sprawdziæ za-
kres wa¿noœci znanego przys³owia mówi¹ce-
go, i¿ „do odwa¿nych œwiat nale¿y” i zaryzy-
kowa³em wejœcie na œliski grunt przepisów 
finansowych w ogólnoœci, a podatkowych w 
szczególnoœci. Zmusi³a mnie do tego twar-
da rzeczywistoœæ, albowiem rozdzielaj¹c w 
gronie Prezydium Rady naszej Izby zapomo-
gi losowe, stanêliœmy oko w oko z fiskusem, 
który – na mocy ustawy z 26 lipca 1991 r. 
o podatku dochodowym od osób fizycznych 
– upomnia³ siê o swoj¹ czêœæ, któr¹ nale¿a-
³oby wykroiæ z niezbyt du¿ych przecie¿ kwot 
przekazywanych na rzecz znajduj¹cych siê w 
trudnej sytuacji kole¿anek i kolegów.

Lektura licz¹cego 99 stron jednolite-
go tekstu tej ustawy – opublikowanego w 
Dzienniku Ustaw z 2000 r. nr 14 poz. 176 
– nie nale¿y do wielkich przyjemnoœci, to-
te¿ stara³em siê j¹ ograniczyæ do niezbêd-
nego minimum, którym okaza³ siê byæ roz-
dzia³ 3 zatytu³owany „zwolnienia przedmio-
towe”. W tym sk³adaj¹cym siê z zaledwie jed-
nego artyku³u rozdziale zosta³y wymienione 
(w 118 punktach!) przychody zwolnione od 
podatku dochodowego, do których m.in. zo-
sta³y zaliczone „zapomogi otrzymane w przy-
padku indywidualnych zdarzeñ losowych, 
klêsk ¿ywio³owych, d³ugotrwa³ej choroby lub 

œmierci – do wysokoœci nieprzekraczaj¹cej w 
roku podatkowym kwoty 2280 z³”.

Wynika st¹d, ¿e aktualnie przyznawane 
przez nasz¹ Izbê jednorazowe zapomogi lo-
sowe poœmiertne oraz w zwi¹zku z d³ugo-
trwa³¹ chorob¹ s¹ ca³kowicie zwolnione od 
podatku dochodowego. Natomiast z zapyta-
niem, co mo¿na zaliczyæ do „indywidual-
nych zdarzeñ losowych” zwróciliœmy siê do 
jednego z urzêdów skarbowych, który od-
powiedzia³, ¿e „pod pojêciem zdarzeñ loso-
wych nale¿y rozumieæ wszelkie zdarzenia 
niezale¿ne od cz³owieka, na które nie ma 
on co do zasady wp³ywu. W œwietle takiej 
definicji indywidualnym zdarzeniem loso-
wym bêdzie nag³e, niespodziewane, poje-
dyncze zdarzenie dotycz¹ce kolei ¿ycia da-
nej osoby, np. utrata pracy, gdy rozwi¹zanie 
stosunku pracy nie nast¹pi³o z przyczyn le-
¿¹cych po stronie pracownika.”.

A z lektury zapisów rozdzia³u 3 ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych 
mo¿na wyci¹gn¹æ wniosek, i¿ podwy¿szaj¹c 
w przysz³oœci maksymalne stawki zapomóg 
losowych, Rada Izby powinna pamiêtaæ, do 
jakiego progu s¹ one zwolnione od podatku 
dochodowego. Aktualnie jest to 2280 z³.

Andrzej B. Nowakowski

CZYTAJĄC USTAWĘ

O nowelizacji ustawy Prawo budowlane
31 maja 2004 r. wesz³a w ¿ycie ustawa 

z 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy – 
Prawo budowlane (Dz. U. z 30.04.2004 r., 
nr 93, poz. 888) i w zwi¹zku z tym chcia³-
bym omówiæ wprowadzone tym aktem 
prawnym zmiany dotycz¹ce funkcjonowa-
nia samorz¹du zawodowego in¿ynierów bu-
downictwa.
1. Po ponad czterdziestu latach zaprzesta-

no udzielania uprawnieñ budowlanych 
majstrom (skreœlenie pkt. 5 w art. 14 
ust. 3), pozostawiaj¹c im mo¿liwoœæ kie-
rowania robotami budowlanymi w po-
wierzonym zakresie (art. 12 ust. 8).

2. Zniesiono resztki dwutorowoœci w zakre-
sie nadawania uprawnieñ budowlanych 

a ministrowi w³aœciwemu do spraw bu-
downictwa, gospodarki przestrzennej 
i mieszkaniowej odebrano mo¿liwoœæ 
ustanawiania nowych specjalnoœci (skre-
œlenie w art. 16 ustêpów 2-6). Zatem ak-
tualnie uprawnienia budowlane nadawa-
ne s¹ w sumie w dziewiêciu specjalno-
œciach, za to wy³¹cznie przez organ sa-
morz¹du zawodowego.

3. Doprecyzowano problem aktualnoœci 
zaœwiadczeñ wydawanych przez izby sa-
morz¹du zawodowego, w których musi 
byæ okreœlony termin wa¿noœci (art. 12 
ust. 7). Odt¹d przed wydaniem decyzji o 
pozwoleniu na budowê lub odrêbnej de-
cyzji o zatwierdzeniu projektu budow-

lanego w³aœciwy organ bêdzie równie¿ 
sprawdza³, czy projekt zosta³ wykonany 
przez osobê legitymuj¹c¹ siê zaœwiad-
czeniem aktualnym na dzieñ opra-
cowania projektu lub jego spraw-
dzenia (art. 35 ust. 1 pkt. 4 a tak¿e art. 
33 ust. 2 pkt 1).

4. Pragnê równie¿ zwróciæ uwagê projektan-
tom oraz osobom sprawdzaj¹cym pro-
jekty na nowy obowi¹zek, który zosta³ na 
nich na³o¿ony poprzez dodanie w art. 20 
nowego ustêpu 4. Od 31 maja br. do pro-
jektu budowlanego musi byæ do³¹czone 
oœwiadczenie o sporz¹dzeniu tego projek-
tu zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Potyczki z fiskusemVADEMECUM 
PROJEKTANTA

Ma³opolska Okrêgowa Izba Architektów 
przy wspó³pracy z Ma³opolsk¹ Okrêgow¹ 
Izb¹ In¿ynierów Budownictwa wyda³y cie-
kawe opracowanie pt. „Projekt budowlany 
– Vademecum projektanta i inwestora”. 
Zosta³o ono przygotowane przez Komisjê 
Legislacyjn¹ MOIA i stanowi swego rodza-
ju instrukcjê wykonywania projektu bu-
dowlanego uzupe³nion¹ o szereg informa-
cji wspomagaj¹cych projektantów na eta-
pie uzyskiwania wymaganych prawem opi-
nii, uzgodnieñ i zatwierdzeñ. Dla orientacji 
podajemy tytu³y poszczególnych rozdzia-
³ów: 1. Wprowadzenie, 2. Projekt budow-
lany, 3. Uzgodnienia, 4. Postêpowanie ad-
ministracyjne prowadz¹ce do wydania de-
cyzji, 5. Postêpowanie po wydaniu decyzji 
pozwolenia na budowê, 6. Prawa i odpo-
wiedzialnoœæ projektanta.

Uprzejmie informujemy kole¿anki i 
kolegów projektantów, i¿ nasza Izba za-
kupi³a 140 egz. wspomnianego opra-
cowania, które oferujemy po 20 z³, 
czyli poni¿ej ceny zakupu (25 z³). 
Zainteresowanych cz³onków £OIIB pro-
simy o zg³aszanie siê do siedziby Izby 
(przy pl. Komuny Paryskiej 5a) w godzi-
nach pracy biura (12.00-17.00).
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KĄCIK JUBILATA

Ma³o kto lubi przyznawaæ siê do swoje-
go wieku, przy czym mamy tu na myœli wy-
³¹cznie mê¿czyzn, bo przecie¿ panie – jak od 
dawna o tym wiemy – wieku nie maj¹ wcale. 
Ponadto, w naszym obszarze kulturowym ob-
chodzi siê zazwyczaj imieniny a nie urodziny. 
Jednak ju¿ u naszych po³udniowych s¹siadów 
w biuletynach informacyjnych tak Czeskiej jak 
i S³owackiej Izby In¿ynierów Budownictwa wy-
mienia siê z imienia i nazwiska cz³onków, któ-
rzy ukoñczyli lat 50, 55, 60, 65, 70 itd.

W poprzednim numerze „Kwartalnika 
£ódzkiego” wprowadziliœmy „K¹cik 
Jubilata” w celu uhonorowania dzia³aczy 
naszej Izby, którzy œwiêtowali okr¹g³¹ rocz-
nicê siedemdziesi¹tych urodzin. Najpierw 

Wiesław 
Sienkiewicz

Urodzi³ siê 14 października 1934 roku w Lidzie. W 1953 
roku zda³ maturê w Technikum Budowlanym w £odzi, a 
w 1959 roku ukoñczy³ Wydzia³ Budownictwa L¹dowego 
Politechniki £ódzkiej, uzyskuj¹c tytu³ in¿yniera budow-
nictwa l¹dowego. W 1961 r. uzyska³ uprawnienia budowla-
ne do projektowania i kierowania robotami. Od 1963 roku 
jest bieg³ym s¹dowym, od 1990 r. cz³onkiem Prezydium 

Rady Bieg³ych a nastêpnie od 2003 roku jej przewodnicz¹cym. W 2004 r. uzyska³ ty-
tu³ rzeczoznawcy budowlanego. W latach 1976-1990 by³ cz³onkiem Prezydium Rady 
Nadzorczej Spó³dzielni Mieszkaniowej „Lokator” a nastêpnie Spó³dzielni Mieszkaniowej 
„W³adys³awa Jagie³³y”. W latach 1953-1956 pracowa³ w Komunalnym Biurze Projektów 
w £odzi, a w latach 1957-1970 w Miejskim Przedsiêbiorstwo Remontowo-Budowlanym 
nr 1 jako inspektor techniczny, w Zarz¹dzie Inwestycji S³u¿by Zdrowia jako inspektor 
nadzoru, w Powiatowym Inspektoracie Inwestycji jako zastêpca kierownika, w Wydziale 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej UM£ jako kierownik Oddzia³u Remontów i 
w Miejskim Zarz¹dzie Budynków Mieszkalnych £ódź-Œródmieœcie jako zastêpca dy-
rektora ds. technicznych. W latach 1970-1990 pracowa³ w Biurze Studiów i Projektów 
£¹cznoœci na stanowisku kierownika pracowni wielobran¿owej. Zosta³ odznaczony: 
srebrn¹ odznak¹ Zas³u¿ony Pracownik £¹cznoœci (1974), srebrn¹ odznak¹ Pracownik 
Konserwacji Zabytków (1981), srebrn¹ honorowa odznak¹ Centralnego Zwi¹zku 
Spó³dzielni Budownictwa Mieszkaniowego (1985), Honorow¹ Odznak¹ Miasta £odzi 
(1985) oraz srebrnym Krzy¿em Zas³ugi (1987). 

Jako jeden z pierwszych zosta³ wpisany na listê cz³onków £ódzkiej Okrêgowej Izby 
In¿ynierów Budownictwa. Pe³ni funkcje przewodnicz¹cego Zespo³u Rady £OIIB ds. 
Cz³onkowskich oraz zastêpcy sekretarza Rady £OIIB.

by³ to kolega Marian Kapuœciñski – cz³o-
nek Rady, a obecnie zaszczyt ten przypad³ w 
udziale koledze Wies³awowi Sienkiewiczowi 
– zastêpcy sekretarza Rady £OIIB. W miê-
dzyczasie niektórzy spoœród naszych kole-
gów zasygnalizowali, i¿ chêtnie widzieliby 
siê w roli bohaterów „K¹cika Jubilata”. Z 
wielu wzglêdów (chocia¿by ze wzglêdu na 
liczebnoœæ naszej Izby) nie widzimy mo¿li-
woœci radykalnej zmiany formu³y funkcjo-
nowania tego k¹cika. Postanowiliœmy jed-
nak podaæ do wiadomoœci imiona i nazwi-
ska Kolegów, którzy w 2004 roku obcho-
dzili okr¹g³e jubileusze siedemdziesi¹tych, 
siedemdziesi¹tych pi¹tych, osiemdziesi¹-
tych i osiemdziesi¹tych pi¹tych urodzin:

Jubilaci w ŁOIIB
Jubileusz  

85-lecia urodzin  
w 2004 r. obchodzili: 

Wac³aw Filipowicz (£ódź), 
Kazimierz Wac³aw Jaczewski (£ódź), 

Eugeniusz Miarka (£ódź)

Jubileusz  
80-lecia urodzin  

w 2004 r. obchodzi³: 

Adam Marian Nowotny (Janówka)

Jubileusz  
75-lecia urodzin  

w 2004 r. obchodzili: 

Zbigniew Dembiñski (£ódź), 
Tadeusz Ko³odziejczyk (Zgierz), 
Mieczys³aw Kowalczyk (£ódź), 

Stefan Aleksander Ozga (Pabianice), 
Józef Przyby³ (Skierniewice), 

Tadeusz Rakoczy (£ódź), 
Modest Zygmunt Skrzetuski (£ódź), 

Kazimierz Szulc (Kutno), 
Bogumi³ Kazimierz Szymczak (£ódź), 

Micha³ Wyska (£ódź)

Jubileusz  
70-lecia urodzin  

w 2004 r. obchodzili: 

Janusz Antoni Antczak (£ódź), 
Józef Bies (£ódź), 

Romuald Bojarski (£ódź), 
Janusz Aleksander Buczyñski (£ódź), 
Tadeusz Chabrowski (Skierniewice), 
Zenon Wies³aw Czapliñski (£ódź), 
Wac³aw Jerzy D¹browski (Kutno), 

Krystyna Depta (£ódź), 
Jan Marian Dreczka (Be³chatów), 

Marianna Urszula Dunajczyk (£ódź), 
Szczepan Stefan Duziak (£ódź), 

Edward Wojciech Go³êbiewski (£ódź), 
Ryszard Roman Gruszczyñski (£ódź), 

Jacek Gutman (£ódź), 
Tadeusz Gwiazdowski (£ódź), 

Stefan Piotr Kaczmarek (£ódź), 
Aleksy Jan Kanczura (Radomsko), 

Marian Kapuœciñski (£ask-Kolumna), 
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Jan Kazimierz Kordalski (£ódź), 
Eugeniusz Król (Pabianice), 

Wies³aw W³adys³aw Kruszyñski (Pabianice), 
Olgierd Kubczyñski (£ódź), 

Zbigniew Lewandowski (Pabianice), 
Jan Lizak (£ódź), 

Jerzy Miko³ajczyk (Zduñska Wola), 
Henryk Nowacki (Pabianice), 
Ryszard Onichimiuk (Kutno), 

Stanis³aw Paliñski (£ódź), 
Marian Pieluszkowski (Kroœniewice), 

Henryk Przyby³ (Skierniewice), 
Mieczys³aw Rechciñski (£ódź), 

Romuald Salski (£ódź), 
Ireneusz Sa³ata (£ódź), 
Edward Siejka (£ódź), 

Stanis³aw Siekiera (£ódź), 
Wies³aw Sienkiewicz (£ódź), 

Wies³aw Stefan Stêpniewski (£ódź), 
Kazimierz Ulatowski (£ódź), 

Zbigniew Wirski (Kutno), 
Zofia Wiœniewska (£ódź), 

Ryszard Zdzis³aw Wiœniewski (£ódź), 
Franciszek Witkowski (Pabianice), 
Janusz Alojzy Ziembiñski (£ódź), 

Mieczys³aw ¯abicki (£ódź).

Szanownym Jubilatom sk³adamy 
serdeczne ¿yczenia dobrego zdro-
wia, wszelkiej pomyœlnoœci oraz wie-
lu sukcesów, przede wszystkim zawo-
dowych, chocia¿ nie tylko.

85 lat Oddziału Łódzkiego SEP
22 października br. w sali konferencyj-

nej Hotelu Savoy w £odzi odby³o siê uro-
czyste spotkanie z okazji jubileuszu osiem-
dziesiêciopiêciolecia Oddzia³u £ódzkiego 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Na 
wstêpie licznie zebrani dzia³acze i cz³on-
kowie honorowi SEP oraz zaproszeni go-
œcie (miêdzy innymi drugi Wicewojewoda 
£ódzki pani Renata Nowak) wys³ucha-
li referatu okolicznoœciowego wyg³oszone-
go przez prezesa Oddzia³u kolegê Andrzeja 
Boronia, w którym zosta³a przedstawio-
na historia oraz teraźniejszoœæ Oddzia³u 
£ódzkiego SEP zrzeszaj¹cego obecnie pra-
wie 700 cz³onków. Za jeden z najwiêk-
szych sukcesów koledzy elektrycy uzna-
li uzyskanie przez Oddzia³ £ódzki SEP w 
dniu 19 sierpnia 2004 r. osobowoœci praw-
nej. Po wyst¹pieniach goœci nast¹pi³o wrê-
czenie odznaczeñ pañstwowych oraz meda-
li i odznak stowarzyszeniowych. Z³oty Krzy¿ 
Zas³ugi RP otrzyma³ kolega Andrzej Boroñ, 
a Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi RP zosta³ ude-
korowany kolega Kazimierz Jakubowski – 
wiceprezes Oddzia³u. Po czêœci oficjalnej 
nast¹pi³o okolicznoœciowe spotkanie kole-
¿eñskie, które trwa³o do pó³nocy.

Aktualnie £ódzka Okrêgowa Izba 
In¿ynierów Budownictwa zrzesza 1058 oso-
by pe³ni¹ce samodzielne funkcje technicz-
ne w budownictwie w specjalnoœci insta-
lacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz¹-
dzeñ elektrycznych i elektroenergetycz-
nych. Stanowi¹ one oko³o 17% stanu oso-

bowego naszej Izby. Z tego grona wywo-
dzi siê grupa osób dzia³aj¹cych w orga-
nach £OIIB, takich jak koledzy: S³awomir 
Przesmycki – przewodnicz¹cy Komisji 
Rewizyjnej, Grzegorz Cieœliñski – aktyw-
ny czonek Prezydium Rady £OIIB, Andrzej 
Boroñ, Kazimierz Jakubowski i Kazimierz 
Kurowski – cz³onkowie Rady £OIIB, jak 
równie¿ Henryk Ma³asiñski – sekretarz 
Komisji Kwalifikacyjnej naszej Izby.

Kole¿ankom i Kolegom zrzeszonym w 
Stowarzyszeniu Elektryków Polskich gratu-
lujemy d³ugiej tradycji oraz ¿yczymy wielu 
sukcesów w dalszej dzia³alnoœci, przy okazji 
licz¹c na skuteczn¹ wspó³pracê z Oddzia³em 
£ódzkim SEP w ramach obowi¹zuj¹cego ju¿ 
od 16 wrzeœnia br. porozumienia o wspó³-
pracy £OIIB z 12 Oddzia³ami Stowarzyszeñ 
Naukowo-Technicznych dzia³aj¹cych na te-
renie £odzi i województwa ³ódzkiego w sfe-
rze szeroko rozumianego budownictwa.

Prezes Oddziału 
Łódzkiego SEP 
Andrzej Boroń

Działacze SEP, członkowie honorowi i zaproszeni goście

PRACA

Informujemy, że na stronie interneto-
wej Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa www.lod.piib.org.pl w zakład-
ce „Praca” zamieszczamy nadsyłane do nas 
oferty pracodawców. 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych 
członków naszej Izby do odwiedzania naszej 
witryny.

OFERTA PRACY:
Firma JOKA działa na rynku wykonawstwa już 
kilka lat. Dominującą gałęzią działalności jest 
budowa obiektów liniowych, takich jak: bu-
dowa sieci gazowych, wodociągowych, sani-
tarnych i teletechnicznych. Zlecone prace re-
alizujemy na terenie całego kraju. W związku 
z dalszym rozwojem firmy, poszukujemy no-
wych osób z uprawnieniami w zakresie spe-
cjalistów do budowy sieci gazowej. 

kontakt: 
JOKA sp. z o.o.

84-100 Puck, ul. Kopernika 4
tel/fax (058) 671 92 22

www.joka.pl, e-mail: joka@joka.pl
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CZAS MIEJSCE PROBLEMATYKA

9 grudnia 2004 r.  
godz. 16.30

Wydzia³ Budownictwa, Architektury i In¿ynierii 
Œrodowiska Politechniki £ódzkiej, Al. Politechniki 6

CZWARTKOWE SPOTKANIA NA POLITECHNICE (X). 
„Aktualne problemy projektowania i realizacji ro-
bót geotechnicznych” Mgr in¿. Tadeusz Jeske

13 stycznia 2005 r. 
godz. 16.30

Wydzia³ Budownictwa, Architektury i In¿ynierii 
Œrodowiska Politechniki £ódzkiej, Al. Politechniki 6

CZWARTKOWE SPOTKANIA NA POLITECHNICE (XI). 
„Aktualne problemy projektowania i realizacji robót 
geotechnicznych” cz. II  
Dr in¿. Witold Bojanowski

14 stycznia 2005 r. 
godz. 16.00

NOT, Pl. Komuny Paryskiej 5a, £ódź Zamówienia publiczne na roboty budowlane, cz. II 
Prof. Andrzej Borowicz (Uniwersytet £ódzki)

21 stycznia 2005 r. 
godz. 15.00-19.00

NOT, Pl. Komuny Paryskiej 5a, £ódź Przepisy Prawa budowlanego w odniesieniu do sieci 
i instalacji sanitarnych.  
Mgr in¿. Andrzej Lipiñski

27 stycznia 2005 r. 
godz. 16.30

Wydzia³ Budownictwa, Architektury i In¿ynierii 
Œrodowiska Politechniki £ódzkiej, Al. Politechniki 6

CZWARTKOWE SPOTKANIA NA POLITECHNICE (XII). 
„Diagnostyka konstrukcji betonowych” cz. I  
Prof. Artem Czkwianianc

4 lutego 2005 r. 
godz. 14.00-19.00

NOT, Pl. Komuny Paryskiej 5a, £ódź Prawo energetyczne.

10 lutego 2005 r. 
godz. 16.30

Wydzia³ Budownictwa, Architektury i In¿ynierii 
Œrodowiska Politechniki £ódzkiej, Al. Politechniki 6

CZWARTKOWE SPOTKANIA NA POLITECHNICE (XIII). 
„Aktualne problemy projektowania i realizacji robót 
geotechnicznych” cz. III  
Mgr in¿. Zbigniew Okruszek

18 lutego 2005 r. 
godz. 16.00-19.00

NOT, Pl. Komuny Paryskiej 5a, £ódź Rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
BHP przy wykonywaniu robót budowlanych oraz 
planu BOZ. Mgr in¿. Dagmara Kupka

24 lutego 2005 r. 
godz. 16.30

Wydzia³ Budownictwa, Architektury i In¿ynierii 
Œrodowiska Politechniki £ódzkiej, Al. Politechniki 6

CZWARTKOWE SPOTKANIA NA POLITECHNICE (XIV). 
„Diagnostyka konstrukcji betonowych” cz. II  
Prof. Artem Czkwianianc

4 marca 2005 r. 
godz. 14.00-19.00

NOT, Pl. Komuny Paryskiej 5a, £ódź Ochrona urz¹dzeñ i systemów elektrycznych i 
elektronicznych przed wszelkiego rodzaju przepiê-
ciami. Dr hab. Andrzej Sowa

17 marca 2005 r. 
godz. 16.30

Wydzia³ Budownictwa, Architektury i In¿ynierii 
Œrodowiska Politechniki £ódzkiej, Al. Politechniki 6

CZWARTKOWE SPOTKANIA NA POLITECHNICE (XV). 
„Aktualne problemy projektowania i realizacji ro-
bót geotechnicznych” cz. IV. 
 Dr in¿. Marek Lefik

31 marca 2005 r.  
godz. 16.30

Wydzia³ Budownictwa, Architektury i In¿ynierii 
Œrodowiska Politechniki £ódzkiej, Al. Politechniki 6

CZWARTKOWE SPOTKANIA NA POLITECHNICE (XVI). 
„Norma projektowania konstrukcji ¿elbetowych 
PN-B-03264:2002” – czêœæ V. 
 Prof. Maria E. Kamiñska 

SZKOLENIA
na które zapraszamy cz³onków £OIIB

Ze wzglêdów organizacyjnych prosimy uczestników szkoleñ o wczeœniejsze zg³oszenia, 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.  

Cz³onkowie £OIIB korzystaj¹ bezp³atnie nie tylko ze szkoleñ, lecz równie¿ z serwowanych czasami posi³ków.
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Zapraszamy cz³onków £ódzkiej Okrêgowej Izby In¿ynierów Budownictwa na

„Czwartkowe spotkania na Politechnice”
cykl bezp³atnych szkoleñ, które odbywaj¹ siê na ogó³ w ostatni czwartek miesi¹ca przez 2004 i 2005 rok*

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)

* W grudniu 2004 bêdzie to drugi czwartek miesi¹ca, a w styczniu, lutym i marcu 2005 r. – drugi i czwarty czwartek miesi¹ca.

W poprzedniej czêœci naszego cyklu opi-
sano dzia³alnoœæ Miêdzystowarzyszeniowego 
Komitetu Za³o¿ycielskiego £ódzkiej Okrê-
gowej Izby In¿ynierów Budownictwa 
(MKZ £OIIB), którego cz³onkowie – przy 
wspó³pracy z dzia³aj¹cym w Warszawie 
Komitetem Organizacyjnym Izby In¿ynierów 
Budownictwa (KO IIB) – doprowadzili do 
pierwszego zjazdu naszej Izby. Ich ponad 
roczna praca przynios³a wymierny efekt; 
nasza Izba zosta³a utworzona przed ter-
minem wejœcia w ¿ycie ustawy z 15 lutego 
2002 r. o zmianie ustawy o samorz¹dach 
zawodowych architektów, in¿ynierów bu-
downictwa oraz urbanistów (Dz. U. nr 23, 
poz. 221), na mocy której, pocz¹wszy od 
31 marca 2002 r. prawo wpisywania na listê 
cz³onków okrêgowej izby uzyskali pe³no-
mocnicy okrêgowi powo³ani przez KO IIB. 
Dziêki temu uniknêliœmy na przyk³ad sy-
tuacji, w której delegaci na okrêgowy zjazd 
byliby wybierani przez osoby niespe³niaj¹ce 
wymogów zapisanych w art. 1 ustawy. 

Zatem na pewno warto wymieniæ na-
zwiska cz³onków MKZ £OIIB, którego sk³ad 
osobowy zmienia³ siê i powiêksza³ kilka-
krotnie. W przeddzieñ I Zjazdu £OIIB w 
sk³ad MKZ £OIIB wchodzili (w nawiasie po-
dajemy nazwê stowarzyszenia deleguj¹ce-
go dan¹ osobê do pracy w komitecie): mgr 
in¿. Jan BORYCZKA (SITK) – sekretarz MKZ 
£OIIB, in¿. Jerzy DR¥¯KIEWICZ (PZITS), 
mgr in¿. Jan GA£¥ZKA (ZMRP), dr in¿. 
Andrzej KULIGOWSKI (PZITB), mgr in¿. 
Henryk MA£ASIÑSKI (SEP), dr in¿. Andrzej 
B. NOWAKOWSKI (PZITB) – przewodnicz¹cy 
MKZ £OIIB, dr in¿. Jerzy PAKU£A (PZITB), 
in¿. Henryk PÊCZEK (PZITS), mgr in¿. 
Wac³aw SAWICKI (PZITB), mgr in¿. Krzysztof 

STEL¥GOWSKI (PZITS), in¿. Lucjan STRAWA 
(SITK) – godne podkreœlenia jest, ¿e wy-
mienionych 11 osób uczestniczy³o w pra-
cach Komitetu nieprzerwanie od pocz¹tku 
(11 grudnia 2000 r.) do koñca (23 mar-
ca 2002 r.) jego dzia³alnoœci. Natomiast od 
18 kwietnia 2001 r. w MKZ £OIIB dzia³ali: 
mgr in¿. Zbigniew DEMBIÑSKI (SITWM), 
in¿. Zofia KOSZ-KOSZEWSKA (ZMRP), 
mgr in¿. Jerzy KRAWCZYK (SITWM) oraz 
mgr in¿. Józef SZARKOWSKI (SITWM), 
od 9 maja 2001 r.: mgr in¿. Kazimierz 
JAKUBOWSKI (SEP) – skarbnik MKZ £OIIB 
oraz mgr in¿. Agnieszka JOÑCA (SITK), 
od 27 czerwca 2001 r. in¿. Kazimierz 
LISOWSKI (SEP), od 22 sierpnia 2001 r.: 
mgr in¿. Roman CICHOSZ (NOT – Piotrków 
Trybunalski) oraz Mariusz DZIUDA (NOT 
– Skierniewice), od 22 sierpnia do 21 li-
stopada 2001 r. in¿. Józef P£UCIENNIK 
(NOT – Sieradz), od 3 października 2001 
r.: mgr in¿. Stanis³aw KRZYSZTOFIK (NOT 
– Piotrków Trybunalski), mgr in¿. Jerzy 
JAKUBOWSKI (NOT – Piotrków Trybunalski) 
oraz mgr in¿. Bogdan WRZESZCZ (NOT 
– Piotrków Trybunalski), od 21 listopada 
2001 r.: Ryszard GIERAK (NOT – Sieradz) 
i mgr in¿. Piotr PARKITNY (Wieluñ), od 
5 grudnia 2001 r. in¿. Józef NOWAK (NOT 
Skierniewice), a od 9 stycznia 2001 r.: mgr 
in¿. Zbigniew CICHOÑSKI i mgr in¿. Roman 
JAB£OÑSKI (obaj SITPNiG).

Sk³adamy t¹ drog¹ serdeczne podziêko-
wania Kole¿ankom i Kolegom, którzy w³o-
¿yli niema³o wysi³ku w organizacjê I Zjazdu 
£OIIB, który odby³ siê w £odzi 23 marca 
2002 r. i powo³a³ do ¿ycia £ódzk¹ Okrêgow¹ 
Izbê In¿ynierów Budownictwa. W obradach 
Zjazdu wziê³o udzia³ 182 spoœród 201 (czy-

li 90,54%) delegatów wy³onionych na prze³o-
mie października i listopada 2001 roku pod-
czas zebrañ w 8 obwodach wyborczych, na 
jakie zosta³ podzielony obszar £odzi i woje-
wództwa ³ódzkiego (patrz str. 22 „Kwartalnika 
£ódzkiego” nr 1/2003). Dopisali równie¿ za-
proszeni goœcie, spoœród których z krótkimi 
przemówieniami wyst¹pili: pan Mieczys³aw 
Teodorczyk – Marsza³ek Województwa £ódz-
kiego, pani Gra¿yna Szestakow-Wilamowska 
– Dyrektor Departamentu Uprawnieñ i 
Odpowiedzialnoœci Zawodowej w G³ównym 
Urzêdzie Nadzoru Budowlanego, pan Marek 
Klimczak – wiceprezydent Miasta £odzi, pan 
Ryszard Podladowski – Dyrektor Wydzia³u 
Rozwoju Regionalnego £ódzkiego Urzêdu 
Wojewódzkiego, dr Grzegorz Krzy¿anowski – 
Przewodnicz¹cy Okrêgowej Rady Lekarskiej 
w £odzi, mgr in¿. arch. Roman Wieszczek 
– Przewodnicz¹cy Rady £ódzkiej Okrêgowej 
Izby Architektów oraz prof. Andrzej Jopkiewicz 
– Prezes Zarz¹du FSNT-NOT w £odzi.

I Zjazd £OIIB, jako najwy¿szy (w myœl 
art. 15 ust. 1 ustawy) organ naszej Izby, 
dokona³ wyboru przewodnicz¹cych oraz 
sk³adów osobowych pozosta³ych piêciu or-
ganów £OIIB, czyli: 30-osobowej Rady, 
7-os -
bowej Komisji Kwalifikacyjnej, 14-osobo-
wego S¹du Dyscyplinarnego, Rzecznika 
Odpowiedzialnoœci Zawodowej oraz jego 
piêciu zastêpców. Wybrano równie¿ 13 de-
legatów na Krajowy Zjazd.

W dyskusji nad kierunkami dzia³alno-
œci naszej Izby wziê³o udzia³ 24 delegatów. 
Poruszono m.in. problemy: przetargów na 
prace projektowe i roboty budowlane, ko-
niecznoœci opracowania cennika us³ug in-
¿ynierskich, przygotowania œrodowiska ka-

KARTKI Z HISTORII IZBY

Działalność ŁOIIB do końca 2002 r.



20 Kwartalnik Łódzki IV/2004

dry technicznej budownictwa do konkuren-
cji ze strony in¿ynierów z krajów UE, zniesie-
nia 22% podatku VAT w budownictwie, pato-
logicznych zjawisk jakie masowo wystêpu-
j¹ zw³aszcza na budowach domów jednoro-
dzinnych realizowanych archaicznym ju¿ tzw. 
sposobem gospodarczym, problemy wynika-
j¹ce w przypadku bran¿ instalacyjnych z na-
k³adania siê zakresów uprawnieñ z ustawy 
Prawo budowlane oraz uprawnieñ z ustawy 
Prawo energetyczne. Dyskutanci postulowali 
m.in.: wywieranie nacisków przez w³adze Izby 
w celu opracowania spójnych przepisów obo-
wi¹zuj¹cych w obszarze szeroko rozumiane-
go budownictwa, nawi¹zanie i utrzymywanie 
kontaktów z innymi samorz¹dami zawodo-
wymi oraz administracj¹ rz¹dow¹ i samorz¹-
dow¹, koniecznoœæ podniesienia rangi nasze-
go zawodu m.in. poprzez ustawiczne szkole-
nie i doskonalenie zawodowe cz³onków samo-
rz¹du zawodowego, podjêcie dzia³añ integru-
j¹cych œrodowisko, opracowanie i ustanowie-
nie standardów zawodowych, propagowanie 
wynikaj¹cego z art. 10 ustawy Prawo budow-
lane* obowi¹zku stosowania w wykonawstwie 
wy³¹cznie wyrobów budowlanych dopuszczo-
nych do obrotu i powszechnego lub jednost-
kowego stosowania w budownictwie, podjê-
cie dzia³añ maj¹cych na celu wprowadzenie 
do uprawnieñ budowlanych nowej specjalno-
œci drogowo-mostowej, u³atwienie m³odzie-
¿y startu zawodowego, np. poprzez zatrudnia-
nie absolwentów na zasadzie wolnotariatu or-
ganizowanego przez Izbê, opracowanie zbioru 
wszystkich przepisów budowlanych, ustalenie 
standardów jakoœci zarówno w projektowaniu 
jak i w wykonawstwie, nawi¹zanie i utrzymy-
wanie œcis³ych kontaktów ze szko³ami zawo-
dowymi oraz z Politechnik¹ £ódzk¹, umo¿li-
wienie m³odym in¿ynierom uzyskania odpo-
wiedniej praktyki zawodowej, wyjaœnienie pro-
blemu czy majstrowie budowlani posiadaj¹cy 
uprawnienia do kierowania robotami budow-
lanymi w zakresie powierzonym przez kie-
rownika budowy lub robót maj¹ obowi¹zek 
czy tylko przywilej przynale¿noœci do okrêgo-
wej izby in¿ynierów budownictwa.

Po zakoñczeniu dyskusji Zjazd przyj¹³ 4 
uchwa³y. Pierwsza dotyczy³a upowa¿nienia 
Rady £OIIB do przyjêcia prowizorium finan-
sowego na okres do kolejnego Zjazdu. Druga 
uchwa³a zobowi¹zywa³a Radê do utworzenia 

w terenie przedstawicielstw £OIIB o zakresie 
dzia³ania zgodnym ze statutem Izby. Trzecia 
zobowi¹zywa³a Radê do przeprowadzenia sa-
modzielnych negocjacji z firmami ubezpie-
czeniowymi w celu ustalenia grupowych sta-
wek ubezpieczeniowych dla cz³onków £OIIB. 
Ostatnia uchwa³a zobowi¹zywa³a delegatów 
na Krajowy Zjazd Izby do zg³oszenia na tym 
zjeździe projektu uchwa³y w sprawie niedo-
puszczenia do podwy¿szenia stawki podatku 
VAT w budownictwie i produkcji materia³ów 
budowlanych.

Jako pierwsza ze wszystkich organów 
£OIIB ukonstytuowa³a siê Rada, wybieraj¹c 
4 kwietnia 2002 r. ze swego grona 7-oso-
bowe Prezydium, którego sk³ad zosta³ w 
styczniu 2003 r. powiêkszony o dwie osoby 
(w „Kwartalniku £ódzkim” nr 1/2003 zo-
sta³y opublikowane sk³ady osobowe: Rady 
i jej Prezydium, Komisji Rewizyjnej oraz 
Komisji Kwalifikacyjnej; ponadto sk³ady 
osobowe organów £OIIB mo¿na znaleźæ na 
stronach internetowych naszej Izby).

Zgodnie z „Regulaminem okrêgowych 
rad PIIB” Rada powinna zbieraæ siê nie 
rzadziej ni¿ raz w kwartale, a Prezydium 
Rady nie rzadziej ni¿ raz w miesi¹cu i tak 
siê w naszej Izbie dzia³o do wrzeœnia 2002 
r. Po I Krajowym Zjeździe, który odby³ siê 
27-28 wrzeœnia 2002 r., nast¹pi³a intensy-
fikacja dzia³alnoœci, co zmusi³o Prezydium 
Rady do zbierania siê nawet co 2 tygo-
dnie, a sam¹ Radê co 2 miesi¹ce. Po pew-
nym czasie zosta³ wypracowany optymal-
ny rytm zebrañ: Prezydium Rady co 3 ty-
godnie, a Rady co 2-3 miesi¹ce (5-6 razy w 
roku). Jak dot¹d podstawowe zadania reali-
zowane s¹ g³ównie przez Prezydium Rady, 
jak równie¿ przez powo³ywane przez Radê 
zespo³y problemowe. Prezydium przede 
wszystkim rozwi¹zuje bie¿¹ce problemy 
oraz podejmuje uchwa³y w sprawach nie-
zastrze¿onych do kompetencji innych orga-
nów naszej Izby; przygotowuje równie¿ pro-
jekty uchwa³ Rady, która ponadto – w ra-
mach kontroli pracy Prezydium – zatwier-
dza wszystkie uchwa³y tego gremium.

W okresie od I Zjazdu £OIIB a¿ do koñ-
ca 2002 roku powa¿ne utrudnienia stwarza³ 
nam fakt niemo¿noœci praktycznego korzy-
stania z osobowoœci prawnej, któr¹ nasza Izba 
posiada³a z mocy ustawy od pocz¹tku istnie-

nia, czyli od 23 marca 2002 roku. Wiêkszoœæ 
cz³onków powo³anego 29 maja 2001 roku 
przez ministra rozwoju regionalnego i bu-
downictwa Komitetu Organizacyjnego Izby 
In¿ynierów Budownictwa w Warszawie 
uwa¿a³a jednak, ¿e nale¿y zaczekaæ do I 
Krajowego Zjazdu Izby, który m.in. uchwali 
statut, dziêki czemu bêdzie mo¿na uzyskaæ 
wpis do Krajowego Rejestru S¹dowego. Nie 
chc¹c zatem postêpowaæ wbrew ustaleniom 
KO IIB, do koñca 2002 roku korzystaliœmy 
z obs³ugi finansowo-ksiêgowej oferowanej 
nam przez Oddzia³ £ódzki SITK, ze wszyst-
kimi tego konsekwencjami. Utrudnia³o to 
kierownictwu £OIIB codzienn¹ pracê, a co 
gorsza, powodowa³o konkretne skutki fi-
nansowe, w tym skarbowo-podatkowe. Na 
przyk³ad zakupywane za pieni¹dze naszych 
cz³onków œrodki trwa³e stawa³y siê w³asno-
œci¹ O£ SITK.

Ostatecznie sprawê wyjaœni³o posta-
nowienie z 28 listopada 2002 roku S¹du 
Rejonowego dla m.st. Warszawy, do które-
go 20 listopada 2002 roku – a wiêc pra-
wie 2 miesi¹ce po I Krajowym Zjeździe – 
wp³yn¹³ wniosek o rejestracjê Polskiej Izby 
In¿ynierów Budownictwa (takiej nazwy, 
na mocy §1 ust. 3 Statutu, u¿ywa samo-
rz¹d zawodowy in¿ynierów budownictwa). 
W uzasadnieniu odmowy rejestracji s¹d 
poda³, i¿ nie ma przepisu prawnego, któ-
ry nak³ada³by na wnioskodawcê obowi¹-
zek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru 
S¹dowego. Tego samego zdania by³ tak¿e dy-
rektor Urzêdu Statystycznego w £odzi, który 
ju¿ 13 maja 2002 r. nada³ naszej Izbie nu-
mer identyfikacyjny REGON: 473043690.

Do koñca 2002 r. Rada, a zw³aszcza jej 
Prezydium, zajmowa³y siê przede wszyst-
kim problemami organizacyjnymi oraz 
cz³onkowskimi. Od MKZ £OIIB przejêliœmy 
jeden pokój na VII piêtrze £ódzkiego Domu 
Technika oraz jednego pracownika zatrud-
nionego na ¾ etatu. Trzeba by³o od pocz¹t-
ku budowaæ zrêby naszej Izby a w pierw-
szym rzêdzie zorganizowaæ jej bazê mate-
rialn¹. By³ to proces, który przebiega³ wie-
lotorowo, a jego celem by³o stworzenie oso-
bom pe³ni¹cym samodzielne funkcje tech-
niczne w budownictwie zamieszka³ym na 
terenie £odzi i województwa ³ódzkiego, opty-
malnych warunków do wype³nienia obo-
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wi¹zku znalezienia siê na liœcie cz³onków 
£OIIB. Zadania samorz¹du zawodowego w 
tym wzglêdzie jednoznacznie okreœla usta-
wa w art. 19 ust. 3: „Uchwa³a rady okrêgo-
wej izby w sprawie wpisu na listê cz³onków 
powinna byæ podjêta w ci¹gu 2 miesiêcy od 
dnia z³o¿enia wniosku o wpis”.

Zatem Rada £OIIB zajê³a siê tym pro-
blemem ju¿ na swoim pierwszym posie-
dzeniu w dniu 4 kwietnia 2002 r., wybie-
raj¹c ze swego grona stosunkowo liczny, 
bo pocz¹tkowo 8- a później 12-osobowy, 
Zespó³ do spraw Cz³onkowskich, który zo-
sta³ zobowi¹zany do:
– przygotowania druku wniosku o wpisa-

nie na listê cz³onków £OIIB,
– bie¿¹cego weryfikowania sk³adanych do-

kumentów,
– przygotowywania uchwa³ Rady w spra-

wach wpisania na listê cz³onków £OIIB 
lub odmowy wpisania na tê listê.
W drugiej po³owie kwietnia formula-

rze wniosku by³y gotowe i mo¿na by³o roz-
pocz¹æ nabór cz³onków do naszej Izby. 
W prasie codziennej zosta³a zamieszczona 
informacja, ¿e osoby pe³ni¹ce samodziel-
ne funkcje techniczne w budownictwie za-
mieszka³e na terenie £odzi i woj. ³ódzkie-
go, aby wywi¹zaæ siê w terminie z na³o¿one-
go przez ustawê obowi¹zku, powinny sk³a-
daæ wnioski w biurze £OIIB najpóźniej do 
koñca października, poniewa¿ ca³a proce-
dura mo¿e potrwaæ do 2 miesiêcy. Nied³ugo 
potem, bo ju¿ w maju 2002 r., uruchomili-
œmy witrynê internetow¹ naszej izby (http:// 
republika.pl/lodzka_izba_inz_budow/ 
index.htm)**, w której by³y zamieszczane 
niezbêdne informacje wraz z wzorami wnio-
sków oraz druków wp³at sk³adki wpisowej.

Do koñca wrzeœnia 2002 roku wnioski 
z³o¿y³o 1116 osób. Pewne przyspieszenie na-
st¹pi³o po I Krajowym Zjeździe PIIB, na któ-
rym m.in. zdecydowano, i¿ od 1 listopada 
2002 r. op³ata wpisowa zostanie podwy¿szo-
na z 50 do 100 z³. W rezultacie w ostatnim 
tygodniu października wp³ynê³y wnioski od 
534 osób, a w sumie w sugerowanym przez 
nas terminie wnioski z³o¿y³o 1767 osób. Do 
pozosta³ych oko³o dwóch tysiêcy osób, które 
jeszcze w 2001 roku w ró¿nej formie zade-
klarowa³y przyst¹pienie do naszej Izby nie-
zw³ocznie po jej utworzeniu, zosta³y wys³a-

ne stosowne pisma z za³¹czonymi drukami 
wniosków oraz wp³at sk³adki wpisowej.

Z podjêciem pierwszej uchwa³y o wpi-
saniu 1767 osób na listê cz³onków £OIIB 
Rada wstrzyma³a siê do 27 listopada 2002 
r., aby nikogo nie naraziæ na naruszenie za-
pisów Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z 
17 kwietnia 2002 r. w sprawie ogólnych wa-
runków ubezpieczenia od odpowiedzialno-
œci cywilnej architektów oraz in¿ynierów bu-
downictwa (Dz. U. nr 41, poz. 367), któ-
re nakazuje zawarcie umowy obowi¹zkowe-
go ubezpieczenia OC w terminie 30 dni od 
daty wpisania na listê cz³onków Izby. Od po-
cz¹tku grudnia do biura £OIIB zaczê³a na-
p³ywaæ lawina wniosków, co zmusi³o Radê i 
jej Prezydium do podejmowania stosownych 
uchwa³ w odstêpach dwutygodniowych. Do 
18 grudnia 2002 r. na listê cz³onków £OIIB 
zosta³o wpisanych 2756 osób a do 8 stycz-
nia 2003 r. na tê listê wpisano 3030 osób, 
odmawiaj¹c przy tym wpisania w sumie 
13 osobom. Byli to majstrowie, którzy uzy-
skali uprawnienia budowlane po 14 lutego 
1995 r. W tej sprawie Rada £OIIB – po za-
poznaniu siê z opiniami prawnymi – uzna-
³a bowiem, ¿e uprawnienia budowlane do 
wykonywania na budowie pracy na stano-
wisku majstra budowlanego i kierowania 
robotami budowlanymi w zakresie powie-
rzonym przez kierownika budowy (robót) 
nie upowa¿niaj¹ do pe³nienia samodziel-
nych funkcji technicznych w budownictwie. 
Nawiasem wspominaj¹c, problem majstrów 
budowlanych zosta³ obszernie omówiony w 
artyku³ach, które ukaza³y siê w miesiêczni-
ku „In¿ynieria i Budownictwo” nr 3/2004 
oraz w „Wiadomoœciach Izby Projektowania 
Budowlanego” nr 4/2004.

Przyznam siê, ¿e do dzisiaj nie daje mi 
spokoju powracaj¹cy jak bumerang ob-
raz kolejek, w których Kole¿anki i Koledzy 
zmuszeni byli t³oczyæ siê pod drzwiami 
biura Izby w grudniu 2002 r. oraz w pierw-
szych miesi¹cach roku nastêpnego. Z tego 
powodu niejeden ju¿ raz usi³owa³em sam 
sobie odpowiedzieæ na pytanie, czy rzeczy-
wiœcie musieliœmy „zjeœæ tê ¿abê”. Staraj¹c 
siê zachowaæ maksymaln¹ dozê obiekty-
wizmu za ka¿dym razem dochodzi³em do 
wniosku, ¿e zarówno pracownicy biura jak 
i odpowiedzialni dzia³acze naszej Izby dali 

z siebie bardzo wiele, aby pokonaæ proble-
my zwi¹zane ze zjawiskiem „wy¿u cz³on-
kowskiego”, który zosta³ wywo³any w du-
¿ej mierze przez samych zainteresowa-
nych. Nie zmienia to jednak faktu, ¿e ko-
lejki zaistnia³y z wszystkimi tego, czasem 
bardzo niesympatycznymi, konsekwencja-
mi. Co wiêcej, wspomniany wy¿ powtarzaæ 
siê ju¿ bêdzie co pó³ roku, niekorzystnie 
oddzia³uj¹c na pracê biura Izby.

Niemal od pocz¹tku swojej dzia³alnoœci 
Rada £OIIB przyst¹pi³a – pomimo nawa³u 
prac organizacyjnych – do realizacji uchwa³ I 
Zjazdu £OIIB, z których jedna zobowi¹zywa³a 
Radê do przeprowadzenia samodzielnych ne-
gocjacji z firmami ubezpieczeniowymi w celu 
uzyskania dla naszych cz³onków ubezpiecze-
nia grupowego OC na mo¿liwie najkorzyst-
niejszych warunkach. Prezydium Rady ju¿ w 
maju 2002 roku powo³a³o Przewodnicz¹cego 
Zespo³u do spraw Ubezpieczeñ (zosta³ nim 
mgr in¿. Roman Wrzeszcz) a w miesi¹c póź-
niej ca³y sk³ad osobowy tego zespo³u, który 
wkrótce nawi¹za³ wspó³pracê z jednym z ³ódz-
kich biur brokerskich. Pomimo ¿e nasi cz³on-
kowie gremialnie skorzystali z wypracowa-
nej przez KO IIB propozycji zbiorowego ubez-
pieczenia OC za 2003 rok w TUiR WARTA SA, 
Zespó³ Rady do spraw Ubezpieczeñ kontynu-
owa³ swoj¹ dzia³alnoœæ w celu przed³o¿enia 
konkretnych wniosków na II Zjeździe £OIIB.

Od pocz¹tku funkcjonowania na-
szej Izby intensywnie pracowa³a równie¿ 
Komisja Rewizyjna, która ukonstytuowa³a 
siê 18 kwietnia 2002 r., a jej przewodnicz¹-
cy mgr in¿. S³awomir Przesmycki uczestni-
czy³ we wszystkich posiedzeniach Rady i jej 
Prezydium.

Komisja Kwalifikacyjna £OIIB, po ukon-
stytuowaniu siê w dniu 8 maja 2002 r., w 
okresie do koñca tego roku przygotowywa-
³a siê do wdro¿enia procedury nadawania 
uprawnieñ budowlanych, które to zadanie 
wykonywa³ – jeszcze do 27 grudnia 2002 r. 
– £ódzki Urz¹d Wojewódzki.

Kronikarz

* Pocz¹wszy od 1 maja 2004 r. problemy te regu-
luje ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budow-
lanych (Dz. U. z 30.04.2004 r. nr 92, poz. 881).

** Aktualny adres strony internetowej £OIIB: 
www.lod.piib.org.pl.
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Prezydium Krajowej Rady PIIB podczas 
posiedzeñ w dniach 14 wrzeœnia i 6 paź-
dziernika br. przyjê³o dwie uchwa³y, któ-
rych treœæ przytaczamy poni¿ej.

Uchwa³a 12/P/04  
z 15 wrzeœnia 2004 r. 

w sprawie czasopisma PIIB  
„In¿ynier budownictwa”

Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby 
In¿ynierów Budownictwa uchwala, co na-
stêpuje:

Cena czasopisma PIIB „In¿ynier budow-
nictwa”, pocz¹wszy od numeru 7, wynosiæ bê-
dzie 10 gr. (dziesiêæ groszy) za 1 egzemplarz.

Uchwa³a 13/P/04  
z 6 października 2004 r. 

w sprawie rozwi¹zania Krajowej 
Komisji ds. Doskonalenia  

Zawodowego i Szkoleñ  
PIIB

Prezydium Krajowej Rady Polskiej 
Izby In¿ynierów Budownictwa postanawia 

Co słychać w Warszawie?
przed³o¿yæ Krajowej Radzie nastêpuj¹c¹ 
treœæ uchwa³y:
1. Krajowa Komisja ds. Doskonalenia 

Zawodowego i Szkoleñ ulega rozwi¹za-
niu w zwi¹zku z wykonaniem postawio-
nego przed ni¹ zadania.

2. Dokument pt. „Zasady korzystania z 
pomocy w zakresie podnoszenia kwa-
lifikacji zawodowych w Polskiej Izbie 
In¿ynierów Budownictwa”, który stano-
wi efekt pracy Komisji, zostaje przyjêty 
do stosowania w PIIB.

3. Krajowa Rada wyra¿a podziêkowanie M. 
Personie, Przewodnicz¹cemu Komisji 
ds. Doskonalenia Zawodowego i Szkoleñ 
i jej cz³onkom za wk³ad w powstanie ww. 
dokumentu.

4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjê-
cia.

Ostatnio otrzymaliœmy dwustronico-
w¹ informacjê na temat miesiêcznika PIIB 
„In¿ynier budownictwa”, z której m.in. 
mo¿na dowiedzieæ siê, ¿e: 

• Wydawnictwo PIIB jest spó³k¹ z o.o., któ-
rej udzia³owcami s¹:
1. Polska Izba In¿ynierów Budownictwa 

(86 udzia³ów), 
2. Polski Zwi¹zek In¿ynierów i Techników 

Budownictwa (41 udzia³ów),
3. Stowarzyszenie Elektryków Polskich 

(6 udzia³ów),
4. Polskie Zrzeszenie In¿ynierów i Techni-

ków Sanitarnych (3 udzia³y),
5. Stowarzyszenie In¿ynierów i Techni-

ków Komunikacji (3 udzia³y),
6. Zwi¹zek Mostowców RP (3 udzia³y),
7. Stowarzyszenie In¿ynierów i Techników 

Przemys³u Naftowego i Gazownictwa 
(2 udzia³y),

8. Stowarzyszenie In¿ynierów i Techników 
Wodnych i Melioracyjnych (2 udzia³y),

9. Polski Komitet Geotechniki (2 udzia³y),
10. Stowarzyszenie In¿ynierów i Tech-

ników Przemys³u Materia³ów Budo-
wlanych (2 udzia³y).

• 1 maja 2004 r. zosta³a zawarta umowa UMP 
0044/PIIB/2004 dotycz¹ca zakupu czasopi-
sma „In¿ynier budownictwa” przez Polsk¹ 
Izbê In¿ynierów Budownictwa. Treœæ tej 
umowy nie zosta³a podana do wiadomoœci 
cz³onków PIIB; nie znaj¹ jej równie¿ cz³on-
kowie Krajowej Rady Izby. Ze stopki redak-
cyjnej mo¿na dowiedzieæ siê, ¿e prezesem 
Zarz¹du Spó³ki jest mgr Tadeusz Nawracaj 
– przewodnicz¹cy Zarz¹du G³ównego 
PZITB, a nak³ad czasopisma wynosi 91 800 
egzemplarzy. Czasopismo nie przynosi za-
planowanych przez Zarz¹d dochodów, st¹d 
Izby Okrêgowe bêd¹ musia³y dop³acaæ do 
kosztów wysy³ki nie tylko pierwszych czte-
rech numerów (jak to pocz¹tkowo by³o 
ustalone), lecz przez ca³y 2004 rok.

Awanse naszych kolegów

ANDRZEJ BRATKOWSKI
6 sierpnia br. nominacjê na stanowisko Podsekretarza Stanu do spraw budownic-
twa, gospodarki przestrzennej i mieszkalnictwa w Ministerstwie Infrastruktury 
otrzyma³ dr in¿. Andrzej Bratkowski – wiceprezes Krajowej Rady Polskiej Izby 
In¿ynierów Budownictwa, urodzony w 1936 roku w Warszawie. Jest to swego ro-

dzaju come back naszego Kolegi, który dzier¿y³ ju¿ tekê ministra gospodarki przestrzennej i bu-
downictwa w latach 1992-1993 w gabinecie pani premier Hanny Suchockiej. 

¯yczymy naszemu Koledze Ministrowi-Prezesowi wielu sukcesów oraz dobrego zdrowia i 
moc si³, które powinny siê przydaæ w nie³atwej pracy nad naszym budownictwem.

DARIUSZ CZARNY 
Dzia³aj¹c na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. z 2004 r., nr 92, poz. 881) G³ówny Inspektor Nadzoru 
Budowlanego w dniu 26 lipca br. powo³a³ mgr. in¿. Dariusza Czarnego w sk³ad 
15-osobowej Rady Wyrobów Budowlanych. Kolega Dariusz Czarny jest cz³on-

kiem £ódzkiej Okrêgowej Izby In¿ynierów Budownictwa od 22 stycznia 2003 roku, aktualnie pra-
cuje w Warszawie w firmie „Sto-ispo” Sp. z o.o., gdzie pe³ni funkcjê dyrektora technicznego. W 
piœmie z 10 wrzeœnia br. skierowanym do Przewodnicz¹cego Rady £OIIB Kolega Dariusz Czarny 
wyrazi³ pragnienie utrzymywania œcis³ego kontaktu z ³ódzkim œrodowiskiem budowlanym oraz 
zadeklarowa³ gotowoœæ przekazywania bezpoœrednio na forum Rady Wyrobów Budowlanych 
problemów i postulatów dotycz¹cych problematyki rynku materia³ów budowlanych.

Trzymamy naszego Kolegê za s³owo, ¿ycz¹c Mu jednoczeœnie wielu sukcesów zawodowych 
i innych.

SPROSTOWANIE

W poprzednim numerze „Kwartalnika £ó-
dzkiego” III/2004(4) w artykule p. Grzego-
rza Rakowskiego pt. „Z wokandy” podane 
zosta³y koszty postêpowania z tytu³u odpo-
wiedzialnoœci dyscyplinarnej (a nie jak zo-
sta³o napisane: „zawodowej”) pobierane 
od obwinionego. S¹ one nastêpuj¹ce:
a) kara upomnienia – od 500 do 800 z³,
b) kara nagany – od 800 do 1500 z³,
c) inne kary – od 1500 do 3000 z³.

Za b³¹d przepraszamy.
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Rachunek eFirma

Niezmiernie mi³o nam zaproponowaæ in-
¿ynierom zrzeszonym w £ódzkiej Okrêgowej 
Izbie In¿ynierów Budownictwa w £odzi ra-
chunek eFirma z dostêpem przez Internet, 
telefon oraz tradycyjny oddzia³ Nordea Bank 
Polska SA. Rachunek zosta³ przygotowany z 
myœl¹ o szybkiej i prostej obs³udze transakcji 
bankowych i skierowany jest do osób fizycz-
nych prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ 
oraz spó³ek osobowych.

Korzyœci z rachunku eFirma to miêdzy 
innymi:
• atrakcyjne ceny – przelewy 0,60 z³, zle-

cenia sta³e 0,40 z³, prowadzenie rachun-
ku 9,00 z³/mies.;

• szeroki dostêp do rachunku – tradycyjny 
oddzia³, telefon, Internet, WAP, SMS;

• pe³ne bezpieczeñstwo transakcji.
Od cz³onków £ódzkiej Okrêgowej Izby 

In¿ynierów Budownictwa, którzy otworz¹ ra-
chunek eFirma do koñca 2004 r., Nordea 
Bank Polska SA nie bêdzie pobiera³ op³a-
ty za prowadzenie rachunku przez okres  
3 miesiêcy! 

W ramach rachunku eFirma klient 
otrzymuje równie¿ internetowy dostêp do 
innych posiadanych w banku Nordea ra-
chunków, takich jak: pomocnicze, œrodków 
wyodrêbnionych (brak op³aty za prowadze-
nie) oraz walutowe. Posiadamy w ofercie 
rachunki walutowe w EUR, USD, GBP, CHF, 
SEK, DKK, NOK, CZK i JPY.

Za³o¿enie konta jest ³atwe i szybkie, a 
szeroka funkcjonalnoœæ pakietu zapew-
ni Pañstwu równie¿ bezp³atne otrzymanie 
karty do rachunku Visa Electron, która po-
zwala na bezprowizyjne wyp³aty w banko-
matach Nordea Banku i BZ WBK oraz dar-
mowe dwie pierwsze wyp³aty w miesi¹cu w 
bankomatach sieci Euronet.

Po up³ywie 3 miesiêcy od dnia otwar-
cia rachunku posiadacz rachunku eFirma 
mo¿e ubiegaæ siê o obci¹¿eniowa kartê Visa 
Business z indywidualnie ustalonym limi-
tem miesiêcznych wydatków. Transakcje z 
ca³ego miesi¹ca s¹ rozliczane 10-go dnia 
miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w 
którym mia³y miejsce transakcje. 

Po up³ywie 6 miesiêcy od otwarcia ra-
chunku eFirma lub po przedstawieniu hi-
storii rachunku za okres 6 miesiêcy z inne-
go banku, Nordea Bank Polska SA umo¿li-
wia przyznanie kredytu w rachunku, który 
udzielany jest na uproszczonych zasadach, 
wysokoœæ udzielonego kredytu mo¿e wyno-
siæ nawet 50.000,00 PLN.

Po otwarciu rachunku bie¿¹cego w ra-
mach pakietu eFirma bêdziecie Pañstwo mie-
li dostêp do swoich œrodków przez Internet 
(strona internetowa: http://www.nordeabank.
pl), infoliniê operacyjn¹ (0 801 357 357), od-
dzia³ bankowy, SMS (po zdefiniowaniu zakre-
su w Internecie) oraz WAP (https://wap.nor-
deasolo.pl). 

Rachunek  
oszczêdnoœciowo-rozliczeniowy  

Nordea

Uzupe³nieniem specjalnej oferty dla 
cz³onków £OIIB, jest nowoczesny i tani pro-
dukt oszczêdnoœciowo-rozliczeniowy, jakim 
jest rachunek Nordea. Op³ata za prowadzenie 
rachunku wynosi jedynie 3,00 z³ miesiêcz-
nie. Podobnie jak w przypadku rachunku 
eFirma, rachunek Nordea mo¿e byæ obs³ugi-
wany przez Internet, telefon oraz w tradycyj-
nym oddziale banku. Konto Nordea mo¿na 
otworzyæ dla jednej osoby lub jako rachunek 
wspólny dla dwóch osób. Posiadacz rachun-
ku Nordea nie ma obowi¹zku dokonywa-
nia regularnych wp³ywów. Szeroka funkcjo-
nalnoœæ konta zapewni Pañstwu m.in. bez-
p³atne otrzymanie karty Visa Electron, któ-
ra pozwala na bezprowizyjne wyp³aty w ban-
komatach Nordea Banku i BZ WBK oraz sie-
ci Euronet (2 pierwsze wyp³aty w miesi¹cu). 
Oferujemy równie¿ kartê obci¹¿eniow¹ Visa 

CLASSIC, za pomoc¹ której mo¿na realizo-
waæ p³atnoœci bezgotówkowe oraz wyp³a-
caæ gotówkê w bankomatach. Wydanie karty 
VISA CLASSIC do koñca 2004 roku jest bez-
p³atne Wydatki, które ponosi klient p³ac¹c 
kart¹, obci¹¿aj¹ konto dopiero 15. dnia na-
stêpnego miesi¹ca. Miesiêczny limit wydat-
ków jest ustalany indywidualnie na podsta-
wie wp³ywów na rachunek.

W przypadku pytañ lub w¹tpliwoœci za-
praszamy do kontaktu z wyznaczonymi oso-
bami w placówkach, które odpowiadaj¹ sie-
dzibie Pañstwa dzia³alnoœci lub miejscu za-
mieszkania.

Marcin W³odarczyk
Nordea Bank Polska SA oddzia³ w £odzi

Bank, który wygra³ przetarg na prowadze-
nie rachunku £OIIB, przygotowa³ ofertê, 
któr¹ publikujemy wy³¹cznie dlatego, i¿ 
zosta³a opracowana – jak nas zapewniono 
– specjalnie dla cz³onków naszej Izby.

Specjalna oferta 
NORDEA BANK POLSKA SA 
dla członków ŁOIIB

• Nordea Bank Polska SA o/£ódź, ul. Rzgo-
wska 34/36 £ódź, Dorota K³ujszo-Górecka, 
tel. (42) 68 94 179, (42) 68 94 155, e-mail: 
dorota.klujszo-gorecka@nordea.com, 
Ma³gorzata Grzelczyk, tel. (42) 68 94 179, 
(42) 68 94 155, e-mail: malgorzata.grzel-
czyk@nordea.com

• Nordea Bank Polska SA o/£ódź, I POB, ul. 
Piotrkowska 6 £ódź, Zbigniew Hetman, 
tel. (42) 638-01-51, kom. 0 698 636 093, 
e-mail: zbigniew.hetman@nordea.com

• Nordea Bank Polska SA o/£ódź, II POB,  
ul. Piotrkowska 143 £ódź, Marcin W³odar-
czyk, tel. (42) 637 71 79, kom. 0 698 636 
094, e-mail: marcin.wlodarczyk@nordea.
com

• Nordea Bank Polska SA o/£ódź, III POB, 
ul. Brukowa 14 £ódź, Bogus³awa Œwi¹tek, 
tel. (42) 650 04 01, kom. 0 698 636 054, 
e-mail: boguslawa.swiatek@nordea.com 

• Nordea Bank Polska SA o/£ódź, IV POB, ul. 
Powstañców Œl. 21 Zgierz, tel. (42) 714 10 
11, kom. 0 698 636 055, e-mail: barbara.
hajduk@nordea.com

• Nordea Bank Polska SA o/Pabianice, ul. 
Pu³askiego 23, Pabianice, Beata Matyjak, 
tel. (42) 215 56 63, e-mail: beata.maty-
jak@nordea.com

• Nordea Bank Polska SA o/Be³chatów,  
ul. Wojska Polskiego 73 Be³chatów, Seba-
stian Stêpiñski  tel. 0 44 635 39 03, kom. 
0 698 636 013 e-mail: sebastian.stepin-
ski@nordea.com 

Nordea Bank Polska SA o/Be³chatów, I POB, 
ul. Próchnika 2, Piotrków Trybunalski, Do-
rota Wojciechowska, tel. (44) 649 60 27, 
kom. 0 698 636 050, e-mail: dorota.woj-
ciechowska@nordea.com
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W celu odebrania pierwszego zaœwiad-
czenia nale¿y stawiæ siê osobiœcie (lub daæ 
komuœ swoje pisemne pe³nomocnictwo) z 
dowodem osobistym i z dowodami wp³at:
• 150 z³ (za 6 miesiêcy) lub 300 z³ (za 

12 miesiêcy) na £ódzk¹ Okrêgow¹ Izbê 
In¿ynierów Budownictwa, 

• 160 z³ (za 12 miesiêcy) – z czego 100 z³ prze-
znaczone jest na ubezpieczenie OC a 60 z³ 
na Krajow¹ Izbê In¿ynierów Budownictwa 
(KIIB).

Poni¿ej umieœciliœmy wzór blankietu 
wp³at na £ódzk¹ Okrêgow¹ Izbê In¿ynierów 
Budownictwa. UWAGA! Ka¿dy cz³onek 
£ódzkiej Okrêgowej Izby In¿ynierów Bu-
downictwa ma indywidualne nume-
ry kont: do wp³aty sk³adki na £OIIB i do 
wp³aty sk³adki na obowi¹zkowe ubezpie-
czenie OC i KIIB. Numery kont indywidual-
nych mo¿na sprawdziæ na naszej stronie in-
ternetowej (www.lod.piib.org.pl) w zak³adce 
„lista cz³onków” oraz na stronie Polskiej Izby 
In¿ynierów Budownictwa (www.piib.org.pl).

Na konto £ódzkiej Okrêgowej Izby In¿y-
nierów Budownictwa nale¿y wp³aciæ sk³adkê 
cz³onkowsk¹ w wysokoœci 150 lub 300 z³.

Termin wa¿noœci zaœwiadczenia uza-
le¿niony jest od wysokoœci sk³adki wp³a-
conej na konto £ódzkiej Okrêgowej Izby 
In¿ynierów Budownictwa:

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

Wa¿noœæ zaœwiadczenia liczy siê od 
pierwszego dnia miesi¹ca, w którym dana 
osoba zosta³a wpisana na listê cz³onków 
Izby na mocy uchwa³y Rady £OIIB lub jej 
Prezydium.

Na przyk³ad, jeœli dana osoba zosta³a 
wpisana na listê cz³onków £OIIB 5 listopa-
da 2003 r. i op³aci³a sk³adkê na £OIIB w wy-
sokoœci 150 z³, to otrzymuje zaœwiadczenie 
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 na 15 dni przed jego 
up³ywem (w celu usprawnienia pracy biu-
ra prosimy jednak o dokonywanie wp³at 
z wyprzedzeniem 30-dniowym) wp³a-
ciæ sk³adkê na £ódzk¹ Okrêgow¹ Izbê In¿y-
nierów Budownictwa (odpowiednio 150 lub 
300 z³) i 160 z³ na konto KIIB w przypad-

ku gdy up³ynê³o 12 miesiêcy od poprzed-
niej 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 li-
stem poleconym.

UWAGA!
Cz³onkowie naszej Izby, którzy otrzymali 

przypomnienie informuj¹ce, ¿e nie op³acali 
sk³adek cz³onkowskich przez 6 miesiêcy pro-
szeni s¹ o niezw³oczne uiszczenie zaleg³ych 
op³at. W przeciwnym wypadku zostan¹ zawie-
szeni w prawach cz³onka Izby zgodnie z art. 
42 ust. 3 pkt. 3 ustawy z 15 grudnia 2000 r. 
o samorz¹dach zawodowych architektów, in-
¿ynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. 
U. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.) oraz § 2 pkt. 
3 Regulaminu przy ustaniu, zawieszeniu lub 
wznowieniu cz³onkostwa w PIIB.

Osoby zawieszone w prawach cz³onka 
£OIIB na w³asny wniosek, przy wznowieniu 
cz³onkostwa s¹ zwolnione z wnoszenia op³a-
ty 100 z³ wymienionej w § 6 „Regulaminu 
postêpowania przy ustaniu, zawieszeniu lub 
wznawianiu cz³onkostwa w PIIB”. Jednak 
zwolnienie z tej op³aty przys³uguje ka¿-
demu cz³onkowi £OIIB tylko raz.

Informacje o składkach


