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Spis treściSzanowne Kole¿anki,
Szanowni Koledzy,

Po raz kolejny na pocz¹tku marca do-
ciera do Pañstwa przedzjazdowy numer 
„Kwartalnika £ódzkiego”, który charakte-
ryzuje siê nie tylko wiêksz¹ objêtoœci¹, 
lecz zawiera tak¿e sprawozdania z ca³o-
rocznej dzia³alnoœci poszczególnych orga-
nów jak równie¿ rozmaite – przydatne 
podczas zjazdu Izby – materia³y. Dzisiaj 
jednak chcia³bym zwróciæ uwagê Szano-
wnych Pañstwa na fakt, ¿e trzymacie w 
rêku dziesi¹ty numer tego wydawnictwa, 
które ujrza³o œwiat³o dzienne 30 listopada 
2003 roku i od tego czasu jako biuletyn 
£ódzkiej Okrêgowej Izby In¿ynierów Bu-
downictwa regularnie dociera do wszyst-
kich osób maj¹cych pe³ne prawa cz³onka 
Izby.

Nie jestem do koñca przekonany czy 
fakt ten upowa¿nia nas do obchodzenia ja-
kiegokolwiek jubileuszu, jednak wydaje 
siê, ¿e mo¿e byæ dobr¹ okazj¹ do dokona-
nia swego rodzaju podsumowania, a prze-
de wszystkim do wnikliwego przeanalizo-
wania miejsca i roli „Kwartalnika” w struk-
turach £OIIB a mo¿e nawet ca³ego samo-
rz¹du zawodowego in¿ynierów budowni-
ctwa.

By³oby wskazane, a¿eby tak¹ analizê 
przeprowadzi³a nie tylko Redakcja „Kwar-
talnika £ódzkiego”, lecz równie¿ jego PT 
Czytelnicy. A zatem oczekujemy na ewentu-
alne uwagi, rady, zalecenia itp., przekazy-
wane telefonicznie lub za poœrednictwem 
poczty (tradycyjnej albo elektronicznej). 
Mo¿e pos³u¿¹ one do uruchomienia no-
wego k¹cika pod nazw¹ „Forum Czytelni-
ków”?

Jak dot¹d jedno jest pewne. Tytu³ biule-
tynu £OIIB, który pocz¹tkowo traktowali-
œmy jako roboczy, nale¿y uznaæ jako osta-

tecznie przyjêty w trybie aklamacji. Przez 
dwa i pó³ roku bowiem nikt innego tytu³u 
nie wymyœli³. A je¿eli nawet wymyœli³ – to 
nie zg³osi³. 

Na zakoñczenie tego quasi-jubileuszo-
wego w¹tku odwa¿ê siê ujawniæ Pañstwu 
moje marzenie, które mo¿na sformu³o-
waæ w sposób nastêpuj¹cy: Oby „Kwar-
talnik £ódzki” sta³ siê goœciem oczekiwa-
nym i mile widzianym w Waszych domach. 
Aby by³ z zainteresowaniem czytany od 
ok³adki do ok³adki (a je¿eli ju¿ nie czytany 
to chocia¿ wnikliwie przegl¹dany).

Marzenia maj¹ to do siebie, ¿e niekie-
dy siê spe³niaj¹. Dobrze by by³o, gdyby 
w³aœnie to marzenie spe³nia³o siê regular-
nie chocia¿by raz na trzy miesi¹ce.

A wszystkim stu piêædziesiêciu szeœciu 
delegatom na V Zjazd £OIIB ¿yczê, a¿eby 
8 kwietnia dokonali trafnych i odpowie-
dzialnych wyborów sk³adów osobowych 
piêciu organów naszej Izby.

Andrzej B. Nowakowski
Przewodnicz¹cy Rady £OIIB
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Aktualności

Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB
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• 7 listopada 2005 r. prof. Grzegorz Sa-
biniak z Politechniki £ódzkiej przepro-
wadzi³ szkolenie w zakresie pomiarów 
i regulacji powykonawczej instalacji wen-
tylacyjnych. Wziê³o w nim udzia³ tylko 
9 osób.

• 14 listopada 2005 r. w siedzibie naszej 
Izby (w sali konferencyjnej) odby³a siê 
narada przedstawicieli Powiatowych In-
spektoratów Nadzoru Budowlanego z kie-
rownictwem Wojewódzkiego Inspektora-
tu Nadzoru Budowlanego w £odzi. Wzi¹³ 
w niej udzia³ delegowany przez G³ównego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego mgr 
Pawe³ Ziemski – dyrektor Departamentu 
Prawnego GUNB w Warszawie. Podczas 
narady m.in. omawiano problemy wspó³-
pracy samorz¹du zawodowego in¿ynie-
rów budownictwa z organami nadzoru 
budowlanego w zakresie eliminowania 
nieprawid³owoœci powstaj¹cych podczas 
procesu budowlanego. Nasz¹ Izbê repre-
zentowali: przewodnicz¹cy S¹du Dyscy-
plinarnego z zastêpc¹ oraz Rzecznik Od-
powiedzialnoœci Zawodowej.

• Tego samego dnia dr in¿. Antoni Rub-
nikowicz z Politechniki £ódzkiej prze-
prowadzi³ szkolenie w zakresie oblicza-
nia zysków wilgoci w halach mieszcz¹-
cych baseny p³ywackie. Wziê³o w nim 
udzia³ zaledwie 8 osób.

• 16 listopada 2005 r. w siedzibie naszej 
Izby mia³o miejsce wyjazdowe posiedzenie 
Prezydium Krajowej Rady PIIB z udzia³em 
przewodnicz¹cych organów Krajowej Izby 
In¿ynierów Budownictwa. Nasi goœcie z 
uznaniem wypowiadali siê na temat siedzi-
by £OIIB, a pani Krystyna Korniak-Figa, 
przewodnicz¹ca Krajowej Komisji Rewi-
zyjnej, obdarowa³a nas obrazem przedsta-
wiaj¹cym krakowskie Sukiennice. Wie-
czorem w hotelu Savoy odby³o siê spotka-
nie kole¿eñskie, w którym udzia³ wziê³o 
równie¿ kilku przewodnicz¹cych Rad Ok-
rêgowych Izb In¿ynierów Budownictwa.

• 17 listopada 2005 r. o godzinie 9.30  
w siedzibie naszej Izby rozpoczê³a siê 
zorganizowana przez £OIIB konferencja 
„Samorz¹d zawodowy in¿ynierów bu-
downictwa – dziœ i jutro” (szerzej na te-
mat konferencji piszemy na str. 18).

• 18 listopada 2005 r. w siedzibie naszej 
Izby odby³o siê szkolenie w zakresie 
ochrony odgromowej obiektów budowla-
nych w ujêciu nowych aktów normatyw-
nych, przeprowadzone przez prof. An-
drzeja Sowê z Politechniki Bia³ostockiej. 
W szkoleniu udzia³ wziê³o 35 osób.

• 21 listopada 2005 r. w siedzibie naszej 
Izby prof. Grzegorz Sabiniak z Politechniki 
£ódzkiej przeprowadzi³ szkolenie na te-
mat technologii i materia³ów stosowa-

nych w wykonawstwie kana³ów wentylacyj-
nych. Wziê³o w nim udzia³ tylko 11 osób.

Od tego dnia dr in¿. Andrzej Bratkowski 
przesta³ piastowaæ stanowisko Podse-
kretarza Stanu do spraw budownictwa, 
gospodarki przestrzennej i mieszkanio-
wej, które zajmowa³ w Ministerstwie 
Infrastruktury. Nieco wczeœniej premier 
Kazimierz Marcinkiewicz postanowi³, ¿e 
ministrem w³aœciwym do spraw budow-
nictwa, gospodarki przestrzennej i mie-
szkaniowej bêdzie Minister Transportu  
i Budownictwa.

• 22 listopada 2005 r. w Warszawie Pre-
zes Krajowej Rady PIIB prof. Zbigniew 
Grabowski spotka³ siê z Przewodnicz¹-
cymi Rad Okrêgowych Izb In¿ynierów 
Budownictwa. Podczas tego spotkania 
m.in. omówiono:
– organizacjê obwodowych zebrañ wybor-

czych oraz zjazdów Okrêgowych IIB,
– problemy zwi¹zane z wydawaniem  

i kolporta¿em miesiêcznika PIIB „In-
¿ynier Budownictwa”,

– sytuacjê w Okrêgowej Izbie In¿ynierów 
Budownictwa w Zielonej Górze.

• 23 listopada 2005 r. w Warszawie od-
by³o siê II Zgromadzenie Ogólne Euro-
pejskiej Rady Izb In¿ynierskich (Euro-
pean Council of Engineers Chambers 
– ECEC) – organizacji za³o¿onej w 2003 r. 
przez izby in¿ynierskie 10 krajów: Austrii, 
Chorwacji, Serbii i Czarnogóry, Czech, 
Niemiec, Polski, S³owenii, S³owacji, Wê-
gier i W³och. Polsk¹ Izbê In¿ynierów Bu-
downictwa reprezentowali: prof. Zbig-
niew Grabowski i prof. Wojciech Radom-
ski – wiceprezes Krajowej Rady.

• Tego samego dnia (w godz. 10.00-16.00)  
w siedzibie naszej Izby dr in¿. Jerzy Karyœ  
z Politechniki Wroc³awskiej przeprowadzi³ 
szkolenie na temat: „Ochrona przeciwwil-
gociowa oraz termiczna przyziemia budyn-
ków – diagnostyka i naprawy”. W szkoleniu 
wziê³o udzia³ 20 osób.

• W tym samym dniu o godz. 16.15 odby³o 
siê 49. posiedzenie Prezydium Rady 
£OIIB, podczas którego m.in.:
– przyjêto projekt prowizorium bud¿e-

towego na 2006 rok,
– utrzymano dotychczasowe zasady do-

p³at do czasopism naukowo-technicz-
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nych prenumerowanych przez cz³on-
ków naszej Izby,

– ustalono zasady wynagradzania cz³on-
ków komisji egzaminacyjnych na upra-
wnienia budowlane,

– przyznano bezzwrotne zapomogi: jed-
n¹ poœmiertn¹ i jedn¹ na op³acenie 
sk³adek cz³onkowskich,

– zapoznano siê z wynikami prac Komi-
sji Przetargowej, która dokona³a wy-
boru bieg³ego rewidenta ksiêgowego  
w celu sprawdzenia bilansu £OIIB za 
2005 rok,

– podjêto niezbêdne decyzje w zwi¹zku 
z pracami remontowo-modernizacyj-
nymi na terenie naszej nieruchomo-
œci,

– zapoznano siê z przebiegiem przygoto-
wañ do V Zjazdu £OIIB oraz opracowa-
no projekt uchwa³y Rady w tej sprawie,

– omówiono problemy zwi¹zane z win-
dykacj¹ zaleg³ych sk³adek cz³onkow-
skich,

– przyjêto projekt ramowego planu pra-
cy Rady £OIIB na 2006 rok.

• 24 listopada 2005 r. w ramach cyklu 
„Czwartkowe spotkania na Politechnice” 
mia³ miejsce wyk³ad prof. Dariusza Ga-
wina (P£) na temat zabezpieczania kon-
strukcji ¿elbetowych przed negatywnymi 
skutkami oddzia³ywania wysokich tem-
peratur. W szkoleniu tym wziê³o udzia³ 
15 osób.

• 26 listopada 2005 r. w du¿ej sali ob-
rad Rady Miasta £odzi obradowa³ XXI 
Zjazd Okrêgowej Izby Lekarskiej w £o-
dzi. By³ to zjazd sprawozdawczo-wybor-
czy koñcz¹cy kolejn¹ kadencjê samo-
rz¹du lekarskiego, a obrady przeci¹gnê-
³y siê do późnych godzin wieczornych. 
Przewodnicz¹cym Rady Izby wybrano 
ponownie dr. Grzegorza Krzy¿anows-
kiego. Gratulujemy!

• 30 listopada 2005 r. minê³y dwa lata od 
dnia, w którym ukaza³ siê pierwszy nu-
mer „Kwartalnika £ódzkiego” – biulety-
nu informacyjnego naszej Izby.

• W koñcu listopada na wniosek Ministra 
Transportu i Budownictwa nominacjê na 
stanowisko Sekretarza Stanu otrzyma³ 
pan Piotr Styczeñ, który bêdzie odpowia-
da³ w tym resorcie za sprawy budownic-

twa, gospodarki przestrzennej i mieszka-
niowej.

• W okresie 2-12 grudnia 2005 r. Komi-
sja Kwalifikacyjna £OIIB przeprowadzi³a 
jesienn¹ sesjê egzaminacyjn¹, do której 
zosta³o zakwalifikowanych 101 osób, 
spoœród których do egzaminów przyst¹-
pi³o 91 osób. Uprawnienia budowlane 
nadano 80. osobom, co daje wysok¹, bo 
87,9-procentow¹ sprawnoœæ.

• 2 grudnia 2005 r. w siedzibie naszej 
Izby dwóch specjalistów w osobach mgr. 
in¿. Artura Adamiaka i mgr. in¿. Janusza 
Zduñczyka przeprowadzi³o szkolenie w 
zakresie oœwietlenia awaryjnego, w któ-
rym udzia³ wziê³o 16 osób.

• 8 grudnia 2005 r. na zakoñczenie cyklu 
szkoleñ organizowanych pod has³em 
„Czwartkowe spotkania na Politechnice” 
prof. Dariusz Gawin z P£ omówi³ wpro-
wadzone ostatnio nowe normy (polskie  
i europejskie) z zakresu problematyki 
cieplnej i cieplno-wilgotnoœciowej. W szko-
leniu tym wziê³o udzia³ 18 osób.

• 9 grudnia 2005 r. w siedzibie naszej 
Izby prof. Andrzej Sowa z Politechniki 
Bia³ostockiej przeprowadzi³ drug¹ czêœæ 
szkolenia na temat ochrony odgromowej 
obiektów budowlanych w ujêciu nowych 
aktów normatywnych. W szkoleniu tym 
udzia³ wziê³y 42 osoby.

• 14 grudnia 2005 r. odby³o siê siedem-
naste plenarne posiedzenie Rady, pod-
czas którego m.in.:
– wys³uchano informacji na temat dzia-

³alnoœci naszej Izby w okresie od ostat-
niego posiedzenia Rady,

– przeprowadzono obszern¹ dyskusjê 
na temat problemów zwi¹zanych z opi-
niowaniem przez jednostki organiza-
cyjne Polskiej Izby In¿ynierów Budo-
wnictwa projektów aktów prawnych  
w zakresie budownictwa,

– przyjêto uchwa³ê w sprawie zwo³ania 
V Zjazdu £OIIB,

– dokonano korekty bud¿etu naszej Izby 
na 2005 rok,

– przyjêto prowizorium bud¿etowe 
£OIIB na 2006 rok,

– zatwierdzono uchwa³y Prezydium Ra-
dy przyjête w okresie od ostatniego 
posiedzenia Rady,

– wys³uchano informacji przewodnicz¹-
cych organów naszej Izby na temat 
bie¿¹cej dzia³alnoœci.
Mi³ym akcentem by³o wrêczenie przez 

Przewodnicz¹cego Rady pami¹tkowego 
dyplomu koledze Jerzemu Hornungowi, 
który obchodzi³ w 2005 r. piêkny jubile-
usz osiemdziesi¹tych pi¹tych urodzin.

• Tego samego wieczora w £ódzkim Domu 
Technika odby³o siê œrodowiskowe spo-
tkanie cz³onków Oddzia³u £ódzkiego 
Polskiego Zwi¹zku In¿ynierów i Techni-
ków Budownictwa, podczas którego m.in.:
– wrêczono odznaki „Zas³u¿ony Senior 

PZITB”,
– dyskutowano na temat sylwetki in¿y-

niera budowlanego.
• 15 grudnia 2005 r. – po raz czwarty w 

ogóle, a po raz pierwszy w siedzibie na-
szej Izby – odby³o siê spotkanie op³atko-
we przewodnicz¹cych i cz³onków orga-
nów £OIIB, które celebrowa³ ksi¹dz 
Kazimierz Kurek – kapelan naszej Izby.

• 16 grudnia 2005 r. w £ódzkim Domu 
Technika Oddzia³ £ódzki Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich zorganizowa³ spo-
tkanie op³atkowe, w którym udzia³ wziêli 
czo³owi dzia³acze SEP, honorowi cz³on-
kowie SEP oraz przedstawiciele organi-
zacji wspó³pracuj¹cych, w tym £OIIB.

• 21 grudnia 2005 r. w Warszawie odby³o 
siê plenarne posiedzenie Krajowej Rady 
PIIB, podczas którego m.in.:
– dokonano zmian w Radzie Nadzorczej 

Wydawnictwa PIIB „In¿ynier Budow-
nictwa”,

– omówiono program dzia³ania Wydaw-
nictwa PIIB „In¿ynier Budownictwa” 
oraz ustalono zasady zakupu i dystry-
bucji wydawanego periodyku,

– dokonano zmian w bud¿ecie Krajowej 
Izby In¿ynierów Budownictwa na 2005 
rok (kwota wp³ywów i wydatków wynosi 
6 180 000 z³, w tym na p³ace, rycza³ty  
i ekwiwalenty wydano 1 400 000 z³ a na 
„In¿yniera Budownictwa” i og³oszenia 
w mediach – 2 460 000 z³),

– przyjêto „Regulamin postêpowania 
kwalifikacyjnego w sprawie nadawa-
nia uprawnieñ budowlanych”, nie 
przyjêto natomiast pozosta³ych opra-
cowanych przez Krajow¹ Komisjê Kwa-
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lifikacyjn¹ PIIB regulaminów, a mia-
nowicie: „Regulaminu postêpowania 
w sprawie uznawania w Polsce kwali-
fikacji zawodowych w budownictwie 
osób z pañstw Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego oraz z Konfederacji 
Szwajcarskiej” oraz „Regulaminu po-
stêpowania kwalifikacyjnego w spra-
wie nadawania tytu³u rzeczoznawcy 
budowlanego”,

– ustalono, ¿e V Krajowy Zjazd PIIB od-
bêdzie siê w Warszawie w dniach 23-
-24 czerwca 2006 r. oraz przyjêto har-
monogram przygotowañ do zjazdu,

– uchylono uchwa³ê nr 12/R/05 Rady 
Lubuskiej OIIB w Zielonej Górze z 14 
października 2005 r.,

– przyjêto uchwa³ê w sprawie organizacji 
Lubuskiej Okrêgowej Izby In¿ynierów 
Budownictwa.

• 3 stycznia br. siedzibê naszej Izby  od-
wiedzi³ Wojewódzki Konserwator Zaby-
tków – pan Wojciech Szygendowski, któ-
ry m.in. wyrazi³ uznanie dla £ódzkiej 
Okrêgowej Izby In¿ynierów Budownictwa 
za odrestaurowanie budynku z 1900 r., 
nale¿¹cego obecnie do wyró¿niaj¹cych 
siê obiektów w tej czêœci miasta.

• 4 stycznia br. odby³o siê 50. (ma³y jubi-
leusz!) posiedzenie Prezydium Rady 
£OIIB, podczas którego m.in.: 
– zaakceptowano sposób wynagradzania 

cz³onków Komisji Kwalifikacyjnej £OIIB 
za przygotowywanie zestawów pytañ 
na potrzeby egzaminów na uprawnie-
nia budowlane,

– zapoznano siê z wykonaniem bud¿etu 
Izby za 11 miesiêcy 2005 r.,

– przyznano bezzwrotn¹ zapomogê loso-
w¹ jednej osobie, 

– omówiono bie¿¹ce sprawy finansowe,
– zapoznano siê ze sprawozdaniem Zespo³u 

Rady £OIIB ds. Inwestycji W³asnych,
– podjêto decyzje zwi¹zane z przygoto-

waniami do V Zjazdu £OIIB,
– postanowiono dostosowaæ zaœwiadcze-

nia wydawane cz³onkom £OIIB do 
wzoru obowi¹zuj¹cego w PIIB (nie 
bêd¹ ju¿ wpisywane tytu³y zawodowe, 
a jedynie imiê i nazwisko),

– w zwi¹zku z wp³yniêciem do biura Izby 
wyroku S¹du Rejonowego w Szczecinie, 

uznano za konieczne prowadzenie re-
jestru osób ukaranych w trybie odpo-
wiedzialnoœci zawodowej i dyscypli-
narnej.

• 9 stycznia br. zmar³ nagle mgr Wiktor 
W. Goliñski – redaktor naczelny „Wiado-
moœci Projektanta Budownictwa” – mie-
siêcznika Izby Projektowania Budowla-
nego.

• 11 stycznia br. po raz pierwszy w sie-
dzibie naszej Izby (a po raz szósty w 
ogóle) mia³a miejsce uroczystoœæ wrê-
czenia decyzji o nadaniu przez Komisjê 
Kwalifikacyjn¹ £OIIB uprawnieñ bu-
dowlanych osobom, które w sesji je-
siennej pomyœlnie przesz³y przez wszy-
stkie szczeble postêpowania kwalifika-
cyjnego. W uroczystoœci tradycyjnie wzi¹³ 
udzia³ Wojewoda £ódzki prof. Stefan 
Krajewski.

• 16 stycznia br. odby³o siê posiedzenie 
Komitetu Organizacyjnego V Zjazdu 
£OIIB.

• 24 stycznia br. w Poznaniu, w ramach 
Miêdzynarodowych Targów „BUDMA” 
zorganizowano Dzieñ In¿yniera Budow-
nictwa pod has³em „Budownictwo zrów-
nowa¿one”. Zachêcamy naszych Czy-
telników do zdefiniowania tego pojêcia. 
W przypadku braku zg³oszeñ rozpiszemy 
konkurs na definicjê terminu „budow-
nictwo niezrównowa¿one”.

• 25 stycznia br. dokonano odbioru robót 
remontowo-modernizacyjnych wykona-
nych w piwnicach siedziby naszej Izby 
przy ul. Pó³nocnej 39.

• 26 stycznia br. w siedzibie naszej Izby od-
by³o siê wyjazdowe posiedzenie Zarz¹du 
Oddzia³u £ódzkiego PZITB z udzia³em 
cz³onków Prezydium Rady £OIIB oraz 
przewodnicz¹cego Komisji Kwalifikacyjnej 
£OIIB. Podczas zebrania m.in.:

– omówiono sposoby realizacji porozumienia 
o wspó³pracy pomiêdzy £OIIB a Stowa-
rzyszeniami Naukowo-Technicznymi dzia-
³aj¹cymi w obszarze budownictwa na tere-
nie £odzi i województwa ³ódzkiego,

– dokonano konkretnych ustaleñ zwi¹za-
nych ze wspóln¹ organizacj¹ Konkursu 
im. prof. W³adys³awa Kuczyñskiego na 
najlepsz¹ pracê dyplomow¹ wykonan¹ 
przez studentów Wydzia³u Budowni-

ctwa, Architektury i In¿ynierii Œrodo-
wiska P£,

– ustalono, jakimi sposobami wspólnie 
wp³ywaæ na programy kszta³cenia stu-
dentów na ww. Wydziale,

– zapoznano siê z profilem oraz wynikami 
pracy Komisji Kwalifikacyjnej £OIIB,

– przedyskutowano problemy absorbuj¹ce 
œrodowisko kadry technicznej budow-
nictwa dzia³aj¹cej na terenie £odzi i wo-
jewództwa ³ódzkiego.

• 1 lutego br. w Warszawie odby³o siê ple-
narne posiedzenie Krajowej Rady PIIB, 
podczas którego m.in.:

– uchylono uchwa³ê z 28 czerwca 2005 r. 
Rady Lubelskiej OIIB w sprawie regula-
minu zebrañ w obwodach wyborczych,

– podjêto uchwa³ê w sprawie wysokoœci wy-
nagrodzenia cz³onków zespo³u sprawdza-
j¹cego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 
do spraw uznawania kwalifikacji zawodo-
wych cudzoziemców, którzy chc¹ pe³niæ 
na terenie Polski samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie,

– wys³uchano informacji na temat realiza-
cji bud¿etu Krajowej Izby In¿ynierów 
Budownictwa w 2005 r.,

– przyjêto „Regulamin postêpowania w 
sprawach nadawania tytu³u rzeczoznaw-
cy budowlanego”,

– odrzucono projekt „Regulaminu postê-
powania w sprawach nadawania tytu³u 
rzeczoznawcy osobom nieposiadaj¹cym 
uprawnieñ budowlanych”,

– zapoznano siê ze stanem realizacji wnio-
sków zg³oszonych podczas IV Krajowego 
Zjazdu PIIB,

– przyjêto uchwa³ê w sprawie apelu do pro-
jektantów obiektów wielkopowierzchnio-
wych,

– podjêto uchwa³ê w sprawie okreœle- 
nia liczby delegatów na Krajowe Zjazdy  
w drugiej kadencji (2006-2010),

– wys³uchano informacji Przewodnicz¹cego 
Krajowego S¹du Dyscyplinarnego o ka-
rach na³o¿onych przez s¹d na piêciu 
cz³onków Prezydium Rady Lubuskiej 
OIIB w Zielonej Górze w zwi¹zku z uchy-
laniem siê od obowi¹zku wdra¿ania 
uchwa³ Krajowej Rady PIIB,

– omówiono problemy zwi¹zane z organi-
zacj¹ okrêgowych zjazdów Izb.



mgr in¿. Krystyna Korniak-Figa

absolwentka Wydzia³u In¿ynierii Sanitarnej 
i Wodnej Politechniki Krakowskiej oraz Wydzia-
³u In¿ynierii Œrodowiska i Geodezji Akademii 
Rolniczej. Ma uprawnienia bez ograniczeñ do 
projektowania i kierowania robotami budow-
lanymi w specjalnoœci instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urz¹dzeñ cieplnych, wentyla-
cyjnych, gazowych, wodoci¹gowych i kanaliza-
cyjnych. 
Jest rzeczoznawc¹ PZITS od 1991 r. W latach 
1993-1999 pe³ni³a funkcjê rzeczoznawcy Mi-
nistra Ochrony Œrodowiska, Zasobów Natu-
ralnych i Leœnictwa w zakresie ochrony wód, 
a w latach 1999-2002 by³a cz³onkiem Komisji 
do spraw uprawnieñ budowlanych przy Wo-
jewodzie Ma³opolskim.
Od 1971 r. jest cz³onkiem PZITS (od 2004 r. 
honorowym), od 1998 r. pe³ni funkcjê wice-
prezesa krakowskiego oddzia³u, a od 1994 r. 

przewodnicz¹cej G³ównej Komisji Rewizyjnej PZITS. By³a cz³onkiem zespo³u organizacyjnego 
PIIB z ramienia PZITS. Jest przewodnicz¹c¹ Krajowej Komisji Rewizyjnej, przewodnicz¹c¹ 
Zespo³u Samopomocowego Ma³opolskiej Okrêgowej Izby In¿ynierów Budownictwa, delegatem 
na Krajowy Zjazd oraz cz³onkiem zespo³u redakcyjnego biuletynu MOIIB „Budowlani”.
Obecnie prowadzi w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹.
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Okiem rewizora
Wywiad z mgr inż. Krystyną Korniak-Figa – przewodniczącą Krajowej Komisji Rewizyjnej

Czym zajmuje siê Krajowa Komisja 
Rewizyjna?
Krajowa Komisja Rewizyjna (KKR) na 

mocy ustawy z 15 grudnia 2000 r. o samo-
rz¹dach zawodowych architektów, in¿ynie-
rów budownictwa oraz urbanistów jest jed-
nym z szeœciu organów Krajowej Izby In-
¿ynierów Budownictwa. Pocz¹tkowo liczy³a 
9 osób, a po odwo³aniu przez II Krajowy 
Zjazd PIIB jednego z jej cz³onków pracuje w 
oœmioosobowym sk³adzie.

Podstawowe obowi¹zki Krajowej Komisji 
Rewizyjnej zosta³y zapisane w art. 35 ust. 1  
i 2 ww. ustawy, powtórzone w § 12 ust. 1 Sta-
tutu PIIB, a uszczegó³owione w Regulami-
nie Krajowej Komisji Rewizyjnej. Jednym z 
g³ównych obowi¹zków tego organu jest pla-
nowe kontrolowanie statutowej, finansowej  
i gospodarczej dzia³alnoœci Krajowej Izby, 
polegaj¹ce na badaniu, analizie, sprawdza-
niu i ocenie. W ramach tego zadania badana 
jest zgodnoœæ zadañ realizowanych przez or-
gana KIIB oraz powo³ane przez nie komisje  
i zespo³y z przepisami ustaw, statutu, regula-
minów oraz wykonanie uchwa³ podjêtych 
przez Krajowy Zjazd i Krajow¹ Radê PIIB. 
Oceniana jest równie¿ prawid³owoœæ prowa-
dzenia dokumentacji w zakresie stosunku 
pracy, prawid³owoœæ i przestrzeganie zasad 
zawierania umów cywilno-prawnych, prawi-
d³owoœæ dokumentacji kasowej i zarz¹dza-
nia œrodkami zgromadzonymi na rachun-
kach bankowych, zobowi¹zania publiczno-
-prawne (czyli podatki, op³aty, sk³adki ubez-
pieczeniowe), dokumentacja p³acowa w za-
kresie prawid³owoœci i terminowoœci wyp³at 
(rycza³tów, ekwiwalentów, z tytu³u wykona-
nia umów cywilno-prawnych, wynagrodze-
nia pracowników biura KIIB). Krajowa 
Komisja Rewizyjna bada tak¿e stan maj¹tku 
Izby w zakresie zgodnoœci ze stanem w ksiê-
gach inwentarzowych i rachunkowych, zgod-
noœæ zrealizowanych (lub realizowanych) 
operacji finansowych z zamierzeniami i obo-
wi¹zuj¹cym prawem pod k¹tem rzetelnoœci, 
celowoœci, gospodarnoœci i legalnoœci oraz 
stan bud¿etu KIIB – realizacjê i przestrzega-

nie zasad gospodarki finansowej w danym 
roku obrotowym i okresie sprawozdawczym.

KKR sporz¹dza sprawozdania z dzia³al-
noœci kontrolnej, które przedstawia 
Krajowemu Zjazdowi PIIB, wnioskuj¹c przy 
tym o udzielenie lub nieudzielenie absolu-
torium Krajowej Radzie. 

Do zadañ organu, który reprezentujê, 
nale¿y równie¿ opiniowanie na wniosek 
Prezydium KR PIIB jego zamierzeñ finan-
sowych i gospodarczych (jednak z takim 
wnioskiem w koñcz¹cej siê kadencji Pre-
zydium nie wyst¹pi³o). 

Istotnym zadaniem jest sprawowanie nad-
zoru nad Okrêgowymi Komisjami Rewizyjnymi 
poprzez udzia³ w ich posiedzeniach, kontrolê 
protoko³ów i podejmowanych uchwa³; uchyla-
nie uchwa³ podjêtych przez OKR sprzecznych 
z prawem lub uchwa³ami i regulaminami wy-
danymi na podstawie ustawy, a tak¿e udzia³ 
przewodnicz¹cych OKR w posiedzeniach KKR 
i w szkoleniach organizowanych przez KKR 
lub Okrêgowe Komisje Rewizyjne.

Do obowi¹zków KKR nale¿¹ ponadto: 
uczestnictwo Przewodnicz¹cej KKR z g³o-
sem doradczym w posiedzeniach Prezydium 
i Krajowej Rady PIIB; prowadzenie bie¿¹-
cych spraw, w tym korespondencji; podej-
mowanie dzia³añ wyjaœniaj¹cych i spraw-
dzaj¹cych co do prawid³owoœci, terminowo-
œci, zasadnoœci, sposobu podejmowanych 
dzia³añ organów Izby, wp³ywanie na osta-
teczne rozstrzygniêcie kierowanych do KKR 
przez Okrêgowe Komisje Rewizyjne i Kra-
jow¹ Izbê In¿ynierów Budownictwa spraw 
natury ogólnej i indywidualnych, ustalanie  
i realizacja planu pracy, terminarza i po-
rz¹dku posiedzeñ, szkoleñ oraz wykonywa-
nych czynnoœci kontrolnych. 

Jak ocenia Pani – z punktu widze-
nia Krajowej Komisji Rewizyjnej – 
mijaj¹c¹ kadencjê PIIB?
Ocena mijaj¹cej kadencji PIIB to wynik 

aktywnoœci i zaanga¿owania oraz sposobu 
wykonywania obowi¹zków przez osoby w 
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jednostkach organizacyjnych naszego sa-
morz¹du oraz powo³anych przez nie orga-
nach pomocniczych, wybrane na pierw-
szym i późniejszych Zjazdach Okrêgowych  
i Krajowych. To tak¿e praca osób i podmio-
tów prawnych zatrudnionych do obs³ugi ad-
ministracyjnej, finansowej i prawnej Izb. 
Podejmuj¹c siê oceny mijaj¹cej kadencji 
mam œwiadomoœæ wspó³odpowiedzialnoœci 
okrêgowych i Krajowej Komisji Rewizyjnej 
za jej wynik.

Nale¿y w tym miejscu dodaæ, i¿ wœród 
osób wybranych do Komisji Rewizyjnych 
znaleźli siê i tacy, którzy deklaruj¹c swój ak-
ces do pracy w tym organie, nie zdawali so-
bie sprawy, jakim obowi¹zkom musz¹ spro-
staæ, jak równie¿ ile czasu i dyspozycyjnoœci 
bêdzie to wymaga³o. Ci pozostali bierni w 
swoim dzia³aniu.

Opinie o tym, w jakim stopniu i zakresie 
zosta³y wykonane przez nasz samorz¹d za-
wodowy powierzone i zapisane w ustawie, 
Statucie i Regulaminach zadania przedsta-
wione zosta³y w referatach na konferencji 
pt. „Samorz¹d zawodowy In¿ynierów Bu-
downictwa – dziœ i jutro”, zorganizowanej 
przez £OIIB w listopadzie 2005 roku, w któ-
rej mia³am zaszczyt uczestniczyæ. 

Moja ocena mijaj¹cej kadencji PIIB od-
nosi siê w szczególnoœci do wyników reali-
zacji przez ni¹ uchwa³, wniosków, zaleceñ 
OKR i KKR zawartych w protoko³ach pokon-
trolnych, a tak¿e w sprawozdaniach przyjê-
tych przez kolejne zjazdy sprawozdawcze 
okrêgowe i krajowe. Otó¿ zalecenia te gene-
ralnie zosta³y uwzglêdnione w dalszych 
dzia³aniach Izb, a uchwa³y i wnioski by³y re-
alizowane. Œwiadczy o tym tak¿e wystêpo-
wanie KKR i OKR do kolejnych zjazdów 
z wnioskami o udzielenie absolutorium 
odpowiednio okrêgowej i Krajowej Radzie. 
Stan wykonania przez PIIB zadañ, tak¿e or-
ganizacyjnych, i wype³nienia obowi¹zków, 
oceniam wiêc pozytywnie.

Z jakimi uchybieniami Krajowa Ko-
misja Rewizyjna spotka³a siê w mi-
jaj¹cej kadencji dzia³ania samorz¹-
du?
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e uchybienia i niepra-

wid³owoœci, na jakie KKR zwróci³a uwagê, 
a które zosta³y usuniête, pojawi³y siê w trud-

nym czasie organizacji Izby i jej organów, 
czyli na pocz¹tku. Dotyczy³y miêdzy innymi: 
braku uporz¹dkowania i dokonania osta-
tecznych rozliczeñ finansowych pomiêdzy Ko-
mitetem, Zespo³ami Organizacyjnymi PIIB, 
a powsta³¹ Izb¹; braku organizacji w³asnej 
ksiêgowoœci, formalnego powo³ania i zorga-
nizowania biura do obs³ugi administracyjnej 
Izby i zatwierdzania dokumentów stanowi¹-
cych podstawê jego funkcjonowania (sche-
matu organizacyjnego, Regulaminu organi-
zacyjnego, Regulaminu pracy, Zasad wyna-
gradzania pracowników); braku poprawnego 
za³o¿enia i prowadzenia dokumentacji praw-
no-pracowniczej zgodnie z wymogami prawa 
pracy; braku dokumentacji, zgodnie z wy-
mogami ustawy o rachunkowoœci, opisuj¹cej 
przyjête przez PIIB zasady rachunkowoœci 
i wprowadzenie jej do stosowania odpowied-
nim rozporz¹dzeniem; braku instrukcji obie-
gu dokumentów finansowo-ksiêgowych; pro-
wadzenia ewidencji wyposa¿enia.

W wyniku zaleceñ komisji rewizyjnych 
uporz¹dkowane zosta³y zasady wynagra-
dzania osób zaanga¿owanych w postêpo-
wanie kwalifikacyjne i egzamin na upraw-
nienia budowlane, podjêto tak¿e w okrê-
gowych izbach dzia³ania samopomocowe, 
w oparciu o przyjête regulaminy. Wyja-
œniono tak¿e i potwierdzono, i¿ gospoda-
rowanie œrodkami finansowymi Izby nie 
podlega przepisom ustawy o zamówie-
niach publicznych, a wobec powy¿szego 
przyjêto do stosowania Regulamin doko-
nywania zakupów, zlecania dostaw i œwiad-
czenia us³ug na rzecz PIIB. Wydano rów-
nie¿ opiniê bêd¹c¹ oficjalnym stanowi-
skiem w sprawie dotycz¹cej pobierania 
op³aty skarbowej przez PIIB (wyjaœniono, 
¿e nie bêdzie pobierana) oraz wydano od-
powiednie decyzje w odniesieniu do stoso-
wania ustawy o ochronie danych osobo-
wych. Podjêto tak¿e dzia³ania w celu roz-
wi¹zania systemu potwierdzania i odbioru 
pism przychodz¹cych, kierowanych do 
rozpatrzenia przez KIIB. Zarz¹dzeniem 
Prezesa  wprowadzono dla ujednolicenia 
stosowanie instrukcji kancelaryjnej i rze-
czowego wykazu akt oraz wdro¿ono w skali 
kraju program komputerowy ujednolica-
j¹cy i uszczegó³awiaj¹cy ewidencjê cz³on-
ków Izby. 

A jak ocenia Pani stopieñ zorganizo-
wania i sprawnoœci dzia³ania okrê-
gowych komisji rewizyjnych i KKR?
Od pocz¹tku mia³am œwiadomoœæ, i¿ 

tylko pozyskanie przez nas „rewizorów”-
-nieprofesjonalistów, podstawowej wiedzy o 
organizacji, zakresie, sposobach realizacji 
powierzonych nam zadañ kontrolnych, po-
zwoli osi¹gn¹æ wysoki stopieñ organizacji, 
a co za tym idzie – sprawnoœci dzia³ania. 
Cykl przeprowadzanych szkoleñ, komplet 
merytorycznie przygotowanych, obszer-
nych materia³ów zawieraj¹cych w³¹czone 
przyk³adowe wzorce do przeprowadzania 
kontroli statutowej, finansowej i gospodar-
czej Izby oraz wzorce w zakresie jej udoku-
mentowania, akty prawne zwi¹zane spe³ni-
³y w sposób pe³ny tê rolê.

Podrêcznikami w wykonywaniu obo-
wi¹zków s¹: Kompendium praktycznej 
wiedzy o organizacji i przeprowadzaniu 
kontroli przez OKR i KKR PIIB w œwietle 
obowi¹zuj¹cych przepisów; Praktyczne 
sposoby przeprowadzania kontroli przez 
OKR i KKR PIIB zadañ wynikaj¹cych z 
przepisów prawa; Instrukcja kontroli do-
wodów ksiêgowych opracowana przez mgr 
Ilonê Bienias; Instrukcja systemu kontroli 
sprawowanej przez Krajow¹ i okrêgowe 
komisje rewizyjne PIIB (oprac. przez Prze-
wodnicz¹c¹ KKR).

Jak na podstawie dotychczasowych 
kontroli ocenia Pani funkcjonowa-
nie £OIIB?
Moj¹ ocenê funkcjonowania £OIIB spró-

bujê przedstawiæ m.in. poprzez pryzmat 
dzia³añ Komisji Rewizyjnej £OIIB, znanych 
w wyniku nadzoru sprawowanego przez wy-
znaczonego w tym celu przez KKR jej cz³on-
ka – kol. Mariana Lipkowskiego. 

Pierwsze nasze spotkania z £OIIB zwi¹-
zane by³y z podjêciem siê w 2003 r. przez 
KKR (na proœbê Prezydium KR) roli media-
tora w postêpowaniu wyjaœniaj¹cym, w od-
niesieniu do uchylonych przez Krajow¹ 
Radê uchwa³ Rady £OIIB, dotycz¹cych 
spraw ubezpieczenia cz³onków, druku 
wniosków o cz³onkostwo w Izbie oraz obo-
wi¹zku zrzeszania siê majstrów budowla-
nych. Na spotkaniach w £odzi z cz³onkami 
OKR a tak¿e przewodnicz¹cym i sekreta-
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rzem Izby sprawy zosta³y wyjaœnione, przy-
jête ustalenia zrealizowane w pe³nym zro-
zumieniu i przyjaznej atmosferze. Wstrzy-
mano prace zespo³u Rady £OIIB ds. Ubez-
pieczeñ, zaniechano wymagania wype³nie-
nia kwestionariusza kwalifikacyjnego i do-
³¹czania oœwiadczenia o niekaralnoœci z ty-
tu³u odpowiedzialnoœci zawodowej jako za-
³¹czników do druku wniosku o cz³onko-
stwo. Drugie nasze spotkanie z cz³onkami 
£OKR mia³o miejsce podczas szkolenia 
wszystkich cz³onków komisji rewizyjnych – 
okrêgowych, krajowej (³¹cznie jest to 114 
rewizorów) – na pocz¹tku października 
2003 r. w Krakowie. W szkoleniu spoœród 7 
cz³onków okrêgowej komisji rewizyjnej 
£OIIB udzia³ wziê³o 5 osób.

Przewodnicz¹cy OKR kol. S³awomir 
Przesmycki czynnie uczestniczy³ we wszy-
stkich szkoleniach zorganizowanych przez 
KKR dla przewodnicz¹cych OKR i cz³on-
ków KKR oraz w posiedzeniach z ich udzia-
³em. Zawsze by³ obecny i gotowy do wy-
miany doœwiadczeñ i opinii dotycz¹cych 
bie¿¹cych dzia³añ organów Izby oraz do 
wspólnego rozwi¹zywania problemów po-
jawiaj¹cych siê przy przeprowadzaniu 
kontroli planowych.

Wszystkie podjête przez komisjê rewi-
zyjn¹ £OIIB uchwa³y by³y zgodne z prawem 

i nie wymaga³y uchylenia przez KKR, a pro-
toko³y z posiedzeñ i roczne sprawozdania 
z dzia³alnoœci przekazywano terminowo. 
Ka¿dy rok sprawozdawczy koñczy³ siê kiero-
waniem przez komisjê rewizyjn¹ £OIIB 
wniosku do okrêgowego Zjazdu o udziele-
nie Radzie absolutorium. Dotychczasowe 
dzia³ania £OIIB potwierdzi³y, i¿ nie jest jej 
obojêtne, w jaki sposób s¹ rozdysponowy-
wane posiadane œrodki oraz jak s¹ lokowa-
ne zapasy. Dowodem jest zakupienie i przy-
wrócenie po remoncie do pierwotnego wy-
gl¹du i œwietnoœci nieruchomoœci, w której 
obecnie znajduje siê siedziba £ódzkiej 
Okrêgowej Izby In¿ynierów Budownictwa. 
Nie by³o sygna³ów o pojawieniu siê jakich-
kolwiek konfliktów miêdzy komisj¹ rewizyj-
n¹ a Rad¹ £OIIB.

Co uda³o siê zrobiæ, a co mo¿na by 
jeszcze ulepszyæ w pracy organu, 
który Pani reprezentuje?
Cz³onkowie okrêgowych komisji rewi-

zyjnych i Krajowej Komisji Rewizyjnej 
przyswoili sobie wymagany zasób wiedzy 
zawarty w wymienionych powy¿ej opraco-
waniach, niezbêdny w wykonywaniu czyn-
noœci kontrolnych i pozyskali w tym wzglê-
dzie doœwiadczenie. Przyjêto do stosowa-
nia instrukcje, w sposób szczegó³owy okre-

œlono technikê i tryb przeprowadzania 
kontroli, jej zakres przedmiotowy, pod-
miotowy i kompetencji, rodzaje i obszary 
kontroli. Zapis, i¿ „kontroli nie podlegaj¹ 
rozstrzygniêcia organów krajowych (okrê-
gowych) Izby bêd¹ce ich ustawowymi, sta-
tutowymi i regulaminowymi kompeten-
cjami” skutecznie i na trwa³e wyelimino-
wa³ tego typu b³êdy sporadycznie zdarzaj¹-
ce siê w toku przeprowadzanych kontroli 
w okrêgach.

Uda³o siê nam zintegrowaæ, co pozwo-
li³o na otwartoœæ we wzajemnym przeka-
zywaniu informacji, stawianiu pytañ, cza-
sem trudnych, dzieleniu siê w¹tpliwoœcia-
mi, okazywaniu sobie wzajemnej ¿yczliwo-
œci i kole¿eñskoœci. Byliœmy zaanga¿owani 
w dzia³ania organu, rzetelnie wykonuj¹c 
swoje zadania. Wiêkszoœæ z nas dzia³a³a na 
rzecz naszych wspólnych interesów odpo-
wiedzialnie i w wywa¿ony sposób. Czujemy 
siê dumni z presti¿u, jaki posiadamy oraz 
sympatii i szacunku, jakimi nas darz¹ 
inni. Nie ma i nie by³o nigdy miêdzy nami 
podzia³u na „my-Warszawa” i „wy-teren” – 
jesteœmy jednym rozcz³onkowanym orga-
nem PIIB. 

Chcia³abym równie¿, aby ci, którzy zosta-
n¹ ponownie wybrani, kontynuowali zapo-
cz¹tkowany przez Œl¹sk¹, Œwiêtokrzysk¹, Za-
chodniopomorsk¹ oraz Kujawsko-Pomorsk¹ 
okrêgow¹ komisjê rewizyjn¹ cykl szkoleñ 
dla tego organu, integruj¹c siê wspólnie 
z kolegami z oœciennych Izb. 

Cz³onkom Komisji Rewizyjnych chcia-
³abym powiedzieæ: Nie schodźcie z okre-
œlonej drogi kontrolowania okreœlonych 
prawem dzia³añ Izby, bo nie jesteœcie or-
ganem powo³anym do kszta³towania jej 
polityki. Trwajcie w atmosferze wzajemnej 
¿yczliwoœci i wspó³pracy, jak¹ uda³o nam 
siê stworzyæ. Odpierajcie wszelkie próby 
podwa¿ania autorytetu i dzia³añ Komisji 
Rewizyjnej jako niezgodnych z prawem. 
Niech ci, którzy zasi¹d¹ w organach nowej 
kadencji kontynuuj¹ tê rozpoczêt¹ przez 
nas pracê.

Dziêkujê za rozmowê

rozmawia³a
Renata W³ostowska

Nasza Izba w statystyce
(stan na 2 lutego 2006 r.)

Aktualnie £ódzka Okrêgowa Izba In¿ynierów Budownictwa zrzesza 6574 Kole¿anek 
i Kolegów, którzy pe³ni¹ samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w ni¿ej wy-
mienionych specjalnoœciach:

•  konstrukcyjno-budowlanej   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3655  .  .  .  .  55,60%
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  i urz¹dzeñ  

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci¹gowych  
i kanalizacyjnych   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1301  .  .  .  .  19,79%

• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  
i urz¹dzeñ elektrycznych i elektroenergetycznych   .  .  .  .  .  . 1123  .  .  .  .  17,08%

• drogowej .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  294  .  .  .  .  . 4,47%
• kolejowej   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  63  .  .  .  .  . 0,96%
• telekomunikacyjnej   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  55  .  .  .  .  . 0,84%
• architektonicznej   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  45  .  .  .  .  . 0,68%
• mostowej   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  38  .  .  .  .  . 0,58%
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V Zjazd 
Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o samorz¹dach zawodowych architektów, in¿ynierów budownictwa 
oraz urbanistów Rada naszej Izby zwo³a³a 8 kwietnia 2006 r. V Zjazd £ódzkiej Okrêgowej Izby In¿ynierów Budownictwa jako 
zwyczajny zjazd sprawozdawczo-wyborczy. O przebiegu i uchwa³ach Zjazdu bêdziemy informowaæ w kolejnych wydaniach 
„Kwartalnika £ódzkiego”, a na pocz¹tek prezentujemy sprawozdania, jakie przedstawi¹ Zjazdowi przewodnicz¹cy organów 
naszej Izby, jak równie¿ listê delegatów stanowi¹cych Zjazd oraz inne informacje.

Sprawozdanie z działalności Rady ŁOIIB w 2005 roku
V Zjazd £ódzkiej Okrêgowej Izby In¿ynie-

rów Budownictwa zakoñczy pierwsz¹ i jedno-
czeœnie rozpocznie drug¹ kadencjê w krótkiej 
historii naszej Izby. Odbêdzie siê wiosn¹ 2006 
roku, bo w ten sposób nawi¹zujemy do cezu-
ry czasowej wyznaczonej przez I Zjazd, który 
obradowa³ 23 marca 2002 roku, to znaczy w 
dniu utworzenia naszej Izby.

Zjazd, jako najwy¿szy organ £OIIB, ma 
do wykonania bardzo konkretne zadania, 
w tym uchwalenie bud¿etu Izby oraz roz-
patrzenie i zatwierdzenie sprawozdañ po-
zosta³ych jej organów. Dokumenty te po-
winny obejmowaæ okreœlony przedzia³ cza-
sowy (najczêœciej jest nim rok kalendarzo-
wy) i dlatego przedstawione na zjeździe 
sprawozdania, w tym z dzia³alnoœci Rady, 
bêd¹ dotyczy³y tylko 2005 roku.

Wydaje siê jednak, ¿e celowe by³oby, 
a¿eby przewodnicz¹cy poszczególnych or-
ganów naszej Izby przedstawili delegatom, 
chocia¿by krótkie, podsumowania dzia³al-
noœci w okresie pierwszej kadencji wraz z 
ewentualnym wyci¹gniêciem konkretnych 
wniosków na przysz³oœæ.

£OIIB w statystyce

1 stycznia br. na liœcie cz³onków naszej 
Izby widnia³y nazwiska 6529 Kole¿anek i 
Kolegów a to oznacza, ¿e per saldo przyby³o 
nam 161 cz³onków, co stanowi 2,53% stanu 
wyjœciowego. W ci¹gu ca³ego 2005 roku na 
listê cz³onków £OIIB zosta³o wpisanych 575 
osób, a 126 osób wznowi³o zawieszone 
cz³onkostwo; zmar³o 12 osób, do innych 
izb przenios³o siê 8 osób, a na w³asny wnio-

sek skreœlono 9 osób. Kontynuowaliœmy 
rozpoczêt¹ w po³owie 2004 roku akcjê skre-
œlania z listy cz³onków z powodu nieop³aca-
nia sk³adek cz³onkowskich przez okres jed-
nego roku (czyli w zwi¹zku z art. 42 ust. 2 
ustawy), w wyniku której Rada skreœli³a 
295 osób.

W  ci¹gu 2005 roku zmuszeni byliœmy 
zawiesiæ w prawach cz³onka 348 osób, z 
czego 127 osób na w³asny wniosek a 221 
osób z powodu nieuiszczania sk³adek cz³on-
kowskich przez okres d³u¿szy ni¿ 6 miesiê-
cy, czyli w zwi¹zku z art. 42 ust. 3 pkt 3 
ustawy.

Odnotowaæ przy tym nale¿y, i¿ od czerw-
ca 2005 roku – zgodnie z zaleceniami 
Krajowej Izby – uchwa³y Rady £OIIB w spra-
wach indywidualnych podejmowane s¹ w 
sposób czyni¹cy zadoœæ wymogom stawia-
nym przez Kodeks postêpowania admini-
stracyjnego. W zwi¹zku z tym, uchwa³y tego 
rodzaju nie mog¹ ju¿ byæ podejmowane 
przez Prezydium Rady, poniewa¿ wymagaj¹ 
wtedy zatwierdzenia przez Radê, na co 
Kodeks postêpowania administracyjnego 
nie zezwala.

A¿eby utrzymaæ dotychczasow¹ czêsto-
tliwoœæ podejmowania uchwa³ w sprawach 
cz³onkowskich, s¹ one realizowane przez 
trzyosobowy sk³ad orzekaj¹cy, powo³any 
przez Przewodnicz¹cego Rady £ódzkiej 
Okrêgowej Izby In¿ynierów Budownictwa 
spoœród jej cz³onków.

Rada, która w ubieg³ym roku podjê³a 
153 uchwa³y, pewien zakres swoich zadañ 
realizowa³a (i nadal realizuje) przy pomocy 
zespo³ów problemowych, których w okresie 
sprawozdawczym funkcjonowa³o w sumie 

Sprawozdanie z dzia³alnoœci  
Zespo³u Rady £OIIB ds. Cz³onkowskich  

w 2005 r.

W 2005 r. Zespó³ dzia³a³ w niezmienionym sk³adzie osobowym: Wies³aw Sienkiewicz (prze-
wodnicz¹cy), Piotr Filipowicz (zastêpca) oraz cz³onkowie: Roman Kosty³a, Grzegorz Cieœliñski  
i Tadeusz Miksa.

W tym czasie odby³o siê ³¹cznie 17 posiedzeñ, na których rozpatrzono 532 wnioski osób  ubie-
gaj¹cych siê o przyjêcie do £OIIB. Do 31 maja 2005 r. rozpatrzone wnioski przedk³adane by³y na 
Prezydium i w zwi¹zku z powy¿szym cykl spotkañ Zespo³u warunkowany by³ terminami posiedzeñ 
Prezydium i Rady £OIIB (zespó³ zbiera³ siê zawsze dwa dni przed posiedzeniami tych organów). Od 
1 czerwca 2005 r. zniesiona zosta³a zasada przyjmowania cz³onków £OIIB z dotychczasowej na 
okreœlon¹ Regulaminem Okrêgowych Rad Polskich Izb In¿ynierów Budownictwa (§ 10 ust. 3). 
Zgodnie z kpa, Przewodnicz¹cy Rady zarz¹dzeniem powo³uje sk³ad orzekaj¹cy do rozstrzygania in-
dywidualnych spraw, a takimi s¹ m.in. wnioski o wpisanie na listê. Zespó³ Rady £OIIB ds. 
Cz³onkowskich w zmienionej sytuacji zbiera siê na posiedzenia w ostatnim tygodniu miesi¹ca i roz-
patruje wszystkie wnioski, które w tym miesi¹cu zosta³y z³o¿one, oraz przedk³ada je zespo³owi orze-
kaj¹cemu w celu wydania decyzji (uchwa³y), od której strona niezadowolona z rozstrzygniêcia 
mo¿e w terminie 30 dni odwo³aæ siê do Krajowej Rady Polskiej Izby In¿ynierów Budownictwa.

Przewodnicz¹cy Zespo³u
Wies³aw Sienkiewicz
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szeœæ. Sprawozdania z dzia³alnoœci poszcze-
gólnych zespo³ów stanowi¹ za³¹czniki do 
niniejszego sprawozdania. Nie potrafiê na-
tomiast zbyt wiele powiedzieæ na temat 
dzia³alnoœci w 2005 roku Ko³a Projektowania 
Budowlanego, poza tym, ¿e we wrzeœniu 
nast¹pi³a zmiana przewodnicz¹cego.

Obs³ugê organizacyjn¹, administracyjn¹ 
i czêœciowo finansow¹ wszystkich organów 
naszej Izby prowadzi biuro, w którym pod 
koniec 2005 roku zatrudnialiœmy 10 osób 
w ramach 9 i ¼ etatu.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

W ubieg³ym roku zintensyfikowaliœmy 
dzia³alnoœæ szkoleniow¹, aby jak najlepiej 
wype³niæ jeden z podstawowych obowi¹z-
ków Izby, jakim jest udzielanie pomocy 
cz³onkom samorz¹du w zakresie podno-
szenia kwalifikacji zawodowych. W sumie 
zorganizowaliœmy 37 szkoleñ, co daje 
32-procentowy wzrost w stosunku do 2004 
roku. Niestety, wziê³o w nich udzia³ zaled-
wie 835 osób, czyli o 17% mniej. W rezulta-
cie œrednia frekwencja obni¿y³a siê z 36,0 
do 22,6 osób uczestnicz¹cych w jednym 
szkoleniu. Wiêcej szczegó³ów mo¿na zna-
leźæ w sprawozdaniu Zespo³u Rady £OIIB 
do spraw Doskonalenia Zawodowego.

S¹dzê, ¿e w tym miejscu kilka zdañ na-
le¿y poœwiêciæ „Czwartkowym spotkaniom 
na Politechnice”, które stanowi³y cykl 24 
szkoleñ, jakie w ci¹gu ostatnich dwóch lat 
zorganizowaliœmy przy g³ównym udziale 
Katedry Budownictwa Betonowego P£. 
Prowadzili je przede wszystkim naukowcy 
z Politechniki £ódzkiej, chocia¿ trzeba wy-
mieniæ równie¿ prof. Zbigniewa Mielczarka 
z Politechniki Szczeciñskiej – wybitnego 
znawcê problematyki konstrukcji drew-
nianych. Szkolenia te odbywa³y siê zawsze 
na Wydziale Budownictwa, Architektury i In-
¿ynierii Œrodowiska P£ i na ogó³ o sta³ej 
porze – w ostatni czwartek miesi¹ca. 
Przewinê³o siê przez nie w 2004 i 2005 
roku w sumie ponad sto osób, ale na cer-
tyfikat i nagrodê ksi¹¿kow¹ zapracowa³o 
tylko 16 osób. Wydaje siê, ¿e jest to o wie-
le za ma³o, zw³aszcza w kontekœcie intere-
suj¹cej i aktualnej tematyki, która powin-
na by³a zainteresowaæ ka¿dego in¿yniera 
budowlanego, przynajmniej spoœród kole-

Sprawozdanie z dzia³alnoœci 
Zespo³u Rady £OIIB ds. Dzia³alnoœci Samopomocowej 

w 2005 r.

Zespó³ Rady pracowa³ w sk³adzie: Danuta Ulañska (przewodnicz¹ca), Grzegorz Cieœliñski, 
Ryszard Gierak, Roman Kosty³a, Adam Ró¿ycki, Henryk Woźniak.

W 2005 r. cz³onkowie Izby z³o¿yli 31 wniosków z proœb¹ o przyznanie zapomogi losowej. 
Proœby dotyczy³y przyznania zapomóg w przypadkach chorób, utraty pracy jedynego ¿ywiciela 
wieloosobowej rodziny, œmierci cz³onka Izby itp. Zespó³ rozpatrywa³ te sprawy na 8 posiedze-
niach. Rada £OIIB na jego wniosek przyzna³a zapomogi 22 kolegom.

Cz³onkowie Zespo³u oraz pracownicy administracji wielokrotnie kontaktowali siê z wniosko-
dawcami z powodu braku kompletu wymaganych za³¹czników (najczêœciej dotycz¹cych sytuacji 
materialnej ca³ej rodziny), co umo¿liwia³o lub przyœpiesza³o rozpatrzenie wniosków.

Przewodnicz¹ca Zespo³u
Danuta Ulañska

Sprawozdanie z dzia³alnoœci  
Zespo³u Rady £OIIB ds. Zamówieñ Publicznych  

w 2005 r.

Zespó³ dzia³aj¹cy w sk³adzie: Kazimierz Jakubowski, Bogdan Janiec, Roman Kosty³a (prze-
wodnicz¹cy), Jerzy Krawczyk, Krzysztof Stel¹gowski i Jan Stocki odby³ w 2005 r. cztery zebrania 
robocze, w wyniku których wypracowano zasady jego dzia³ania. Ustalono, ¿e Zespó³ ma siê zaj-
mowaæ:
• wsparciem (w trybie pilnym) naszych cz³onków przez Izbê w kwestiach spornych przetargów 

z Zamówieñ Publicznych;
• d¹¿eniem do zwiêkszenia roli naszego samorz¹du w relacji zamawiaj¹cy-wykonawca w Za-

mówieniach Publicznych, tak, by mo¿liwy by³ udzia³ naszego przedstawiciela w przetargu jako 
obserwatora, doradcy, rozjemcy, a cz³onkom Izby mo¿na by by³o wydawaæ opinie lub referen-
cje punktowane w przetargach;

• zbieraniem materia³ów od cz³onków £OIIB i w³asnych spostrze¿eñ na temat funkcjonowania 
podmiotów gospodarczych w realiach UZP;

• przygotowaniem i opracowaniem informacji, które mog³yby pos³u¿yæ poszerzeniu wiedzy 
umo¿liwiaj¹cej proponowanie modyfikacji ustawy;

• podawaniem informacji w³asnych w „Kwartalniku £ódzkim” i na stronie internetowej;
• przekazywaniem informacji z innych źróde³;
• zakupem informacji od specjalistów;
• prenumerat¹ specjalistycznych periodyków;
• szkoleniami.

Przyjêto, i¿ podstaw¹ reagowania bêdzie wniosek zainteresowanego z³o¿ony w formie pisemnej, 
dorêczony osobiœcie, poczt¹, faksem lub e-mailem. Po wstêpnej selekcji wniosków, dokonanej 
przez Zespó³, i uzyskaniu opinii prawnej, zainteresowany otrzyma odpowiedź. W przypadku braku 
mo¿liwoœci otrzymania pomocy zainteresowany zostanie o tym niezw³ocznie powiadomiony. 

W 2005 r. przedmiotem pracy Zespo³u by³y trzy sprawy: 
• proœba o pomoc w sprawie krzywdz¹cego wyniku przetargu – rozpatrzono j¹ podczas obrad 

Prezydium Rady £OIIB; 
• proœba o wydanie opinii w sprawie zasadnoœci decyzji komisji przetargowej o odrzuceniu ofer-

ty firmy – opinia zosta³a wydana, 
• proœba projektanta (telefoniczne zg³oszenie) o podjêcie dzia³ania w celu oprotestowania SIWZ 

stawiaj¹cych, zdaniem zg³aszaj¹cego, wymogi niemieszcz¹ce siê w prawie – poprosiliœmy  
o opiniê naszych prawników, przekazuj¹c wzmiankowane SWIZ. Projektant poproszony o z³o-
¿enie pisemnego wniosku do Zespo³u nie podj¹³ tematu.
Ponadto, z KIIB otrzymaliœmy wypracowane propozycje zmian w nowelizowanej ustawie Prawo 

zamówieñ publicznych. Krótki termin na odpowiedź spowodowa³ „milcz¹ce poparcie dla sprawy”.
Zainteresowanie cz³onków £OIIB dzia³alnoœci¹ Zespo³u zwiêkszy³o siê w ostatnim czasie.

Przewodnicz¹cy Zespo³u
Roman Kosty³a
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¿anek i kolegów zamieszka³ych na terenie 
£odzi.

Dla porz¹dku dodam, ¿e cz³onkowie na-
szej Izby nie ponosz¹ ¿adnych kosztów, a 
zdarza siê, ¿e otrzymuj¹ materia³y szkole-
niowe i niekiedy równie¿ skromny poczê-
stunek.

Niebagateln¹ rolê w procesie podnosze-
nia kwalifikacji zawodowych mog³oby od-
grywaæ czytelnictwo czasopism naukowo-
-technicznych. W ubieg³ym roku ka¿dy 
cz³onek naszej Izby mia³ mo¿liwoœæ zapre-
numerowania dowolnej liczby egzemplarzy 
spoœród oferowanych 10 tytu³ów z ró¿nych 
specjalnoœci, przy odp³atnoœci 2,50 z³ za je-
den egzemplarz. Z mo¿liwoœci tej skorzy-
sta³o 378 kole¿anek i kolegów, którzy zapre-
numerowali w sumie 653 egzemplarze.  
W podziale na poszczególne tytu³y wygl¹da-
³o to nastêpuj¹co:
• „In¿ynieria i Budownictwo” – 165
• „Przegl¹d Budowlany” – 157
• „Ciep³ownictwo, Ogrzewnictwo, Wentyla-

cja” – 77
• „Gaz, Woda i Technika Sanitarna” – 76
• „Biuletyn INPE” – 54
• „Drogownictwo” – 46
• „Gospodarka Wodna” – 26
• „Wiadomoœci IPB” – 23
• „Wiadomoœci Melioracyjne i £¹kar-

skie” – 23
• „Wiadomoœci Naftowe i Gazownicze” – 6

Proces podnoszenia kwalifikacji zawo-
dowych naszych cz³onków wspierany jest 
równie¿ przez prowadzon¹ przez Izbê dzia-
³alnoœæ wydawnicz¹, dziêki której regular-
nie co 3 miesi¹ce do r¹k ka¿dego cz³onka 
£OIIB trafia egzemplarz „Kwartalnika 
£ódzkiego”, a w grudniu ubieg³ego roku 
dodatkowo kieszonkowy kalendarz na 2006 
rok, zawieraj¹cy ostatni¹ nowelizacjê usta-
wy Prawo budowlane, najnowsze rozporz¹-
dzenie w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie oraz pe³ny 
tekst ustawy o wyrobach budowlanych.

Staramy siê ponadto kompletowaæ w 
formie ksi¹¿kowej i elektronicznej teksty 
referatów zg³aszanych na najbardziej licz¹-
ce siê krajowe konferencje naukowo-tech-
niczne. Mo¿na z nich korzystaæ, tak jak i z 
innych materia³ów, w ramach dzia³alnoœci 
Centrum Samokszta³cenia £OIIB.

Sprawozdanie z dzia³alnoœci 
Zespo³u Rady £OIIB  

ds. Inwestycji W³asnych

Zespó³ powo³any zosta³ przez Prezydium Rady £OIIB w IV kwartale 2003 r. Pocz¹tkowo dzia³a³ 
w jednoosobowym sk³adzie (Jerzy Paku³a – przewodnicz¹cy), a w maju 2004 r. do grona jego cz³on-
ków do³¹czyli: Roman Cichosz, Andrzej Kuligowski, Roman Kosty³a i Jolanta Orechwo.

Zespó³ rozpocz¹³ dzia³alnoœæ w styczniu 2004 r. od rozpoznania mo¿liwoœci nabycia budynku 
na siedzibê £ódzkiej Okrêgowej Izby In¿ynierów Budownictwa z zasobów Gminy £ódź lub Wojewody. 
W tym celu przewodnicz¹cy w lutym 2004 r. odby³ spotkania z p. Witoldem Rosetem – zastêpc¹ dy-
rektora Wydzia³u Gospodarowania Maj¹tkiem UM£ oraz inspektorem tego Wydzia³u. 

W wyniku przeprowadzonych uzgodnieñ Urz¹d Miasta £odzi zaproponowa³ do nabycia w ra-
mach przetargu nastêpuj¹ce nieruchomoœci:
• budynek przy ul. Koœciuszki 3 w £odzi – o powierzchni u¿ytkowej 1300 m2,
• budynek przy ul. Kiliñskiego 95 w £odzi – o powierzchni u¿ytkowej 1012 m2,
• budynek przy ul. Przybyszewskiego 43 w £odzi – o powierzchni u¿ytkowej 1300 m2.

Po przeprowadzonych oglêdzinach Przewodnicz¹cy Zespo³u ustali³, ¿e:
• ¿aden z proponowanych budynków nie posiada placu na parking z niezbêdnymi kilkunastoma 

miejscami do parkowania a obiekty s¹ zlokalizowane przy bardzo ruchliwych ulicach, tj. Al. 
Koœciuszki, Kiliñskiego oraz Przybyszewskiego,

• stan techniczny wszystkich budynków wymaga generalnego remontu,
• podstaw¹ nabycia ka¿dego z obiektów bêdzie przetarg otwarty (bez preferencji dla £OIIB).

W marcu 2004 r. £OIIB zosta³a zaproszona przez Urz¹d Miasta £odzi do udzia³u w przetargu na 
sprzeda¿ budynku przy ul. Koœciuszki 3 za cenê wywo³awcz¹ 850.000 z³. £OIIB zrezygnowa³a  
z udzia³u w przetargu, uznaj¹c cenê wywo³awcz¹ za zbyt wysok¹.

Wobec przed³u¿aj¹cych siê formalnoœci, zwi¹zanych z og³oszeniem przetargu na sprzeda¿ przez 
Urz¹d Miasta £odzi nastêpnych obiektów, Zespó³ zaproponowa³ i uzyska³ akceptacjê Prezydium 
Rady na poszukiwanie dzia³ki pod budowê nowego obiektu na siedzibê Izby. W tym celu w maju 
2004 r. zamieszczono w „Gazecie Wyborczej” oraz „Dzienniku £ódzkim” og³oszenia o chêci zaku-
pu w œródmieœciu £odzi lub najbli¿szej okolicy dzia³ki niezabudowanej uzbrojonej o powierzchni 
800-1500 m2 pod obiekt biurowy. Na og³oszenie odpowiedzia³o czterech oferentów, zg³aszaj¹c do 
sprzeda¿y dzia³ki o powierzchni od 2000 m2 do 4800 m2 w nastêpuj¹cych cenach wywo³awczych:
• dzia³ka niezabudowana uzbrojona przy ul. Zachodniej (przy Wiêckowskiego) o powierzchni 

2800 m2 – cena 1400 tys. z³otych,
• dzia³ka niezabudowana uzbrojona przy Al. Koœciuszki 2 o powierzchni 2500 m2 – cena 3500 tys. 

z³otych,
• dzia³ka niezabudowana przy ul. Tylnej w £odzi o powierzchni 2200m2 – cena 600 tys. z³otych,
• dzia³ka niezabudowana przy ul. Nawrot 11 w £odzi o powierzchni oko³o 3200 m2 – cena 1100 

tys. z³otych.
W trakcie oglêdzin dzia³ek przy ul. Zachodniej/Al. Koœciuszki pe³nomocnik oferenta zapropono-

wa³ obejrzenie wystawionej na sprzeda¿ za kwotê 1500 tys. z³otych nieruchomoœci zabudowanej 
przy ul. Pó³nocnej 39 w £odzi, sk³adaj¹cej siê z dzia³ki o powierzchni 3160 m2 i zbudowanego na 
niej 3-kondygnacyjnego, podpiwniczonego budynku o powierzchni 1260 m2. W trakcie oglêdzin, 
dokonanych przez przewodnicz¹cego Rady £OIIB Andrzeja B. Nowakowskiego i przewodnicz¹cego 
Zespo³u ds. Inwestycji W³asnych, stwierdzono, ¿e:
• stan obiektu jest dobry (obiekt zbudowany w 1900 r., zaœ w latach 90. XX w. wykonany by³ remont 

kapitalny),
• uk³ad funkcjonalny i konstrukcyjny budynku mo¿e byæ zaadaptowany na potrzeby £OIIB,
• stan prawny nieruchomoœci jest uregulowany.
• cena nieruchomoœci wraz z budynkiem jest porównywalna z cen¹ oferowanych dzia³ek niezabu-

dowanych.
Zespó³ ds. Inwestycji W³asnych rekomendowa³ wiêc Prezydium Rady £OIIB zakup nierucho-

moœci przy ul. Pó³nocnej 39 w £odzi.
W toku negocjacji z w³aœcicielem obiektu (Gmin¹ ¯ydowsk¹ w £odzi) ustalono cenê sprzeda¿y  

w wysokoœci 1 480 000 z³otych. Prezydium Rady £OIIB zaakceptowa³o zakup nieruchomoœci i 1 czerw-
ca 2004 r. zosta³ podpisany akt notarialny kupna nieruchomoœci przy ul. Pó³nocnej 39 w £odzi.

W celu dostosowania nieruchomoœci do potrzeb £OIIB, w czerwcu 2004 r. og³oszony zosta³ prze-
targ na wykonanie wielobran¿owego projektu remontu i adaptacji budynku. Zespó³ przygotowa³ kon-
cepcjê funkcjonaln¹ obiektu (która zosta³a zaakceptowana przez Prezydium Rady £OIIB), warunki 
przetargu oraz wytyczne do projektowania. Do przetargu zaproszono 4 pracownie projektowe. Wp³ynê³y 
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Pomoc udzielana cz³onkom Izby

W ramach prowadzonej dzia³alnoœci  
samopomocowej przyznajemy bezzwrotne 
zapomogi (nie czêœciej ni¿ raz na 2 lata) 
cz³onkom naszej Izby znajduj¹cym siê w 
szczególnie trudnej sytuacji finansowej oraz 
– równie¿ bezzwrotne – zapomogi po-
œmiertne wyp³acane rodzinom zmar³ych 
Kole¿anek i Kolegów. W ubieg³ym roku 
wp³ynê³o 31 wniosków o zapomogi, a Pre-
zydium Rady – na wniosek Zespo³u Rady 
do spraw Dzia³alnoœci Samopomocowej – 
przyzna³o w sumie 22 zapomogi na ogóln¹ 
kwotê 31 135 z³. W rozbiciu na poszczegól-
ne grupy przyznano: 10 zapomóg poœmiert-
nych, 6 zapomóg cz³onkowskich oraz po 3 
zapomogi losowe w zwi¹zku z d³ugotrwa³¹ 
chorob¹ b¹dź w zwi¹zku z bardzo trudn¹ 
sytuacj¹ materialn¹.

Pomocy prawnej cz³onkom Izby udzie-
laj¹ nasi prawnicy, którzy dy¿uruj¹ w tym 
celu dwa razy w tygodniu, a z ich us³ug 
mo¿na skorzystaæ równie¿ w innych – wcze-
œniej telefonicznie uzgodnionych – termi-
nach. Cotygodniowe dy¿ury pe³ni¹ ponadto 
przewodnicz¹cy organów £OIIB oraz funk-
cyjni cz³onkowie Prezydium Rady.

Coraz wiêcej cz³onków Izby wystêpuje  
z proœb¹ o pisemn¹ interpretacjê zakre-
su posiadanych przez nich uprawnieñ bu-
dowlanych. Czynimy zadoœæ tym proœbom, 
korzystaj¹c ze wspó³pracy z przewodnicz¹-
cym Komisji Kwalifikacyjnej koleg¹ Wa-
c³awem Sawickim, za co sk³adam Mu ser-
deczne podziêkowania. Obecnie przygoto-
wujemy siê do wprowadzenia jednolitej – 
prowadzonej w trybie art. 113 § 2 Kodeksu 
postêpowania administracyjnego – proce-
dury wyjaœniania w¹tpliwoœci co do treœci 
decyzji o nadaniu uprawnieñ budowla-
nych. Wi¹¿e siê to z faktem, ¿e Polska Izba 
In¿ynierów Budownictwa, jako nastêpca 
prawny organów administracji pañstwo-
wej w zakresie nadawania uprawnieñ bu-
dowlanych, jest uprawniona i jedynie w³a-
œciwa do wydawania postanowieñ dotycz¹-
cych decyzji administracyjnych wydanych 
zarówno przez organy Izby, jak równie¿ 
przez organy uprawnione do tego w prze-
sz³oœci. W dodatku postanowienia takie 
bêdziemy musieli wydawaæ nie tylko na-

3 oferty. Przetarg rozstrzygnê³a Komisja Przetargowa, przyjmuj¹c ofertê firmy dr. in¿. Jana Kozickiego. 
Wielobran¿owy projekt remontu i modernizacji budynku zosta³ wykonany do 15 sierpnia 2004 r. 
Decyzjê o pozwoleniu na budowê £OIIB uzyska³a 23 sierpnia 2004 r. 

Zespó³ ds. Inwestycji W³asnych przygotowa³ w sierpniu 2004 r. Istotne Warunki Zamówienia 
oraz pozosta³e materia³y do przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu i adaptacji bu-
dynku na potrzeby Izby. Og³oszenie o przetargu ukaza³o siê w „Gazecie £ódzkiej” (dodatku re-
gionalnym do „Gazety Wyborczej”). Wp³ynê³o 5 ofert. Komisja Przetargowa rozstrzygnê³a prze-
targ 13 wrzeœnia 2004 r. wybieraj¹c realizatorem inwestycji Firmê „DEKORUM-BUD” s.j. Protokó³ 
Komisji Przetargowej zawarty jest w jej sprawozdaniu.

Z uwagi na koniecznoœæ ogrodzenia terenu przed rozpoczêciem robót budowlanych, przetargiem 
na remont budynku nie by³o objête ogrodzenie terenu. Roboty te zosta³y zlecone na podstawie kon-
kursu ofert. Zamówienie obejmowa³o wykonanie ogrodzenia od strony wschodniej dzia³ki oraz od uli-
cy Pó³nocnej (ogrodzenie od strony zachodniej zosta³o wy³¹czone z realizacji z powodu protestów 
mieszkañców s¹siedniej posesji, którzy korzystali bezprawnie z drogi na terenie pasa nieruchomoœci 
nabytej przez £OIIB). W odpowiedzi na wystosowane zaproszenia wp³ynê³y 3 oferty. Komisja przetar-
gowa wybra³a oferenta proponuj¹cego najni¿sz¹ cenê – Firmê „ROOM” PPBU – Roman Wieszczek .

Na podstawie korespondencji oraz uzgodnieñ prowadzonych z Zespo³em Elektrociep³owni w £odzi 
w sprawie ogrzewania budynku, oraz w oparciu o analizê op³acalnoœci korzystania z ró¿nych źróde³ 
ciep³a, sporz¹dzon¹ przez specjalistê w tym zakresie – Romana Kosty³ê, Prezydium Rady £OIIB we 
wrzeœniu 2004 r. podjê³o decyzjê o rezygnacji z ogrzewania „z sieci miejskiej” i budowie w³asnej ko-
t³owni lokalnej opalanej gazem ziemnym. W zwi¹zku z powy¿szym udzielono z wolnej rêki dodatko-
wego zlecenia na wykonanie projektu kot³owni projektantowi centralnego ogrzewania budynku. 
Projekt zosta³ wykonany w ustalonym terminie.

W celu dokonania wyboru wykonawcy kot³owni w przetargu ograniczonym zaproszono do sk³ada-
nia ofert 4 znane w £odzi firmy wykonawcze. W oparciu o nades³ane oferty Komisja Przetargowa  
w grudniu 2004 r. dokona³a wyboru wykonawcy kot³owni gazowej zlokalizowanej w piwnicy obiektu. 
W oparciu o kryteria okreœlone w warunkach przetargu wykonawc¹ zosta³a firma „THERM INSTAL”.

W ramach przetargu ograniczonego Zespó³ ds. Inwestycji W³asnych zaprosi³ 5 firm do sk³ada-
nia ofert na wykonanie przy³¹cza gazu do budynku. Wp³ynê³y oferty od wszystkich zaproszonych 
firm. Przetarg rozstrzygnê³a Komisja Przetargowa, przyjmuj¹c ofertê Firmy „EURO-GAZ – Technika 
grzewcza i gazowa”.

Rozpoczêcie remontu i modernizacji budynku nast¹pi³o w listopadzie 2004 r., po podpisaniu 
przez Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego Rady £OIIB umowy z wykonawc¹. W celu spraw-
nego i zgodnego z wymaganiami prawa budowlanego przebiegu modernizacji inwestycji w³asnej 
£OIIB zatrudni³a na czas budowy inspektorów nadzoru w bran¿ach: budowlanej, instalacji sanitar-
nych i ogrzewania oraz instalacji elektrycznych. Nadzór nad przebiegiem inwestycji prowadzi³ 
Zespó³ ds. Inwestycji W³asnych poprzez okresowe kontrole budowy oraz udzia³ w naradach koordy-
nacyjnych, które odbywa³y siê co dwa tygodnie do czasu rozpoczêcia prac wykoñczeniowych,  
a w trakcie realizacji prac wykoñczeniowych co tydzieñ.

W sierpniu 2005 r. zosta³a wykonana przez w³aœciciela nieruchomoœci – Urz¹d Miasta £odzi – 
droga wyjazdowa z s¹siedniej posesji. Umo¿liwi³o to wykonanie brakuj¹cego odcinka ogrodzenia 
naszej dzia³ki od strony zachodniej. W celu wy³onienia wykonawcy zaproszono cztery firmy wyko-
nawcze do z³o¿enia ofert. Wp³ynê³o 5, spoœród których w oparciu o kryterium najni¿szej ceny 
Komisja Przetargowa wytypowa³a do realizacji zamówienia firmê DEKORUM-BUD s.j.

Zespó³ uczestniczy³ tak¿e w negocjacjach zakresu i cen robót dodatkowych oraz odbiorach 
czêœciowych i koñcowych wszystkich rodzajów robót . W okresie realizacji budowy, to jest od lu-
tego 2005 r. do koñca  2005 r., dokonano odbioru nastêpuj¹cych robót: • czêœæ kubaturowa 
obiektu  (bez piwnic oraz elewacji po³udniowej), • kot³ownia gazowa, • przy³¹cze gazu, • ogro-
dzenie (etap I od strony wschodniej i pó³nocnej), • ogrodzenie (odbiór czêœciowy od ulicy 
Pó³nocnej), • ogrodzenie od strony zachodniej, • wjazd na posesjê od strony wschodniej. 

Cz³onkowie Zespo³u ds. Inwestycji W³asnych uczestniczyli tak¿e w pracach Komisji Prze-
targowej.

Przewodnicz¹cy Zespo³u
Jerzy Paku³a

szym cz³onkom, ale i na ¿¹danie instytucji 
maj¹cych w tym interes prawny.

Uczynienie zadoœæ wymogom stawia-
nym przez Kodeks postêpowania admini-

stracyjnego bêdzie siê wi¹za³o ze znacz-
nymi kosztami, co powinno zostaæ 
uwzglêdnione ju¿ w bud¿ecie £OIIB na 
2006 rok.
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Sprawozdanie z dzia³alnoœci 
Zespo³u Rady £OIIB ds. Doskonalenia Zawodowego 

w 2005 r.

Zespó³ Rady £OIIB ds. Doskonalenia Zawodowego pracuje w 4-osobowym sk³adzie. 
Dzia³alnoœæ Zespo³u polega na ustaleniu tematyki i zaplanowaniu cyklu szkoleñ z kwartalnym 
wyprzedzeniem. Terminarz szkoleñ publikowany jest w „Kwartalniku £ódzkim”. Pracê Zespo³u 
w tym zakresie znacz¹co wspiera³ Przewodnicz¹cy Rady £OIIB.

Organizacj¹ szkoleñ, nadzorowan¹ przez Zespó³, zajmuje siê biuro Izby; przy szkole-
niach w terenie wspó³pracujemy z punktami informacyjnymi. Wiêkszoœci szkoleñ towarzy-
szy wydanie uczestnikom bezp³atnych materia³ów z syntetycznym streszczeniem tematu 
szkolenia.

1. Szkolenia zawodowe

Dla cz³onków naszej Izby w 2005 r. zorganizowanych zosta³o 37 szkoleñ, w tym:
• z tematyki ogólnej, dla wszystkich bran¿ – 11, w których udzia³ wziê³o 306 osób,
• z tematyki budowlanej – 15 (285 osób),
• z elektryki – 6 (163 osoby),
• z bran¿y sanitarnej – 5 (81 osób).

Ogó³em w szkoleniach udzia³ wziê³o 835 osób. Œrednia frekwencja na szkoleniu wynios³a po-
ni¿ej 23 s³uchaczy; najni¿sz¹ frekwencjê (8 osób) odnotowano na szkoleniu z zakresu instalacji 
sanitarnych w £odzi, najwy¿sze odnotowano na szkoleniach z elektryki (42 osoby) i z Prawa bu-
dowlanego (41 osób), które odby³y siê w £odzi. 

2. Tematyka szkoleñ

W 2005 r. zaplanowano i zrealizowano przeprowadzenie szkoleñ w nastêpuj¹cych blokach 
tematycznych:
• Szkolenia ogólne, przeznaczone dla wszystkich bran¿ (przeprowadzono 11 szkoleñ)

Zakres: prawo budowlane, zamówienia publiczne, BiOZ, odpowiedzialnoœæ zawodowa, rusz-
towania, ustawa o wyrobach budowlanych.

• Szkolenia budowlane (przeprowadzono 15 szkoleñ)
Z inicjatywy Przewodnicz¹cego £OIIB w 2005 r. kontynuowano cykliczne szkolenia pod wspól-
n¹ nazw¹ „Czwartkowe spotkania na Politechnice”, zakoñczone w 2005 r..

• Szkolenia specjalistyczne – szkolenia dla bran¿ i specjalistyczne (przeprowadzono 11 szkoleñ, 
w tym 6 z zakresu elektryki i 5 dla bran¿y sanitarnej)

3. Podsumowanie i wnioski

Rok 2004 2005

liczba uczestników szkoleñ 1008 835

liczba szkoleñ 28 37

liczba szkoleñ w terenie 7 4

Na podstawie obserwacji i przeprowadzonych w 2005 r. szkoleñ zawodowych dla cz³onków 
naszej Izby nale¿y zauwa¿yæ:
• doœæ niskie zainteresowanie cz³onków Izby organizowanymi szkoleniami,
• stosunkowo wysok¹ frekwencjê na szkoleniach w terenie, gdzie w czterech szkoleniach wziê-

³o udzia³ 109 uczestników (œrednia 28,25 osób),
• proponowanie szkoleñ specjalistycznych dla g³ównych bran¿ zrzeszonych w Izbie powoduje 

wzrost zainteresowania mniej licznych grup zawodowych,
• potrzebê przygotowania w miarê ogólnej tematyki szkoleñ dla wszystkich grup zawodowych,
• koniecznoœæ odpowiedzi na zg³aszane zapotrzebowania szkoleñ,
• dalsz¹ potrzebê wspó³pracy w ustalaniu tematyki szkoleñ z fachowcami poszczególnych 

bran¿,
• koniecznoœæ poszukiwania tematów dla nowych specjalnoœci zrzeszonych w Izbie. 

Przewodnicz¹cy Zespo³u
Grzegorz Cieœliñski

Jako swoist¹ inwestycjê na przysz³oœæ 
traktujemy natomiast przyst¹pienie naszej 
Izby – jako jednego z fundatorów – do 
Fundacji Wspierania Seniorów Œrodowisk 
Inteligenckich. Trzeba dodaæ, ¿e inicjatywê 
tê wspar³y prawie wszystkie korporacje za-
wodowe dzia³aj¹ce na terenie £odzi i woje-
wództwa ³ódzkiego.

Realizacja uchwa³ zjazdowych

Wszystkie uchwa³y ostatniego zjazdu zo-
sta³y zrealizowane, natomiast w 2005 roku 
poœwiêciliœmy du¿o czasu i energii na do-
koñczenie realizacji – podjêtej przez III Zjazd 
£OIIB – uchwa³y w sprawie siedziby naszej 
Izby. Poniewa¿ szczegó³owe relacje zamiesz-
czaliœmy w ka¿dym wydaniu „Kwartalnika 
£ódzkiego” a ponadto sprawozdanie z³o¿y³ 
tak¿e Zespó³ Rady do spraw Inwestycji 
W³asnych, ograniczê siê w tej sprawie jedynie 
do krótkiego podsumowania.

Wydaje siê, ¿e ca³e przedsiêwziêcie prze-
prowadziliœmy w sposób racjonalny, o czym 
mo¿e œwiadczyæ fakt, i¿ w rok po nabyciu 
nieruchomoœci przy ulicy Pó³nocnej 39 sta-
³a siê ona siedzib¹ naszej Izby. Uwa¿am, ¿e 
jest to dobry rezultat, zwa¿ywszy na czaso-
ch³onnoœæ procedur przetargowych oraz 
zakres i charakterystykê wykonanych robót. 
Przeprowadzka odby³a siê w dniach 10-11 
czerwca 2005 roku; aktualnie zajmujemy 
na potrzeby Izby ca³y parter i I piêtro, które 
ju¿ zosta³y zagospodarowane i wyposa¿o-
ne, a do zagospodarowania pozosta³o II piê-
tro oraz czêœæ piwnic. Prace, jakie pozosta-
³y do dokoñczenia ca³oœci zadania  (g³ów-
nie na zewn¹trz budynku) bêd¹ realizowa-
ne w miarê i na miarê naszych mo¿liwoœci 
finansowych.

Najwa¿niejsze, ¿e pieni¹dze zainwesto-
wane w maj¹tek w³asny Izby bardzo szybko 
zaczê³y przynosiæ profity zarówno wymier-
ne (nie musimy ju¿ ponosiæ wydatków na 
wynajem pomieszczeñ na potrzeby biura 
oraz na potrzeby prowadzonych szkoleñ), 
jak i niewymierne. Dziêki temu mieliœmy 
np. mo¿liwoœæ podejmowaæ Prezydium 
Krajowej Rady PIIB na pierwszym wyjazdo-
wym posiedzeniu tego gremium, które od-
by³o siê 16 listopada 2005 roku w³aœnie  
w siedzibie £OIIB. Natomiast nasza Sala 
Konferencyjna mia³a swój debiut dwa dni 
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Sprawozdanie z dzia³alnoœci Zespo³u Rady £OIIB 
ds. Prawno-Regulaminowych, Etyki i Ochrony Zawodu 

w 2005 r.

W 2005 r. Zespó³ Rady £OIIB ds. Prawno-Regulaminowych, Etyki i Ochrony Zawodu praco-
wa³ w sk³adzie: Piotr Filipowicz (przewodnicz¹cy), Jacek Ka³uszka, Barbara Malec, Piotr Parkitny, 
Adam Ró¿ycki, Bogdan Wrzeszcz. Przewodnicz¹cy jest jednoczeœnie cz³onkiem Komisji Prawno-
Regulaminowej PIIB, co pozwoli³o na skoordynowanie prac Zespo³u z aktualnymi dzia³aniami  
w zakresie legislacji prowadzonymi na szczeblu krajowym.

Prace Zespo³u prowadzone by³y wed³ug przyjêtego w lutym planu pracy na 2005 r. W okresie 
sprawozdawczym odby³o siê siedem posiedzeñ Zespo³u, którego dzia³alnoœæ skupi³a siê g³ównie 
wokó³ zagadnieñ prawno-regulaminowych oraz ochrony zawodu. Nie uda³o siê natomiast  opra-
cowaæ planowanego taryfikatora wynagrodzeñ za prace projektowe oraz za pe³nienie funkcji kie-
rownika budowy oraz inspektora nadzoru, co nale¿y zrealizowaæ w 2006 r.

Dzia³alnoœæ Zespo³u w zakresie legislacyjnym dotyczy³a trzech grup:
• przepisów wewnêtrznych Izby (Statut, regulaminy, Kodeks etyki zawodowej),
• spraw dotycz¹cych stanowiska PIIB w zakresie aktualnie zmienianych ustaw i rozporz¹dzeñ 

zwi¹zanych z wykonywaniem zawodu in¿yniera budownictwa,
• spraw zwi¹zanych z wypracowywaniem stanowiska w odniesieniu do aktów prawnych, które 

mog¹ byæ wprowadzone lub nowelizowane w przysz³oœci, np. ustawa o samorz¹dzie zawodo-
wym architektów, in¿ynierów budownictwa oraz urbanistów, ustawa o zawodach zaufania pu-
blicznego.
Istotny wk³ad Zespo³u mo¿na odnotowaæ w dwóch pierwszych grupach. Do szczególnych 

osi¹gniêæ nale¿¹:
• opracowanie regulaminu skreœleñ i zawieszeñ cz³onków PIIB,
• opracowanie regulaminu zebrañ obwodowych zwi¹zanych z wyborem delegatów w kadencji 

2006-2010,
• aktywne uczestnictwo w opracowywaniu nowego Kodeksu etyki zawodowej w formie zg³oszo-

nych poprawek i uzupe³nieñ,
• wypracowanie stanowiska dotycz¹cego ustawy samorz¹dowej, ustawy o zawodach zaufania 

publicznego oraz rozporz¹dzenia o zawartoœci projektu budowlanego.
Zespó³ rozpocz¹³ publikacjê artyku³ów w „Kwartalniku £ódzkim” dotycz¹cych ochrony zawo-

du, jednak dzia³alnoœæ tê nale¿y uznaæ za niewystarczaj¹c¹ (w 2005 r. ukaza³y siê tylko 2 artyku-
³y). Istnieje wiêc pilna potrzeba zintensyfikowania dzia³añ w tym zakresie w 2006 r.

Zachêcamy cz³onków £OIIB do aktywnej wspó³pracy z Zespo³em poprzez zg³aszanie proble-
mów nurtuj¹cych nasze œrodowisko i propozycji ich rozwi¹zania.

Przewodnicz¹cy Zespo³u
Piotr Filipowicz

wczeœniej, podczas przeprowadzonego w jej 
wnêtrzu spotkania kierownictwa Woje-
wódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budo-
wlanego z przedstawicielami 24 Powiato-
wych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego 
dzia³aj¹cych na terenie £odzi i województwa 
³ódzkiego.

Nie bêdê równie¿ ukrywa³ faktu, i¿ jed-
nym z celów zorganizowanej przez nas 17 
listopada ubieg³ego roku Konferencji „Sa-
morz¹d zawodowy in¿ynierów budownic-
twa – dziœ i jutro” by³o zaprezentowanie na 
forum ogólnopolskim spektakularnych do-
konañ ³ódzkiej Izby, do jakich chyba mo¿e-
my zaliczyæ przywrócenie naszemu miastu 
zabytkowego obiektu, który akurat w tym 
czasie mia³ prawo obchodziæ jubileusz sto 
pi¹tych urodzin.

Wspó³praca z innymi organizacjami

Do jednego z podstawowych zadañ samo-
rz¹du zawodowego in¿ynierów budownictwa 
ustawa zalicza wspó³dzia³anie z organami 
administracji rz¹dowej i organami samorz¹-
du terytorialnego oraz z innymi samorz¹da-
mi i stowarzyszeniami zawodowymi. Reali-
zujemy je na bie¿¹co, czego dowodem mo¿e 
byæ np. obecnoœæ Wojewody £ódzkiego na 
odbywaj¹cych siê dwa razy do roku uroczy-
stoœciach wrêczenia decyzji o nadaniu 
uprawnieñ budowlanych osobom, które po-
myœlnie przesz³y przez kolejne etapy postê-
powania kwalifikacyjnego oraz zda³y stosow-
ny egzamin. Obecnoœæ najwy¿szego rang¹ 
przedstawiciela administracji rz¹dowej na 
terenie £odzi traktujemy jako symbol ci¹g³o-
œci instytucji uprawnieñ budowlanych, któ-
rych genez¹ by³o Rozporz¹dzenie Prezydenta 
Rzeczypospolitej z 16 lutego 1928 roku. 
Przez wiele lat uprawnienia budowlane nada-
wane by³y przez urzêdy wojewódzkie i dopie-
ro od pocz¹tku 2003 roku te odpowiedzialne 
zadania przej¹³ samorz¹d zawodowy in¿ynie-
rów budownictwa, co si³¹ rzeczy stanowi dla 
nas powa¿ne wyzwanie.

24 marca 2005 roku Wojewoda £ódzki 
zawar³ z £ódzk¹ Okrêgow¹ Izb¹ Archi-
tektów oraz z nasz¹ Izb¹ porozumienie, 
które ma na celu podniesienie jakoœci 
opracowañ projektowych stanowi¹cych 
podstawy do wydawania przez organy ad-
ministracji architektoniczno-budowlanej 

pozwoleñ na budowê oraz innych decyzji 
administracyjnych. Powo³ana zosta³a sze-
œcioosobowa komisja, w sk³ad której 
wchodzi po dwóch przedstawicieli ka¿dej 
ze stron porozumienia a nasz¹ Izbê re-
prezentuj¹ koledzy: Andrzej Kuligowski  
i Grzegorz Cieœliñski.

Odnotowaæ nale¿y blisk¹ wspó³pracê  
z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru 
Budowlanego, polegaj¹c¹ na regularnych 
spotkaniach roboczych oraz na udziale 
przedstawicieli Izby w organizowanych kil-
kakrotnie w ci¹gu roku spotkaniach z Po-
wiatowymi Inspektorami Nadzoru Budo-
wlanego. Do jednej z form tej wspó³pracy 
mo¿na zaliczyæ – zorganizowane przez 
dzia³aczy naszej Izby – seminarium na te-
mat: „Odpowiedzialnoœæ zawodowa i dys-

cyplinarna in¿ynierów budownictwa”. Od-
by³o siê ono w maju 2005 r. z udzia³em 
przedstawicieli Powiatowych Inspektoratów 
Nadzoru Budowlanego.

Nie powinna równie¿ dziwiæ dobra 
wspó³praca z Wydzia³em Budownictwa, Ar-
chitektury i In¿ynierii Œrodowiska P£, cho-
cia¿by ze wzglêdu na fakt, i¿ dziekan wy-
dzia³u jest cz³onkiem naszej Izby. Rezul-
tatem tej wspó³pracy jest m.in. wspó³orga-
nizacja dwóch konferencji, jakie uœwietni¹ 
przygotowywane na wiosnê 2006 roku ob-
chody jubileuszu piêædziesiêciolecia 
Wydzia³u, którego absolwentami jest prze-
cie¿ wielu cz³onków Izby.

16 wrzeœnia 2004 roku wesz³o w ¿y- 
cie porozumienie o wspó³pracy pomiê- 
dzy £OIIB a  12 Oddzia³ami Stowarzyszeñ 
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Naukowo-Technicznych dzia³aj¹cych na te-
renie £odzi i województwa ³ódzkiego w ob-
szarze szeroko rozumianego budownic-
twa. Porozumienie to by³o w 2005 roku re-
alizowane g³ównie przy udziale Oddzia³ów 
£ódzkich Stowarzyszenia Elektryków Pol-
skich oraz Polskiego Zwi¹zku In¿ynierów  
i Techników Budownictwa, a zaowocowa³o 
m.in. wspóln¹ organizacj¹ Konkursu na 
najlepsz¹ pracê dyplomow¹ wykonan¹ 
przez studentów Wydzia³u Budownictwa, 
Architektury i In¿ynierii Œrodowiska P£. 
Konkurs ten nosi imiê prof. W³adys³awa 
Kuczyñskiego – twórcy Wydzia³u i jedno-
czeœnie honorowego cz³onka PZITB.

Odnotowaæ nale¿y równie¿ wspó³pracê  
z Izb¹ Projektowania Budowlanego, która  
w 2005 roku obchodzi³a jubileusz 15-lecia. 
Kontakty z t¹  jednostk¹ organizacyjn¹ samo-
rz¹du gospodarczego s¹ rezultatem nie tylko 
wiêzi personalnych (prezesem IPB od po-
cz¹tku jest kolega Ksawery Krassowski, dzia-
³acz naszej Izby), lecz przede wszystkim 
skutkiem wspólnych zainteresowañ, takich 
jak zamówienia publiczne na roboty budow-
lane oraz cenniki us³ug in¿ynierskich.

Inna dzia³alnoœæ

Oryginalnym osi¹gniêciem £OIIB by³ 
pomys³ oraz realizacja Ogólnopolskiej Kon-
ferencji „Samorz¹d zawodowy in¿ynierów 
budownictwa – dziœ i jutro”. To wa¿ne wy-
darzenie szczegó³owo opisujemy w ostat-
nim „Kwartalniku £ódzkim”, powiem wiêc 
tylko tyle, ¿e mo¿emy chyba odczuwaæ za-
s³u¿on¹ satysfakcjê z dobrego pomys³u, 
którego realizacja pozwoli³a na zaprezen-
towanie naszej Izby z jak najlepszej strony, 
a jego rezultatem by³a nie tylko ciekawa i 
inspiruj¹ca dyskusja. Do dobrych owoców 
tego wydarzenia zaliczyæ mo¿na przede 
wszystkim materia³y konferencyjne, które 
powinny stanowiæ podstawow¹ pozycjê w 
biblioteczce ka¿dego dzia³acza korporacji 
zawodowej in¿ynierów budownictwa.

Na zakoñczenie wypada wspomnieæ o 
obowi¹zku, który spoczywa na barkach 
Rady w ostatnim roku ka¿dej kadencji. 
Polega on na przygotowaniu, zorganizowa-
niu i przeprowadzeniu wyborów delegatów 
na zjazdy w nastêpnej kadencji. Nasza Rada 
ju¿ 22 czerwca 2005 r. dokona³a podzia³u 

obszaru dzia³ania Izby na 9 obwodów wy-
borczych, ustali³a liczbê delegatów na zjaz-
dy £OIIB w drugiej kadencji (2006-2010) 
oraz terminy i miejsca zebrañ. Aby zapew-
niæ we wszystkich obwodach podobne wa-
runki, ustaliliœmy ponadto regulamin ze-
brañ oraz porz¹dek obrad. Na pocz¹tku 
wrzeœnia 2005 r. ka¿dy spoœród 6049 pe³-
noprawnych cz³onków naszej Izby otrzyma³ 
wraz z nr. 8 „Kwartalnika £ódzkiego” imien-
ne zaproszenie na zebranie w swoim obwo-
dzie wyborczym. Pierwsze zebranie odby³o 

siê 3 października 2005 r. (w najmniej licz-
nym obwodzie, który obejmowa³ 548 osób) 
a ostatnie 4 listopada 2005 r. Najwiêkszy 
obwód wyborczy obejmowa³ 857 osób. Na 
wszystkie zebrania przyby³o w sumie 426 
osób, co daje œredni¹ frekwencjê 7,04%. 
Wykorzystaliœmy wszystkie miejsca manda-
towe, wybieraj¹c w sumie 156 delegatów na 
zjazdy £OIIB w kadencji 2006-2010.

Andrzej B. Nowakowski 
Przewodnicz¹cy Rady £OIIB

Prenumerata czasopism 
naukowo-technicznych

W ramach udzielania cz³onkom samorz¹du zawodowego in¿ynierów budownictwa 
pomocy w zakresie podnoszenia kwalifikacji, Rada £OIIB – podobnie jak w ubieg³ym 
roku – przyjê³a uchwa³ê, dziêki której cz³onkowie naszej Izby mog¹ prenumerowaæ  
w 2006 r. dowoln¹ liczbê egzemplarzy wybranych czasopism naukowo-technicznych 
przy odp³atnoœci 2,50 z³ za jeden egzemplarz.

Szczegó³owa informacja na temat zasad realizacji prenumeraty ukaza³a siê w ostat-
nim numerze „Kwartalnika £ódzkiego”.

Do 4 lutego br. jedynie od 186 osób wp³ynê³y zamówienia na roczn¹ prenumeratê 
353 egzemplarzy czasopism naukowo-technicznych. W podziale na poszczególne tytu³y 
wygl¹da to nastêpuj¹co:
•  „In¿ynieria i Budownictwo”  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 77
•  „Przegl¹d Budowlany”.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60
•  „Biuletyn INPE”  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35
•  „Elektroinstalator”   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34
•  „Ciep³ownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja”.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27
•  „Gaz, Woda i Technika Sanitarna” .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25
•  „Drogownictwo” .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
•  „Polski Instalator” .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
•  „Wiadomoœci Melioracyjne i £¹karskie”  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
•  „Gospodarka Wodna”  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13
•  „Wiadomoœci Projektanta Budownictwa”   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11
•  „Materia³y Budowlane”  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .9
•  „Technika Transportu Szynowego”   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3
•  „Wiadomoœci Naftowe i Gazownicze”   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2
•  „Przegl¹d Telekomunikacyjny”  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1

Bardzo s³abe zainteresowanie czytelnictwem czasopism naukowo-technicznych 
sk³oni³o nas do przed³u¿enia terminu dokonywania wp³at za prenumeratê na 2006 r. 
na czas bli¿ej nieokreœlony.

UWAGA! Podczas posiedzenia w dniu 21.12.2005 r. Krajowa Rada PIIB zatwierdzi³a 
uchwa³ê w sprawie przyjêcia ramowych dokumentów na okrêgowe zjazdy sprawozdaw-
czo-wyborcze PIIB (Porz¹dek obrad okrêgowych zjazdów sprawozdawczo-wyborczych 
PIIB, Szczegó³owy regulamin wyborów do organów OIIB i Regulamin okrêgowego zjaz-
du sprawozdawczo-wyborczego PIIB w 2006 r.). Teksty te dostêpne s¹ na stronie 

www.lod.piib.org.pl.
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Sprawozdanie z działalności Komisji Kwalifikacyjnej ŁOIIB w 2005 r.
Komisja Kwalifikacyjna £ódzkiej Okrê-

gowej Izby In¿ynierów Budownictwa w 2005 
roku kontynuowa³a pracê w 13-osobowym 
sk³adzie wraz z przewodnicz¹cym OKK, wy-
branym na pierwszym zebraniu 8 maja 
2002 r. W pierwszych dniach grudnia 2004 
roku zmar³ cz³onek OKK, kolega Stanis³aw 
Wójcik, a 9 kwietnia 2005 r. na IV Zjeździe 
£OIIB sk³ad organu zosta³ uzupe³niony po-
przez wybór na wakuj¹ce miejsce kolegi 
Romana Jêdrzejaka. 

Do g³ównych zadañ Okrêgowej Komisji 
Kwalifikacyjnej nale¿y prowadzenie postê-
powañ kwalifikacyjnych oraz przeprowa-
dzanie egzaminów na uprawnienia budo-
wlane i wydawanie decyzji o ich nadaniu.  
W 2005 r. odby³y siê dwie sesje egzamina-
cyjne. Egzaminy testowe i ustne w sesji wio-
sennej odbywa³y siê od 20 do 31 maja 2005 
roku, natomiast w sesji jesiennej od 2 do 
12 grudnia 2005 roku. Obie sesje by³y po-
przedzone czteromiesiêcznym okresem 
przyjmowania i kompletowania wniosków 
oraz niezbêdnych dokumentów kandyda-
tów do uzyskania uprawnieñ budowlanych, 
a tak¿e procesem kwalifikacji zakoñczo-
nym dopuszczeniem do egzaminu ustnego 
lub decyzj¹ o odmowie nadania uprawnieñ 
budowlanych. W ca³ym procesie postêpo-
wania kwalifikacyjnego przestrzegano pro-
cedur wynikaj¹cych z regulaminów okre-
œlaj¹cych pracê Komisji Kwalifikacyjnej.

Zgodnie z „Regulaminem powo³ywania 
cz³onków zespo³ów kwalifikacyjnych i egza-
minacyjnych” na sesjê wiosenn¹ powo³ano 
piêæ zespo³ów kwalifikacyjnych, natomiast 
na sesjê jesienn¹ – trzy, dostosowane do 
przydzielonych im specjalnoœci. Zespo³y te 
pracowa³y w sk³adach cztero- lub piêcio-
osobowych, ³¹cznie z sekretarzem zespo³u 
powo³ywanym spoœród pracowników admi-
nistracyjnych biura £OIIB.

Na sesjê wiosenn¹ powo³ano piêæ zespo-
³ów egzaminacyjnych, natomiast na sesjê 
jesienn¹ siedem, w sk³adach odpowiednich 
do przydzielonych im specjalnoœci. W sesji 
wiosennej w egzaminach uczestniczy³o 29 
egzaminatorów, w tym 12 cz³onków OKK i 
12 z listy egzaminatorów OKK oraz 5 sekre-
tarzy zespo³ów egzaminacyjnych. W sesji je-

siennej w egzaminach uczestniczy³o 35 eg-
zaminatorów, w tym 11 cz³onków OKK i 18 
z listy egzaminatorów OKK oraz 6 sekreta-
rzy zespo³ów egzaminacyjnych.

Wyniki przeprowadzonych w 2005 r. egza-
minów przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co w po-
szczególnych specjalnoœciach (podane liczby 
oznaczaj¹ w kolejnoœci: pierwsza – liczbê osób 
zakwalifikowanych do egzaminu, druga – licz-
bê osób, które przyst¹pi³y do egzaminu, trze-
cia – liczbê osób, które zda³y egzamin):
• architektoniczna: 3/2/2
• konstrukcyjno-budowlana: 73/66/57
• drogowa: 24/23/16
• mostowa: 1/0/0
• instalacyjna-elektryczna: 36/29/26
• instalacyjna-sanitarna: 45/41/36
• kolejowa: 14/14/14
• telekomunikacyjna: 6/5/5
• Razem £OIIB 2005 r.: 202/180/156

W poszczególnych specjalnoœciach wy-
stêpowa³y ró¿ne zakresy uprawnieñ budow-
lanych. W sesji wiosennej wnioski na uzy-
skanie uprawnieñ z³o¿ono na 22 zakresy 
uprawnieñ budowlanych, natomiast w sesji 
jesiennej – na 27. Krajowa Komisja Kwa-
lifikacyjna przygotowa³a, na wniosek Ko-
misji Kwalifikacyjnej £OIIB, odpowiednie 
testy dla poszczególnych specjalnoœci i za-
kresów uprawnieñ budowlanych, natomiast 
pytania oraz zestawy pytañ na egzamin ust-
ny przygotowali uprawnieni cz³onkowie 
OKK, korzystaj¹c z Centralnego Zasobu 
Pytañ Egzaminacyjnych. W dwóch termi-
nach odby³y siê posiedzenia Specjali-
stycznego Zespo³u Kwalifikacyjnego Komisji 
Kwalifikacyjnej £OIIB dla potrzeb postêpo-
wania w sprawie nadania tytu³u Rzeczo-
znawcy Budowlanego, w celu sprawdzenia 
kompletnoœci wniosków i odbycia rozmów 
z zainteresowanymi kandydatami do uzy-
skania tytu³u rzeczoznawcy budowlanego. 

Bie¿¹ca dzia³alnoœæ Komisji Kwalifika-
cyjnej £OIIB to 4 posiedzenia plenarne 
³¹cznie z przyjmuj¹cym sprawozdanie OKK 
za 2005 r. (które odby³o siê 6 stycznia 2006 
r.), 5 posiedzeñ prezydium OKK, przyjêcie  
2 uchwa³ oraz 15 zarz¹dzeñ Przewodnicz¹-
cego Komisji Kwalifikacyjnej £OIIB w spra- 
wach organizacji sesji egzaminacyjnych.

W 2005 r. zarejestrowano 754 ksi¹¿ki 
praktyki zawodowej. Obs³uga w tym zakre-
sie wymaga³a du¿ego zaanga¿owania pra-
cowników biura £OIIB obs³uguj¹cych OKK 
oraz Przewodnicz¹cego OKK. Rejestracja 
ksi¹¿ek praktyki zawodowej wymaga rozpa-
trzenia sk³adanego wniosku indywidualnie, 
w szczególnoœci pod k¹tem posiadanego 
wykszta³cenia, niezbêdnego do rozpoczêcia 
praktyki zawodowej w odpowiedniej lub po-
krewnej do wykszta³cenia specjalnoœci.

Bardzo odpowiedzialn¹ i anga¿uj¹c¹ czê-
œci¹ dzia³alnoœci Komisji Kwalifikacyjnej jest ob-
s³uga cz³onków £OIIB w zakresie interpretacji 
posiadanych uprawnieñ budowlanych lub 
mo¿liwoœci ich rozszerzenia. Uprawnienia bu-
dowlane posiadane przez cz³onków £OIIB by³y 
nadawane w oparciu o ró¿ne wersje Prawa bu-
dowlanego, tzn. aktualnego w czasie wydania 
decyzji o ich nadaniu. Jest to dzia³alnoœæ ci¹g³a i 
bardzo absorbuj¹ca przewodnicz¹cego OKK 
oraz prawników obs³uguj¹cych Komisjê Kwalifi-
kacyjn¹. Przewodnicz¹cy OKK uczestniczy³ we 
wszystkich posiedzeniach Rady £OIIB oraz po-
siedzeniach Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej  
z udzia³em przewodnicz¹cych OKK. 

Na rozmowy z Przewodnicz¹cym OKK 
(który ma sta³y dy¿ur w poniedzia³ki w go-
dzinach 15.00-17.00) zg³aszaj¹ siê g³ównie 
cz³onkowie £OIIB zainteresowani omówie-
niem zakresu posiadanych uprawnieñ bu-
dowlanych, a tak¿e kandydaci do uzyskania 
uprawnieñ budowlanych, w sprawach zwi¹-
zanych z ich uzyskaniem.

Bie¿¹c¹ obs³ugê administracyjn¹ zapew-
niali w 2005 r. dwaj pracownicy £OIIB z wy-
kszta³ceniem prawniczym. Pogodzenie tych 
doœæ szerokich zakresów obowi¹zków rzu-
towa³o na mo¿liwoœci przestrzegania termi-
nów wi¹¿¹cych dzia³alnoœæ OKK. W tej sytu-
acji nale¿y pozytywnie oceniæ zaanga¿owa-
nie w za³atwianie spraw bez zbêdnej zw³oki, 
zarówno przez pracowników biura £OIIB 
jak i cz³onków Okrêgowej Komisji Kwalifi-
kacyjnej realizuj¹cych przydzielone przez 
przewodnicz¹cego zadania.

Przewodnicz¹cy 
Komisji Kwalifikacyjnej £OIIB

Wac³aw Sawicki
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Sprawozdanie z działalności  
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej ŁOIIB w 2005 roku

Rzecznik Odpowiedzialnoœci Zawodowej 
£ódzkiej Okrêgowej Izby In¿ynierów Budo-
wnictwa dzia³a w sk³adzie: Krzysztof Kopacz 
(Rzecznik Odpowiedzialnoœci Zawodowej) 
oraz jego zastêpcy – Beata Ciborska, Zofia 
Kosz-Koszewska, Zbigniew Chortyñski i Woj-
ciech Hanuszkiewicz. Sprawy s¹ prowa-
dzone bezpoœrednio przez Rzecznika lub 
przez jego wyznaczonych Zastêpców.

W okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 
grudnia 2005 r. przedmiotem dzia³alnoœci 
ROZ £OIIB by³o ³¹cznie osiemnaœcie spraw: 
osiem z zakresu odpowiedzialnoœci za-
wodowej w budownictwie, osiem z zakresu 
odpowiedzialnoœci dyscyplinarnej i dwie o 
niesprecyzowanym zakresie, z czego jedna 
zosta³a umorzona a w drugiej postêpowanie 
zawieszono. Wnioski o rozpoznanie przez 
Rzecznika poszczególnych spraw oraz 
wnioski o wszczêcie odpowiedniego postê-
powania pochodzi³y od organów nadzoru 
budowlanego, osób fizycznych lub osób 
prawnych.

Z tej liczby jedenaœcie spraw zosta³o 
zakoñczonych, w tym:
• trzy sprawy zakoñczy³y siê sporz¹dze-

niem wniosków o wszczêcie postêpowa-
nia dyscyplinarnego przed Okrêgowym 
S¹dem Dyscyplinarnym,

• jedno postêpowanie zakoñczy³o siê spo-
rz¹dzeniem wniosku o wszczêcie postê-
powania w sprawie odpowiedzialnoœci 
zawodowej przed Okrêgowym S¹dem 
Dyscyplinarnym,

• dwa wnioski o wszczêcie postêpowañ wy-
jaœniaj¹cych w sprawach dyscyplinar-
nych pozostawiono bez rozpoznania,

• piêæ postêpowañ umorzono, w tym dwa z 
tytu³u odpowiedzialnoœci zawodowej, 
dwa – dyscyplinarnej i jedno w sprawie  
o niesprecyzowanym zakresie.
W dwóch sprawach, w których umorzo-

no postêpowania, z³o¿ono za¿alenia: na 
decyzjê i na postanowienie Rzecznika, nato-
miast Krajowy Rzecznik Odpowiedzialnoœci 
Zawodowej PIIB utrzyma³ w mocy decyzjê 

Rzecznika Odpowiedzialnoœci Zawodowej 
£OIIB, a za¿alenie do postanowienia nie 
zosta³o jeszcze rozstrzygniête.

W piêciu sprawach nadal prowadzone 
s¹ czynnoœci, przy czym na tym etapie tylko 
dwa postêpowania uzasadniaj¹ sporz¹dze-
nie wniosków o wszczêcie postêpowañ 
przed S¹dem Dyscyplinarnym. 

Postêpowania zawieszono w dwóch przy-
padkach. 

Nadal aktualne pozostaj¹ kwestie podno-
szone w ubieg³orocznym sprawozdaniu, i¿ 
wnioski sk³adane Rzecznikowi s¹ niepe³ne  
i nieprzygotowane, st¹d przyjêta zosta³a proce-
dura zgodna z Kpa pozostawienia pisma bez 
rozpoznania w przypadku nieuzupe³nienia 
wniosku o ¿¹dane przez Rzecznika informacje 
(w szczególnoœci dok³adne okreœlenie zarzu-
canego czynu czy przewinienia).

Rzecznik  
Odpowiedzialnoœci Zawodowej £OIIB

Krzysztof Kopacz

S¹d Dyscyplinarny £OIIB pracuje w 13-
osobowym sk³adzie: Grzegorz Rakowski 
(przewodnicz¹cy), Janusz Buczyñski, Piotr 
Garwolski, Tadeusz Gruszczyñski, Bogus³a-
wa Gutowska, Grzegorz Kokociñski, Juliusz 
Kopytowski, Andrzej Krzesiñski (zastêpca), 
Andrzej Lipiñski, Gra¿yna Orze³, Stanis³aw 
Propin, Janusz Skupiñski, Krzysztof Werner, 
Stanis³aw Wojciechowski. W kwietniu IV 
Zjazd £OIIB odwo³a³ kolegê Paw³a Cichego 
ze sk³adu OSD i powo³a³ w to miejsce kolegê 
Janusza Buczyñskiego.

S¹d w pe³nym sk³adzie spotka³ siê w 2005 
r. dwa razy. Na spotkaniach omawiano aktu-
alne problemy zwi¹zane z jego dzia³alnoœci¹ 
oraz przeprowadzono analizê prowadzonych 
w 2004 i 2005 r. postêpowañ z zakresu odpo-
wiedzialnoœci zawodowej i dyscyplinarnej.

W 2005 r. rozpatrywano czternaœcie spraw. 
Z tytu³u odpowiedzialnoœci zawodowej 
wp³ynê³o osiem, z czego trzy umorzono, cz-
tery postêpowania zawieszono, jedn¹ sprawê 

zwrócono Okrêgowemu Rzecznikowi 
Odpowiedzialnoœci Zawodowej w celu 
uzupe³nienia materia³u dowodowego, a jedno 
postêpowanie trwa. Z tytu³u odpowiedzialnoœci 
dyscyplinarnej S¹d rozpatrywa³ piêæ spraw; 
kar¹ upomnienia ukarano trzy osoby (w 
dwóch sprawach), jedn¹ osobê uniewinniono 
i jedn¹ sprawê zawieszono. Ponadto, jedno 
postêpowanie (o zatarcie kary) jest w toku. Do 
prowadzenia spraw byli wyznaczeni kolejno 
wszyscy cz³onkowie S¹du.

Na decyzjê OSD wp³ynê³y do Krajowego 
S¹du Dyscyplinarnego dwa odwo³ania, ale 
KSD utrzyma³ w mocy decyzje OSD.

S¹d Dyscyplinarny by³ kontrolowany w 
2005 roku 2 razy – w lutym przez Komisjê 
Rewizyjn¹ £OIIB i w listopadzie przez 
Krajowy S¹d Dyscyplinarny.

Przewodnicz¹cy OSD uczestniczy³ w jed-
nym szkoleniu zorganizowanym przez Kra-
jowy S¹d Dyscyplinarny, a cz³onkowie OSD 
w szkoleniu wewnêtrznym zorganizowanym 

w maju 2005 r. w ramach szkoleñ £OIIB 
(jednym z prelegentów by³ zastêpca przewod-
nicz¹cego). W listopadzie przewodnicz¹cy 
OSD i jego zastêpca uczestniczyli w spotka-
niu z powiatowymi inspektorami nadzoru 
budowlanego, na którym starali siê przy-
bli¿yæ pracê tego organu. Nie uda³o siê 
zorganizowaæ szkolenia wyjazdowego dla 
cz³onków OSD z powodu braku œrodków fi-
nansowych.

W „Kwartalniku £ódzkim” ukaza³ siê 
artyku³ naszej kole¿anki – cz³onka S¹du – 
w którym przedstawi³a jedn¹ z prowa-
dzonych przez siebie spraw.

Wspó³praca S¹du z Rzecznikiem Odpo-
wiedzialnoœci Zawodowej i jego zastêpcami, 
jak równie¿ z biurem Izby, uk³ada³a siê do-
brze.

Przewodnicz¹cy 
S¹du Dyscyplinarnego £OIIB

Grzegorz Rakowski

Sprawozdanie z działalności Sądu Dyscyplinarnego ŁOIIB w 2005 r.
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Lista delegatów na zjazdy ŁOIIB w kadencji 2006-2010
Zgodnie z zapisami ustawy samorz¹do-

wej zjazd jest najwy¿szym organem Okrê-
gowej Izby In¿ynierów Budownictwa, a sta-
nowi¹ go delegaci wybrani w obwodach wy-
borczych. 22 czerwca 2005 r. Rada £OIIB 
przyjê³a uchwa³ê, w której: dokona³a po-
dzia³u obszaru dzia³ania Izby na 9 obwo-
dów wyborczych, ustali³a terminy i miejsca 
zebrañ oraz ustali³a liczby delegatów wy-
bieranych w poszczególnych obwodach.

Podczas zebrañ, które odby³y siê w okre-
sie od 3 października 2005 r. do 4 listopada 
2005 r., wykorzystane zosta³y wszystkie miej-
sca mandatowe i w rezultacie wybrano w 
sumie 156 delegatów. Zaznaczyæ przy tym 
nale¿y, ¿e ponad po³owa osób z tego grona 
(80 osób – co stanowi 51,3%) zosta³a 
wybrana po raz pierwszy.

Poni¿ej publikujemy – w podziale na 
poszczególne obwody wyborcze – pe³n¹ 
listê delegatów na zjazdy £ódzkiej Okrêgowej 
Izby In¿ynierów Budownictwa w drugiej ka-
dencji (2006-2010).

OBWÓD WYBORCZY NR 1  
(£ódź-Ba³uty) 22 delegatów 

Jan Boryczka, Jan Cichocki, Grzegorz 
Cieœliñski, W³odzimierz Ebenryter, Teodor 
Fandrych, Andrzej Gorzkiewicz, Kazimierz 
Jakubowski, Wies³aw Kaliñski, W³odzimierz 
Kêpczyñski, Tomasz Kluska, Wies³aw Le-
wandowski, Henryk Ma³asiñski, Andrzej B. 
Nowakowski, Jerzy Paku³a, S³awomir Prze-
smycki, W³odzimierz Romañski, Wies³aw 
Sienkiewicz, Jerzy Szczepañski, Ryszard To-
maszewski, Danuta Ulañska, Wojciech Ulañ-
ski, Andrzej Wa³owski.

OBWÓD WYBORCZY NR 2  
(£ódź Górna oraz powiat pabianicki) 

20 delegatów

Janina Badowska, Tomasz Denus, Iza-
bela Drobnik-Kamiñska, Jan Gumienny, Bo-
gus³awa Gutowska, Krzysztof Hemer, Krzy-
sztof Kopacz, Piotr Kubicki, Wojciech Majer, 
Leszek Niewiadomski, Adam Pawe³czyk, 
Krzysztof Perdjon, Grzegorz Rakowski, W³a-
dys³aw Sitarek, Marek Stañczak, Karol Star-
czewski, Kazimierz Szopiñski, Andrzej Œwi-
stek, Jan Woźniak, Jerzy ¯abicki.

OBWÓD WYBORCZY NR 3  
(£ódź-Polesie) 17 delegatów

Janusz Buczyñski, Andrzej Foryœ, Jan 
Ga³¹zka, Zbigniew Górski, Jacek Ka³uszka, 
Zofia Kosz-Koszewska, Bohdan Kucharski, 
Andrzej Lipiñski, Adam Pragier, Wac³aw Sa-
wicki, Krzysztof Stel¹gowski, Andrzej Szym-
czewski, Ireneusz Œwierczyñski, Mieczys³aw 
Trzcinka, Ryszard Warmiñski, Tadeusz 
Witek, Mieczys³aw Zieliñski.

OBWÓD WYBORCZY NR 4 
(£ódź Œródmieœcie oraz powiaty: zgierski  

i ³êczycki) 14 delegatów

Jerzy Adamiak, Wojciech Adamski, Jan 
Antczak, Zbigniew Chortyñski, Zbigniew Ci-
choñski, Wies³aw Cieœlikowski, Piotr Filipo-
wicz, Krzysztof Giedryœ, Ksawery Krassowski, 
Bogusz Lis, W³adys³aw Pelc, Ireneusz Pietrzak, 
W³adys³aw Sikorski, Marek Szylchabel.

OBWÓD WYBORCZY NR 5  
(£ódź Widzew oraz powiaty: ³ódzki wschodni  

i brzeziñski) 17 delegatów

Piotr Bardzki, W³odzimierz Bojanow-
ski, Jan Izydorczyk, El¿bieta Janeczek, 
Bogdan Janiec, Ryszard Kaniecki, Juliusz 
Kopytowski, Roman Kosty³a, Jerzy Kraje-
wski, Andrzej Kuligowski, Edward Macie-
jek, Barbara Morawska, Jolanta Orechwo, 

W³adys³aw Sadowski, Zbigniew Szymbor-
ski, Bo¿enna Szymczyk-Szymborska, Ja-
nusz Wasilewski.

OBWÓD WYBORCZY NR 6  
(Piotrków Trybunalski oraz powiaty: piotrkow-
ski, opoczyñski, tomaszowski) 19 delegatów

Marek Brajczewski, Roman Cichosz, Bo-
gumi³ Cudzich, Wojciech Drozdek, Tadeusz 
Gruszczyñski, Urszula Jakubowska, Jerzy 
Jakubowski, Ma³gorzata Krasoñ, Konstanty 
Krzy¿anowski, Józef Kucharski, Jan Kuchta, 
S³awomir £êczycki, Barbara Malec, Pawe³ 
Piekarski, Adam Ró¿ycki, Stanis³aw Œwi¹tek, 
Stanis³aw Wojciechowski, Witold Wolnicki, 
Bogdan Wrzeszcz.

OBWÓD WYBORCZY NR 7  
(powiaty: sieradzki, wieluñski, zduñskowolski, 
³aski, wieruszowski, poddêbicki) 15 delegatów

Józef Borkiewicz, Robert Chmielewski, 
Beata Ciborska, Stanis³aw Czernik, Ryszard 
Gierak, Agnieszka Joñca, Andrzej Krzy¿a-
nowski, S³awomir Mizia³a, Gra¿yna Orze³, 
Piotr Parkitny, Grzegorz R¿anek, Janusz 
Skupiñski, Zdzis³aw Soszkowski, Andrzej 
Su³kowski, Janusz Wisiñski.

OBWÓD WYBORCZY NR 8  
(Skierniewice oraz powiaty: skierniewicki, 
kutnowski, ³owicki i rawski) 16 delegatów

Grzegorz Chinowski, Maciej Dzikowski, 
Longin G³ogowski, Jan Grzywaczewski, Woj-
ciech Hanuszkiewicz, Ma³gorzata Kilman, 
Grzegorz Kokociñski, Andrzej Krzesiñski, 
Andrzej Masztanowicz, Henryk Michalik, Ta-
deusz Miksa, Józef Nowak, Dariusz Ostalski, 
Leszek Przyby³, Jan Stocki, El¿bieta Szmigiel- 
-Augustyn.

OBWÓD WYBORCZY NR 9  
(powiaty: be³chatowski, radomszczañski  

i pajêczañski) 16 delegatów

Maria Bujacz, Robert Drzazga, Andrzej 
Dziuba, Cecylia Galiñska, Piotr Garwolski, 
S³awomir Grabski, Czes³aw Konecki, An-
drzej Kostrzewa, Mariusz Kostrzewa, Kazi-
mierz Kucharski, Jan Mêdoñ, S³awomir Naj-
giebauer, Krzysztof Werner, Tadeusz Wilk, 
Tomasz Wyrzykowski, Jerzy ¯ak.

Delegaci na Krajowe Zjazdy PIIB 
w kadencji 2006-2010

21 grudnia 2005 r. Krajowa Rada Pol-
skiej Izby In¿ynierów Budownictwa przyjê³a 
uchwa³ê okreœlaj¹c¹ zasady ustalania dele-
gatów na Krajowe Zjazdy PIIB w latach 
2006-2010. Na jej podstawie podczas okrê-
gowych zjazdów Izb mo¿na bêdzie wybieraæ 
delegatów na Krajowe Zjazdy wed³ug nastê-
puj¹cego klucza: jeden mandat przypada 
na ka¿d¹ rozpoczêt¹ liczbê 500 cz³onków 
Izby posiadaj¹cych w dniu 31 grudnia 2005 
r. czynne i bierne prawo wyborcze.

W rezultacie na V Zjeździe £ódzkiej 
Okrêgowej Izby In¿ynierów Budownictwa 
mo¿emy wybraæ 13 delegatów reprezentu-
j¹cych okrêg ³ódzki podczas Krajowych 
Zjazdów PIIB, które bêd¹ zbiera³y siê w 
drugiej kadencji (w latach 2006-2010).
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Ważne korporacyjne wydarzenia
Przez dwa listopadowe dni ubieg³ego 

roku £ódź znajdowa³a siê w centrum naj-
wa¿niejszych wydarzeñ zwi¹zanych z fun-
kcjonowaniem Polskiej Izby In¿ynierów 
Budownictwa. Najpierw w œrodowe po³u-
dnie (16 XI) rozpoczê³o siê – pierwsze  
w dotychczasowej historii PIIB – wyjaz-
dowe posiedzenie Prezydium Krajowej 
Rady PIIB, którego cz³onkowie oraz za-
proszeni goœcie z zainteresowaniem zwie-
dzili wnêtrza siedziby £ódzkiej Okrêgowej 
Izby In¿ynierów Budownictwa. Z kroni-
karskiego obowi¹zku dodam, ¿e nieru-
chomoœæ przy ul. Pó³nocnej 39 wywar³a 
na naszych goœciach bardzo pozytywne 
wra¿enie.

Nastêpnego dnia w godzinach rannych 
w sali konferencyjnej zlokalizowanej na 
pierwszym piêtrze siedziby £OIIB rozpo-
czê³a siê konferencja „Samorz¹d zawodo- 
wy in¿ynierów budownictwa – dziœ i jutro”. 
W uroczystym otwarciu wziêli udzia³ go- 
œcie honorowi w osobach:
• prof. Zbigniewa Grabowskiego – prezesa 

Krajowej Rady PIIB oraz honorowego pa-
trona Konferencji,

• pana W³odzimierza Tomaszewskiego – 
pierwszego Wiceprezydenta m. £odzi,

• mgr. in¿. arch. Kazimierza A. Kobyleckie-
go z Departamentu Architektury i Budo-

wnictwa Ministerstwa Transportu i Bu-
downictwa,

• dr. in¿. Jana Michaj³owskiego – dyrekto-
ra Wydzia³u Rozwoju Regionalnego £ódz-
kiego Urzêdu Wojewódzkiego,

• mgr. in¿. Zbigniewa T. Maciejewskiego – 
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego,

• mgr. in¿. Wojciecha Kusia – dyrektora 
Wydzia³u Budynków i Lokali Urzêdu 
Miasta £odzi,

• mgr. in¿. Krystyny Korniak-Figi – przewod-
nicz¹cej Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB,

• in¿. Aleksandra Nowaka – przewodnicz¹ce-
go Krajowego S¹du Dyscyplinarnego PIIB,

• mgr. in¿. Jerzego Stroñskiego – Krajowego 
Rzecznika Odpowiedzialnoœci Zawodowej 
PIIB.
Referat wprowadzaj¹cy wyg³osi³ prof. 

Zbigniew Grabowski przedstawiaj¹c m.in. 
usytuowanie Polskiej Izby In¿ynierów Bu-
downictwa na tle funkcjonuj¹cych w na-
szym kraju pozosta³ych 14 samorz¹dów 
zawodowych. Zaprezentowa³ tak¿e po-
krótce osi¹gniêcia bie¿¹cej kadencji oraz 
sformu³owa³ podstawowe zadania na 
przysz³oœæ, do których zaliczy³ miêdzy in-
nymi:
– podniesienie rangi zawodu in¿yniera bu-

downictwa nie tylko w kraju, lecz rów-
nie¿ i w Europie,

– zwiêkszenie skutecznoœci w zakresie 
wp³ywu na jakoœæ aktów prawnych doty-
cz¹cych budownictwa,

– lepsz¹ wspó³pracê z organami admini-
stracji rz¹dowej i samorz¹dowej,

– rozszerzenie wspó³pracy z organizacjami 
zagranicznymi, w tym European Council 
of Engineers Chambers, szczególnie w 
zakresie wzajemnego uznawania kwalifi-
kacji zawodowych,

– rozwiniêcie form doskonalenia zawodo-
wego cz³onków Izby.
Prezes Zbigniew Grabowski wyrazi³ 

równie¿ przekonanie, ¿e ³ódzka konferen-
cja umo¿liwi sformu³owanie i przedysku-
towanie programu, który bêdzie móg³ byæ 
przyjêty przez najbli¿szy V Krajowy Zjazd 
PIIB.

W obszernym referacie doc. dr in¿. Ksa-
wery Krassowski z £odzi przedstawi³ kilka 
grup zagadnieñ takich jak:
– rola in¿yniera w gospodarce krajowej,
– zadania samorz¹du zawodowego in¿y-

nierów budownictwa w zakresie rozwoju 
inwestycji,

– niektóre formy dzia³alnoœci PIIB,
– stowarzyszenia naukowo-techniczne a 

samorz¹d zawodowy.
Wyrazi³ równie¿ nadziejê, ¿e przedsta-

wione przez niego opinie ukszta³towane w 
trakcie wieloletniej dzia³alnoœci w zwi¹za-
nych z budownictwem organizacjach poza-
rz¹dowych (szczególnie w Izbie Projekto-
wania Budowlanego) zostan¹ wykorzystane 
podczas najbli¿szych zjazdów sprawozdaw-
czo-wyborczych zarówno na szczeblu okrê-
gów jak i na forum Krajowego Zjazdu.

Nastêpny referat dotyczy³ aktualnie obo-
wi¹zuj¹cych procedur nadawania uprawnieñ 
budowlanych i zosta³ opracowany przez dwo-
je autorów: prof. Kazimierza Szulborskiego – 
przewodnicz¹cego Krajowej Komisji Kwalifi-
kacyjnej PIIB oraz dr Joannê Smar¿ – pra-
cownika biura Krajowej Izby In¿ynierów 
Budownictwa. W referacie przedstawiono 
istotne zmiany, jakie w zakresie nadawania 
uprawnieñ budowlanych zosta³y wprowadzo-
ne od 26 wrzeœnia 2005 r. oraz od 1 stycznia 
2006 r. przez ustawê z 28 lipca 2005 r.  
o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz  
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 
nr 163, poz. 1364). Zwrócono równie¿ uwa-
gê na problemy zwi¹zane z interpretacj¹ za-
kresu uprawnieñ posiadanych przez osoby, 
którym w latach 1975-1995 wydawano decy-
zje o stwierdzeniu przygotowania zawodowe-
go do pe³nienia samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie.

W sumie podczas pierwszej sesji zosta³o 
wyg³oszonych 6 referatów, których autorami 
byli przewodnicz¹cy czterech spoœród piêciu 
organów Krajowej Izby In¿ynierów Budo-
wnictwa, a autorami pozosta³ych dwóch refe-
ratów byli cz³onkowie Krajowej Rady PIIB. 
Przewa¿a³ pogl¹d, ¿e o ile w pierwszej kaden-
cji si³¹ rzeczy musia³y dominowaæ sprawy or-
ganizacyjne, to w nastêpnych kadencjach 

Materiały konferencyjne
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dzia³alnoœæ naszej korporacji zawodowej po-
winna zostaæ ukierunkowana na podniesie-
nie rangi zawodu in¿yniera budownictwa, 
tak aby wreszcie przestano kontestowaæ fakt, 
i¿ sta³ siê on zawodem zaufania publicznego. 
Nasze postêpowanie nie powinno w ¿adnej 
sytuacji budziæ w¹tpliwoœci, ¿e jesteœmy god-
ni takiej nobilitacji.

Tematyka drugiej sesji, podczas której 
zaprezentowano tak¿e 6 referatów, by³a bar-
dziej zró¿nicowana i dotyczy³a g³ównie po-
tencjalnych wyzwañ, przed którymi stoi sa-
morz¹d zawodowy in¿ynierów budownic-
twa. Nale¿y do nich miêdzy innymi wp³yw 
PIIB na programy kszta³cenia kadry in¿y-
nierskiej w ca³ym kraju. Problem ten przed-
stawi³ dr in¿. Jan Kozicki – d³ugoletni pro-
dziekan ds. studenckich na Wydziale Bu-
downictwa, Architektury i In¿ynierii Œrodo-
wiska Politechniki £ódzkiej a obecnie koor-
dynator Rady £OIIB do spraw programów 
kszta³cenia na tym wydziale. 

Bardzo powa¿nym zadaniem bêdzie dla 
naszej korporacji zawodowej odpowiednie 
usytuowanie w funkcjonuj¹cym w Polsce 
systemie zamówieñ publicznych, w którym 
dominuj¹ zamówienia na roboty budowlane 
oraz us³ugi in¿ynierskie. Problemy z tym 
zwi¹zane poruszyli w swoich referatach za-
równo prof. Andrzej Borowicz z Katedry 
Inwestycji i Nieruchomoœci Uniwersytetu 
£ódzkiego jak i pan Micha³ Paradowski – 
rzeczoznawca Stowarzyszenia Kosztorysan-
tów Budowlanych. Pierwszy z nich przedsta-
wi³ uporz¹dkowana propozycjê zbioru za-
dañ, realizacji których mog³yby podj¹æ siê 
jednostki organizacyjne samorz¹du zawodo-
wego in¿ynierów budownictwa, a drugi po 
udokumentowaniu niedoskona³oœci norma-
tywów rz¹dowych dotycz¹cych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót bu-
dowlanych, zwróci³ siê do œrodowiska kadry 
technicznej budownictwa z apelem o rozpo-
czêcie prac zmierzaj¹cych do wytworzenia 
jednolitych wzorców takiego opracowania.

Radca prawny Krajowej Izby In¿ynierów 
Budownictwa – mgr Krzysztof Zaj¹c przed-
stawi³ w³asn¹ koncepcjê zmian, jakie powin-
ny zostaæ wprowadzone do ustawy z 15 grud-
nia 2000 r. o samorz¹dach zawodowych ar-
chitektów, in¿ynierów budownictwa oraz 
urbanistów, albowiem podczas kilkuletniego 

funkcjonowania tego aktu prawnego ujawni-
³o siê kilka kwestii wymagaj¹cych doprecyzo-
wania lub uregulowania na nowo.

Organizatorzy konferencji do³o¿yli sta-
rañ, aby doœæ licznie przybyli przedstawiciele 
innych regionów naszego kraju mogli zazna-
jomiæ siê z niektórymi zabytkami £odzi, jak 
równie¿ z jej histori¹. Jednym ze sposobów 
osi¹gniêcia tego celu by³a prezentacja mgr. 
Ryszarda Bonis³awskiego – wybitnego znaw-
cy dziejów £odzi, który zademonstrowa³,  
w jaki sposób ma³e miasteczko na przestrze-
ni kilkudziesiêciu lat XIX wieku przekszta³ci-
³o siê w licz¹ce pó³ miliona mieszkañców 
miasto przemys³owe – „Polski Manchester”.

W koñcz¹cym drug¹ sesjê referacie prze-
wodnicz¹cy Rady £ódzkiej Okrêgowej Izby 
In¿ynierów Budownictwa przedstawi³ historiê 
uprawnieñ budowlanych, które zosta³y usta-
nowione na mocy Rozporz¹dzenia Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej z 16 lutego 1928 
roku. Autor zilustrowa³, w jaki sposób zmie-
niane od 1961 r. pod wp³ywem ideologii pra-
wo budowlane negatywnie oddzia³ywa³o na 
wizerunek osób pe³ni¹cych samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie. Na szczê-
œcie, najgorsze mamy ju¿ poza sob¹, a ustawa 
z 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy – 
Prawo budowlane uchyli³a wreszcie upraw-
nienia budowlane umo¿liwiaj¹ce wykonywa-
nie pracy na budowie na stanowisku majstra 
budowlanego i kierowanie robotami budowla-
nymi w powierzonym zakresie. Jednak jeszcze 

przez wiele lat bêdziemy musieli borykaæ siê  
z niedoskona³oœciami wczeœniej ustanowio-
nych aktów prawnych, w tym zw³aszcza rozpo-
rz¹dzenia Ministra Gospodarki Terenowej  
i Ochrony Œrodowiska z 20 lutego 1975 r. w 
sprawie samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie (Dz. U. nr 8, poz. 46 z późn. 
zm.), które zawiera³o wiele pojêæ niedookre-
œlonych, stwarzaj¹cych dzisiaj powa¿ne k³opo-
ty organom samorz¹du zawodowego in¿ynie-
rów budownictwa, na które zosta³ na³o¿ony 
obowi¹zek interpretacji zakresu decyzji wyda-
wanych na podstawie tego rozporz¹dzenia.

Po³owa referatów zosta³a przygotowana 
przez ³odzian, a wszystkie referaty – z wy-
j¹tkiem prezentacji mgr. Ryszarda Boni- 
s³awskiego – zosta³y opublikowane w ksiê-
dze konferencyjnej, któr¹ otrzymali goœcie  
i uczestnicy konferencji.

Po zakoñczeniu drugiej sesji odby³a siê 
dyskusja generalna, któr¹ zdominowa³y pro-
blemy zwi¹zane z kszta³ceniem studentów na 
kierunku budownictwo, zw³aszcza na Wydziale 
Budownictwa, Architektury i In¿ynierii Œro-
dowiska P£, który w 2006 roku bêdzie obcho-
dzi³ jubileusz piêædziesiêciolecia.

Podczas uroczystego zakoñczenia orga-
nizatorzy zadeklarowali kontynuowanie w 
odstêpach kilkuletnich cyklu konferencji 
pod has³em „Samorz¹d zawodowy in¿ynie-
rów budownictwa – dziœ i jutro”.

Andrzej B. Nowakowski

Honorowi goście Konferencjifo
t.
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Ka¿dy z nas jest œwiadomy, ¿e pod uli-
cami przebiegaj¹ nitki sieci stanowi¹cych 
infrastrukturê miasta. Ale czy mo¿emy 
spotkaæ coœ wiêcej? Okazuje siê, ¿e tak. 
Niektóre ulice przecinaj¹ zakryte kana³y, w 
których „ujarzmione” zosta³y ³ódzkie 
rzeczki. Tych ostatnich jest w £odzi du¿o. 
Z jedn¹ z nich, dla dawnej przemys³owej 
£odzi bardzo wa¿n¹, projektanci zetknêli 
siê w trakcie prac modernizacyjnych na te-
renie Manufaktury – chodzi tu oczywiœcie 
o rzekê £ódkê. Ma ona ogóln¹ d³ugoœæ 20 
km, z czego 15,6 km znajduje siê w grani-
cach administracyjnych £odzi. Jej źród³a 
znajduj¹ siê na przepuœcie drogowym pod 
ul. Brzeziñsk¹, na wysokoœci skrzy¿owa-
nia z ul. Giewont, a ujœcie usytuowane jest 
w Konstantynowie £ódzkim, gdzie wpada 
do Neru. W roku 1933 wyregulowano rze-
kê dla potrzeb miejskich i kanalizacyj-
nych.

W rejonie starych Ba³ut £ódka  prze-
cina ulicê Zachodni¹ w pobli¿u ulicy 
Ogrodowej. Przebieg rzeki w tym rejonie 
zosta³ pokazany na rys.1.

Obecnie zainteresowanie zbudowanym 
w pocz¹tku lat 30. XX w. kana³em £ódki 
zwi¹zane jest z modernizacj¹ ulicy 
Zachodniej. Projektowana jest zmiana kla-
sy ulicy, a co za tym idzie – dopuszczone zo-
stan¹ do ruchu pojazdy o znacznie wiêk-
szym ciê¿arze. Nale¿a³o wiêc odpowiedzieæ 
na pytanie: Jakie to bêdzie mia³o konse-
kwencje dla po³o¿onego stosunkowo p³ytko 
kana³u rzeki £ódki?

Opis kana³u

Bezpoœrednio pod ul. Zachodni¹ znaj-
duje siê odcinek kana³u z ¿elbetowym 
sklepieniem. Na zachód od czêœci z ¿elbe-
towym sklepieniem ³ukowym usytuowany 
jest odcinek kana³u z murowanymi œcia-
nami i p³ytowo-¿ebrowym stropem. P³yta 
o gruboœci 150 mm oparta jest na ¿ebrach 
o wysokoœci 620 mm i szerokoœci 320 

mm, usytuowanych co oko³o 1250 mm. 
Przed³u¿enie czêœci kana³u, z ¿elbetowym 
sklepieniem, w kierunku wschodnim sta-
nowi kana³ ceglany o zmniejszonej szero-
koœci.

¯elbetowy fragment kana³u, dylatacjê i 
widok na czêœæ ceglan¹ pokazano na fot. 1.

FORUM RZECZOZNAWCÓW

Czy kanał rzeki Łódki 
jest bezpieczny?

Rys. 1

Fot. 1

Otwieramy nowy k¹cik i zachêcamy rzeczo-
znawców budowlanych do dzielenia siê z 
Czytelnikami „Kwartalnika £ódzkiego” swo-
imi doœwiadczeniami. Nie od dziœ bowiem 
wiadomo, ¿e najtaniej i najzdrowiej jest 
uczyæ sie na cudzych b³êdach.

¯elbetowy fragment kana³u

D³ugoœæ tego odcinka kana³u mierzona 
wzd³u¿ jego osi wynosi oko³o 37,57 m. 
Przekrój jego ¿elbetowej czêœci zosta³ po-
kazany na rys. 2. Konstrukcja kana³u sk³a-
da siê z dwóch œcian bocznych i opartego 
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na nich ¿elbetowego sklepienia. Œciany 
boczne o rozstawie w œwietle 5,95 m wyko-
nane s¹ z ceg³y ceramicznej pe³nej na za-
prawie cementowej, ob³o¿one klinkierem 
o gruboœci 30 mm. Gruboœæ warstwy gru-
zobetonu pod p³ytami w przejœciu kana³u 
jest równa przy œcianie 35 cm. Zgodnie  
z [1], œciana jest posadowiona 2,00 m po-
ni¿ej poziomu chodnika kana³u. Jej gru-
boœæ w poziomie posadowienia wynosi 
oko³o 2,10 m i jest tutaj dodatkowo pod-
parta gruzobetonowymi blokami o wyso-
koœci 0,90 m i szerokoœci 0,60 m. W po-
ziomie oparcia sklepienia gruboœæ œciany 
wynosi oko³o 1,22 m. 

¯elbetowe sklepienie o strza³ce 1,33 m, 
ma zgodnie z [1] gruboœæ 38 cm. Jego pro-
mieñ jest równy 5,75 m. W wykonanym 
przy wezg³owiu odwiercie stwierdzono, ¿e 
warstwa betonu ma gruboœæ 320 mm przy 
wezg³owiu, a nad sklepieniem wykonany 
jest mur ceglany.

Odkrywki wykonane w dolnej czêœci 
sklepienia wykaza³y, ¿e jest ono zbrojone 
do³em prêtami g³adkimi rozmieszczonymi 
w obu kierunkach. W kierunku po³udni-
kowym s¹ to prêty o œrednicy 8 mm w roz-
stawach oko³o 60 mm. Zbrojenie poziome 
o œrednicy 6 mm usytuowane jest w roz-
stawach oko³o 80 mm, a zbrojenie po³u-
dnikowe znajduje siê w warstwie bli¿szej 
powierzchni elementu.

W osi dna kana³u wykonana jest niecka 
koryta (kineta) o g³êbokoœci 0,80 m. Jest 
ona wy³o¿ona ceg³¹ kana³ow¹, a przyleg³e 
do niej, nachylone pod k¹tem oko³o 10° w 
kierunku kinety chodniki, wy³o¿one s¹ be-
tonowymi p³ytami chodnikowymi. Krawêdź 
chodnika i kinety zabezpieczona jest wyk³a-
dzin¹ kamienn¹. Na podstawie wykonanego 
przy krawêdzi œciany odwiertu mo¿na 
stwierdziæ, ¿e pod p³ytami znajduje siê 
0,35-metrowej gruboœci warstwa gruzobe-
tonu i ni¿ej zasypka pachwin. Z rysunku-
-dokumentacji archiwalnej wynika, ¿e pod-
k³ad gruzobetonowy powinien mieæ gru-
boœæ oko³o 1,00 m.

Ceglana czêœæ kana³u

Ceglana czêœæ kana³u, usytuowana w kie-
runku wschodnim od czêœci ¿elbetowej, 
jest od niej oddylatowana.

Przekrój jego murowanej czêœci zosta³ 
pokazany na rys. 3. Konstrukcja kana³u 
sk³ada siê z dwóch œcian bocznych i opar-
tym na nich sklepieniu walcowym. Œciany 
boczne o rozstawie w œwietle 4,90 m wy-
konane s¹ jako murowane. Œciana muro-
wana jest posadowiona oko³o 0,70 m po-
ni¿ej poziomu chodnika kana³u. Jej gru-
boœæ w poziomie posadowienia wynosi 
oko³o 1,33 m. W poziomie oparcia cegla-
nego sklepienia gruboœæ œciany wynosi 
oko³o 1,00 m. 

Murowane sklepienie o strza³ce 1,89 m, 
ma – zgodnie z dokumentacj¹ archiwaln¹ 
– gruboœæ 41 cm. Promieñ sklepienia jest 
równy 1,67 m. 

Z dokumentacji archiwalnej wynika, 
¿e podk³ad gruzobetonowy powinien 
mieæ przy œcianach kana³u gruboœæ oko-
³o 0,70 m.

Ocena stanu istniej¹cego  
oraz okreœlenie noœnoœci sklepienia

Stan techniczny kana³u okreœlono jako 
zadowalaj¹cy.

Na podstawie badañ niszcz¹cych okreœlo-
no wytrzyma³oœæ próbek pobranych ze skle-
pienia ¿elbetowego. Przy zastosowaniu wspó³-
czynnika uwzglêdniaj¹cego efekt skali mo¿na 
stwierdziæ, ¿e wytrzyma³oœæ elementu muro-
wego jest równa 25,5 MPa, a wytrzyma³oœæ be-
tonu w sklepieniu jest równa 29,5 MPa.

Badania wykonano i wytrzyma³oœæ okre-
œlono zgodnie z wymaganiami normy PN-
EN 12504-1:2001.

Obliczenia noœnoœci sklepienia kana³u 
wykonano programem RM-WIN, dla sche-
matu przekrycia jako dwuprzegubowego 
³uku o jednostkowej szerokoœci, przyjmuj¹c 
dwa uk³ady obci¹¿eñ. W uk³adzie I uwzglêd-

dokoñczenie na s. 22

Rys. 2.

Rys. 3.
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CZYTAJĄC USTAWĘ

Samodzielne funkcje techniczne  
w budownictwie po Nowym Roku

W numerze 8 „Kwartalnika £ódzkiego” 
przedstawiliœmy PT Czytelnikom najnow-
sze Rozporz¹dzenie w sprawie samodziel-
nych funkcji technicznych w budownic-
twie [2], które wesz³o w ¿ycie 3 lipca 2005 
r. a ju¿ po kilku miesi¹cach okaza³o siê, ¿e 
musi zostaæ ponownie gruntownie znowe-
lizowane. Sta³o siê tak za spraw¹ ustawy 
zmieniaj¹cej ustawê Prawo budowlane 
[1], której wiêkszoœæ zapisów wesz³o w ¿y-
cie od 26 wrzeœnia 2005 r. Szczegó³owy 
opis wprowadzonych zmian mog¹ Pañstwo 
znaleźæ na przyk³ad w [4]. Ja natomiast 
chcia³bym zwróciæ uwagê na „ma³¹ rewo-
lucjê”, jaka w zakresie dotycz¹cym samo-
dzielnych funkcji technicznych w budow-

nictwie zosta³a dokonana za spraw¹ usta-
wy [1].

Zmiany dotycz¹ce egzaminu  
na uprawnienia budowlane 

W art. 12 ust. 3 zast¹piono wyraz „z³o¿e-
nie” s³owem „zdanie”, dziêki czemu egza-
min na uprawnienia budowlane znormal-
nia³, bo wreszcie – tak jak w przypadku in-
nych egzaminów – nie wystarczy go ju¿ 
„z³o¿yæ”, ale trzeba go po prostu zaliczyæ, 
czyli zdaæ.

Dobr¹ decyzj¹ wydaje siê byæ równie¿ 
zmiana dotycz¹ca zakresu wspomnianego 
egzaminu dokonana dziêki wykreœleniu w 
ww. ustêpie 3. zwrotu „przepisów prawnych 

dotycz¹cych”. Dziêki temu podczas egzami-
nu na uprawnienia budowlane trzeba bê-
dzie wykazaæ siê gruntown¹ znajomoœci¹ 
procesu budowlanego, a nie – jak to by³o 
dotychczas – tylko przepisów prawnych do-
tycz¹cych tego procesu.

W gospodarce rynkowej osoby wykonuj¹-
ce wolny zawód in¿yniera budownictwa po-
winny we w³asnym interesie dbaæ o znajo-
moœæ przepisów prawa. Jednak podczas eg-
zaminu daj¹cego przepustkê do pe³nienia 
samodzielnych funkcji technicznych w bu-
downictwie g³ówny nacisk powinien zostaæ 
po³o¿ony na wykazanie siê przez zdaj¹cego 
umiejêtnoœci¹ praktycznego zastosowania 
wiedzy technicznej. Wydaje siê, ¿e obecny za-

Spotkania czwartkowe 
na Politechnice

Pod tym has³em zorganizowaliœmy dla 
cz³onków naszej Izby cykl bezp³atnych szko-
leñ, z których pierwsze mia³o miejsce 29 
stycznia 2004 r. a ostatnie 8 grudnia 2005 r. 
Odbywa³y siê one na ogó³ w ostatni czwartek 
miesi¹ca i stwarza³y okazjê nie tylko do wys³u-
chania interesuj¹cych wyk³adów, lecz równie¿ 
do odwiedzenia murów uczelni, z któr¹ wielu 
naszych kolegów nie mia³o kontaktu od d³u-
giego nieraz czasu. Kadrê wyk³adow¹ stanowi-
li przede wszystkim naukowcy z Wydzia³u 
Budownictwa, Architektury i In¿ynierii Œro-
dowiska Politechniki £ódzkiej, ale nie zabra-
k³o równie¿ wybitnych specjalistów z innych 
oœrodków, ¿e wymieniê tylko profesora Zbi-
gniewa Mielczarka z Politechniki Szczeciñskiej.

Problematyka szkoleñ obejmowa³a naj-
nowsze zagadnienia z zakresu, jaki powi-
nien zainteresowaæ ka¿dego in¿yniera i w 
uk³adzie godzinowym kszta³towa³a siê na-
stêpuj¹co:
– Konstrukcje ¿elbetowe: 28 godzin,
– Konstrukcje betonowe: 13 godzin,
– Zagadnienia geotechniczne: 12 godzin,

– Konstrukcje sprê¿one: 10 godzin,
– Problematyka cieplna i cieplno-wilgot-

noœciowa: 6 godzin,
– Konstrukcje drewniane: 3 godziny.

Bior¹c pod uwagê dobry poziom szko-
leñ oraz ich atrakcyjnoœæ mieliœmy prawo 
liczyæ na wysok¹ frekwencjê. W rzeczywisto-
œci w jednym spoœród 24 spotkañ wziê³o 
udzia³ 158 osób, w dwóch – 83 osoby, a w 
trzech – 55 osób. W rezultacie na certyfika-
ty oraz upominki ksi¹¿kowe zapracowa³o 
tylko 16 osób, a ich uroczyste wrêczenie od-
by³o siê podczas ostatniego szkolenia w 
dniu 8 grudnia 2005 r. (osoby, które jeszcze 
nie odebra³y tych trofeów, powinny zg³osiæ 
siê do biura naszej Izby).

Rada £OIIB sk³ada serdeczne podziêkowa-
nia panu profesorowi Artemowi Czkwia-
niancowi, który podj¹³ siê trudu organizacji 
„Czwartkowych spotkañ na Politechnice” oraz 
czuwa³ nad ich poziomem merytorycznym i 
naukowym. Mamy nadziejê na dalsz¹ wspó³-
pracê w zakresie wspó³organizowania cieka-
wych i po¿ytecznych szkoleñ.

niono si³y od hamowania i obci¹¿enie K = 
800 kN usytuowane na po³owie rozpiêtoœci 
sklepienia kana³u. W uk³adzie II uwzglêd-
niono obci¹¿enie K na ca³ej szerokoœci kana-
³u, bez obci¹¿enia od hamowania pojazdu. 
W obu uk³adach obci¹¿eñ uwzglêdniono ob-
ci¹¿enia sta³e oraz obci¹¿enie t³umem.

Noœnoœci sklepienia w najbardziej wytê-
¿onych przekrojach s¹ zapewnione dla 
przyjêtego w obliczeniach betonu klasy B20 
i dwustronnego zbrojenia po³udnikowego 
prêtami o œrednicy 8 mm, rozstawionymi 
co oko³o 60 mm (prêty ze stali St0S).

Nasi koledzy projektanci, w latach miê-
dzywojennych, projektowali bezpiecznie. 
Konstrukcja nie tylko okaza³a siê zdolna 
przenieœæ obci¹¿enia wynikaj¹ce z obec-
nych wymogów przejazdu najciê¿szych po-
jazdów, ale jest tak¿e trwa³a i wymaga jedy-
nie niewielkich prac zabezpieczaj¹cych.

dr hab. in¿. Artem Czkwianianc, prof. P£
dr in¿. Jan Kozicki

Materia³y cytowane w tekœcie:
[1] Plan sytuacyjny kana³u Gr. XV.200.250 rzeki 

£ódka na ul. Zachodniej od ul. Podrzecznej do rz. 
£ódki.-1950r, rysunek 288-8a- przekrój H-H, rysu-
nek 288-9- przekrój B-B

dokoñczenie ze s. 21
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pis art. 12 ust. 3 pozwala komisjom kwalifi-
kacyjnym Izb In¿ynierów Budownictwa na 
tak¹ w³aœnie zmianê akcentów podczas egza-
minu pisemnego i ustnego.

Zmiany dotycz¹ce  
rzeczoznawstwa budowlanego

Wed³ug dotychczas obowi¹zuj¹cych 
przepisów rzeczoznawc¹ budowlanym móg³ 
zostaæ absolwent wy¿szej uczelni (nie poda-
wano jakiej). Obecnie trzeba legitymowaæ 
siê tytu³em zawodowym magistra in¿yniera, 
magistra in¿yniera architekta, in¿yniera lub 
in¿yniera architekta. Takie doprecyzowanie 
mo¿na uznaæ za wskazane, natomiast zu-
pe³nie nie przekonuje mnie architekt wy-
stêpuj¹cy w roli rzeczoznawcy budowlane-
go. Zw³aszcza w sytuacji, kiedy systematycz-
ne rugowanie przedmiotów technicznych z 
programów kszta³cenia na kierunku archi-
tektura i urbanistyka doprowadzi³o do tego, 
¿e miêdzynarodowa organizacja FIDIC za-
kwestionowa³a prawo architektów do pos³u-
giwania siê tytu³em zawodowym in¿yniera.

Zaskakuj¹c¹ nowoœci¹ jest mo¿liwoœæ 
nadania (przez w³aœciwy organ samorz¹du 
zawodowego) tytu³u rzeczoznawcy (nie rze-
czoznawcy budowlanego) osobie, która nie 
posiada tytu³u zawodowego mgr. in¿. lub 
in¿yniera, jak równie¿ uprawnieñ budowla-
nych bez ograniczeñ. Ma za to „szczególn¹ 
wiedzê i doœwiadczenie w zakresie nieobjê-
tym uprawnieniami” (cytat z art. 15 ust. 3 
ustawy [1]).

Nie jestem zwolennikiem manichejskiej 
wizji œwiata, ale nie mogê w tym miejscu 
nie zadaæ pytania: komu i czemu ma to s³u-
¿yæ? Wydawa³o siê ju¿ bowiem, ¿e dobiega 
koñca ¿mudny proces porz¹dkowania pra-
wa budowlanego w obszarze samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie oraz 
przekazywania w gestiê samorz¹du zawo-
dowego wszystkich spraw z tym zwi¹zanych. 
Tymczasem stworzono mo¿liwoœæ nadawa-
nia tytu³u rzeczoznawcy osobom, które nie 
bêd¹ przez nikogo kontrolowane, albowiem 
posiadanie uprawnieñ budowlanych jest – 
w myœl art. 5 ustawy [3] – warunkiem ko-
niecznym do wpisania na listê cz³onków 
w³aœciwej Izby samorz¹du zawodowego.  
Z tego samego powodu ci „rzeczoznawcy” 
nie bêd¹ mogli pe³niæ samodzielnych funk-

cji technicznych w budownictwie. A zatem 
chyba uzasadnione jest zapytanie: komu i 
do czego to jest potrzebne?

Nowoœci¹ jest wprowadzenie (do art. 15) 
ust. 5. opisuj¹cego sytuacje, w których w³a-
œciwy organ samorz¹du zawodowego orzeka, 
w drodze decyzji, o pozbawieniu tytu³u rze-
czoznawcy budowlanego.

Obecnie osoba ubiegaj¹ca siê o nadanie 
tytu³u rzeczoznawcy budowlanego nie musi 
ju¿ przedstawiaæ opinii dwóch rzeczoznaw-
ców budowlanych odpowiedniej specjalno-
œci. Wystarczy, ¿e „posiada znacz¹cy doro-
bek praktyczny w zakresie objêtym rzeczo-
znawstwem”.

Zmiany w zakresie wymagañ, jakie 
musz¹ spe³niæ osoby ubiegaj¹ce siê  

o uprawnienia budowlane

Pocz¹wszy od 1 stycznia 2006 r. aby uzy-
skaæ uprawnienia budowlane nale¿y spe³-
niæ nastêpuj¹ce wymagania:
1) do projektowania bez ograniczeñ i spraw-

dzania projektów architektoniczno-bu-
dowlanych:
a) ukoñczyæ studia magisterskie w rozu-

mieniu przepisów o szkolnictwie wy¿-
szym. na kierunku odpowiednim dla 
danej specjalnoœci,

b) odbyæ dwuletni¹ praktykê przy spo-
rz¹dzaniu projektów,

c) odbyæ roczn¹ praktykê na budowie;
2) do projektowania w ograniczonym za-

kresie:
a) ukoñczyæ wy¿sze studia zawodowe,  

w rozumieniu przepisów o wy¿szych 
szko³ach zawodowych, na kierunku 
odpowiednim dla danej specjalnoœci 
lub ukoñczyæ studia magisterskie,  
w rozumieniu przepisów o szkolnic-
twie wy¿szym, na kierunku pokrew-
nym dla danej specjalnoœci,

b) odbyæ dwuletni¹ praktykê przy spo-
rz¹dzaniu projektów,

c) odbyæ roczn¹ praktykê na budowie;
3) do kierowania robotami budowlanymi 

bez ograniczeñ:
a) ukoñczyæ studia magisterskie w rozu-

mieniu przepisów o szkolnictwie wy¿-
szym, na kierunku odpowiednim dla 
danej specjalnoœci,

b) odbyæ dwuletni¹ praktykê na budowie;

4) do kierowania robotami budowlanymi  
w ograniczonym zakresie:
a) ukoñczyæ wy¿sze studia zawodowe  

w rozumieniu przepisów o wy¿szych 
szko³ach zawodowych, na kierunku 
odpowiednim dla danej specjalnoœci 
lub ukoñczyæ studia magisterskie,  
w rozumieniu przepisów o szkolnic-
twie wy¿szym, na kierunku pokrew-
nym dla danej specjalnoœci,

b) odbyæ dwuletni¹ praktykê na budowie.
Widzimy wiêc, ¿e generalnie nast¹pi³o 

podniesienie poprzeczki o jeden poziom, 
co jest zgodne z duchem „karty boloñskiej” 
oraz nawi¹zuje w zakresie wykszta³cenia do 
wymagañ obowi¹zuj¹cych w wiêkszoœci kra-
jów Unii Europejskiej.

Zgodnie z zasad¹ nieretroakcji (czyli 
niedzia³ania prawa wstecz) nowe zasady nie 
dotycz¹ osób, które przed 1 stycznia 2006 r. 
posiada³y wykszta³cenie wymagane na pod-
stawie dotychczas obowi¹zuj¹cych przepi-
sów oraz rozpoczê³y ju¿ odbywanie praktyki 
zawodowej. Zapewne z tego powodu nasza 
Izba wyda³a w czwartym kwartale 2005 
roku tyle samo ksi¹¿ek praktyki zawodowej 
co przez ca³y 2004 rok.

Z uznaniem nale¿y przyj¹æ sprecyzowa-
nie w dodanym do art. 16 ust. 1a ustawy 
[1] wykazu spraw, jakie powinno uregulo-
waæ wydane przez w³aœciwego ministra roz-
porz¹dzenie dotycz¹ce samodzielnych fun-
kcji technicznych w budownictwie. Cieszy 
zw³aszcza zapis, aby „rozporz¹dzenie nie 
stwarza³o problemów interpretacyjnych 
przy stosowaniu w praktyce”.

Andrzej B. Nowakowski

Cytowane akty prawne oraz piœmiennictwo:
[1] Ustawa z 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – 

Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 26 sierpnia 2005 r. nr 163, poz. 
1364).

[2] Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z 18 
maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie (Dz. U. z 2 czerwca 2005 r. 
nr 96, poz. 817).

[3] Ustawa z 15 grudnia 2000 r. o samorz¹dach 
zawodowych architektów, in¿ynierów budownictwa 
oraz urbanistów (Dz. U. z 24 stycznia 2001 r. nr 5, 
poz. 42 z późniejszymi zmianami).

[4] Krupa A., Zmiany w ustawie Prawo budowla-
ne w 2005 r., „Wiadomoœci Projektanta Budownictwa” 
nr 10 i 11/2005.
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Wœród osób maj¹cych profesjonalne kon-
takty z systemem zamówieñ publicznych 
(szp), a do nich zaliczyæ nale¿y prawie wszyst-
kich cz³onków naszej Izby, tematem dnia jest 
od d³u¿szego ju¿ czasu nowelizacja ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówieñ 
publicznych (Pzp)1. Zapowiadana od wielu 
miesiêcy nowelizacja wci¹¿ pozostaje w fazie 
projektu. Projekt ten, z³o¿ony do laski mar-
sza³kowskiej przez poprzedni rz¹d, zosta³ 
przez rz¹d obecny uzupe³niony autopopraw-
k¹. Oba wymienione powy¿ej dokumenty rz¹-
dowe, bêd¹ce podstaw¹ trwaj¹cego aktualnie 
procesu legislacyjnego, dostêpne s¹ w In-
ternecie2. Pierwotny termin wdro¿enia ustawy 
nowelizacyjnej w ¿ycie (31 stycznia 2006 r.) – 
wymuszony przez rozstrzygniêcia stosownej 
dyrektywy UE – nie zosta³ dotrzymany. Obecnie 
mówi siê o kolejnych terminach, a mianowi-
cie o marcu, a nawet o czerwcu 2006 roku. 
Skomplikowana sytuacja polityczna w Polsce i 
prawdopodobieñstwo kolejnych wyborów par-
lamentarnych spowodowa³y, i¿ udzielenie pre-
cyzyjnej odpowiedzi na pytanie, kiedy ustawa 
nowelizacyjna wejdzie w ¿ycie, w momencie 
pisania niniejszego artyku³u, czyli pod koniec 
stycznia 2006 r., nie by³o jeszcze mo¿liwe.

Konstytutywnych dla szp ustaw nie ominê-
³a, niestety, immanentna s³aboœæ polskiego 
systemu prawnego, a mianowicie liczne no-
welizacje. Obowi¹zuj¹ca w latach 1994-2004 
ustawa z 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach 
publicznych3 by³a nowelizowana ponad dwa-
dzieœcia razy. Równie¿ obowi¹zuj¹ce obecnie 
Pzp by³o ju¿, jak dot¹d, siedmiokrotnie nowe-
lizowane4. Nowelizacja tej ustawy, zapowiada-
na na 2006 r., ma jednak inny ciê¿ar gatunko-
wy. O ile bowiem wczeœniejsze nowelizacje do-
tyczy³y spraw szczegó³owych, o tyle nowela,  
o której mowa w niniejszym artykule, ma 
mieæ charakter fundamentalny.

1. Geneza nowelizacji

Omawiaj¹c genezê „nowelizacji 2006” Pzp 
nale¿y wskazaæ jej trzy zasadnicze przyczyny: 

a. koniecznoœæ implementowania nowych 
rozwi¹zañ, wynikaj¹cych ze zmienionego 
prawa zamówieñ publicznych Wspólnot 
Europejskich. Zasadnicz¹ podstaw¹ tego 
prawa s¹ obecnie dwie dyrektywy z 2004 r.5 
Polska, bêd¹c cz³onkiem Unii Europejskiej, 
ma – podobnie jak inne kraje cz³onkow-
skie – obowi¹zek uwzglêdniania w swoim 
prawie krajowym rozwi¹zañ wynikaj¹cych 
z dyrektyw Unii Europejskiej. Czynnoœci z 
tym zwi¹zane, czyli tzw. implementowanie 
rozwi¹zañ unijnych, powinny przy tym 
nastêpowaæ w terminach, jakie wynikaj¹ 
ze stosownych dyrektyw. W przypadku 
„nowelizacji 2006” Pzp polskiemu pra-
wodawcy nie uda³o siê dotrzymaæ unij-
nego terminu implementacyjnego, czyli 
31 stycznia 2006 r.; 

b. koniecznoœæ usuniêcia z tekstu ustawy 
„niedoróbek” legislacyjnych, które utrud-
nia³y funkcjonowanie ustawy w praktyce;

c. dokonanie daleko id¹cej liberalizacji 
ustawy, co w zamyœle autorów tej konce-
pcji, wywodz¹cych siê z rz¹du premiera 
K. Marcinkiewicza, doprowadziæ powin-
no do szybszej, a tym samym bardziej 
efektywnej, absorpcji œrodków pocho-
dz¹cych z funduszy Unii Europejskiej. 
Wiêkszoœæ tych œrodków jest bowiem ab-
sorbowana poprzez  zawieranie przez be-
neficjentów transferów finansowych 
umów o roboty budowlane, dostawy oraz 
us³ugi sk³adaj¹ce siê na realizowane 
przez nich projekty. 

2. Ogólna charakterystyka  
projektowanych zmian

Ograniczone ramy niniejszej publikacji, 
jak równie¿ fakt, i¿ zmiany proponowane 
do ustawy Pzp mia³y w okresie pisania arty-
ku³u charakter projektów6 (czêsto budz¹-
cych kontrowersje) spowodowa³y, i¿ przed-
stawimy je poni¿ej jedynie w sposób selek-
tywny. Tak wiêc najwa¿niejsze z proponowa-
nych zmian polegaj¹ na: 

• wprowadzeniu do ustawy nowego rozwi¹-
zania systemowego jakim jest dynamiczny 
system zakupów. Nale¿y przez to rozu-
mieæ ograniczony w czasie elektroniczny 
proces udzielania zamówieñ publicznych, 
których przedmiotem s¹ powszechnie do-
stêpne dostawy (nabywane na podstawie 
umowy sprzeda¿y) lub us³ugi;

• rozszerzeniu na ca³y szp mo¿liwoœci stoso-
wania umów ramowych, które w poprzed-
nim stanie prawnym by³y dopuszczane je-
dynie w odniesieniu do tzw. zamówieñ sek-
torowych. S³ownik pojêæ ustawy zawieraæ 
ma definicjê umowy ramowej. Bêdzie to 
umowa zawarta pomiêdzy zamawiaj¹cym a 
jednym lub wiêksz¹ liczb¹ wykonawców, 
której celem jest ustalenie warunków doty-
cz¹cych zamówieñ publicznych, jakie mog¹ 
zostaæ udzielone w danym okresie, w szcze-
gólnoœci cen i – je¿eli zachodzi taka potrze-
ba – przewidywanych iloœci;

• wprowadzeniu do ustawy nowej instytucji 
centralnego zamawiaj¹cego. Podmiot ten 
móg³by przygotowywaæ i przeprowadzaæ 
postêpowania o udzielenie zamówienia, 
udzielaæ zamówieñ lub zawieraæ umowy 
ramowe na potrzeby zamawiaj¹cych ad-
ministracji rz¹dowej, je¿eli zamówienie 
jest zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ wiêcej ni¿ 
jednego zamawiaj¹cego;

• dopuszczeniu, aby strony postêpowania 
(pod pewnymi warunkami, za zgod¹ za-
mawiaj¹cego) mog³y przekazywaæ  oœwiad-
czenia, wnioski, zawiadomienia i infor-
macje rónie¿ za pomoc¹ faksu lub drog¹ 
elektroniczn¹ (obecnie sposoby te s¹ do-
puszczalne jedynie w przypadku zamó-
wieñ o wartoœci do 60 000 euro);

• wprowadzeniu do ustawy nowego trybu o 
nazwie dialog konkurencyjny. By³by to 
tryb, w którym po publicznym og³osze-
niu o zamówieniu zamawiaj¹cy prowa-
dzi³by z wybranymi przez siebie wyko-
nawcami dialog, a nastêpnie zaprasza³ 
ich do sk³adania ofert;

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Nowelizacja prawa zamówień 
publicznych a budownictwo 
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• nazwaniu dotychczasowej aukcji elektro-
nicznej licytacj¹ elektroniczn¹, przy jed-
noczesnym zachowaniu tego terminu na 
okreœlenie swoistej elektronicznej „do-
grywki przetargowej”. Dogrywka taka by-
³aby mo¿liwa wówczas, gdy: 
– postêpowanie prowadzone by³o w try-

bie przetargu nieograniczonego, prze-
targu ograniczonego lub negocjacji z 
og³oszeniem, 

– zamawiaj¹cy przewidzia³ aukcjê elek-
troniczn¹ w og³oszeniu o zamówie-
niu, 

– z³o¿one zosta³y co najmniej trzy oferty 
niepodlegaj¹ce odrzuceniu, 

– cena ofertowa by³a cen¹ rycza³tow¹.
W toku aukcji elektronicznej wykonaw-

cy za pomoc¹ formularza umieszczonego 
na stronie internetowej sk³adaæ bêd¹, w od-
niesieniu do uprzednio wskazanych przez 
zamawiaj¹cego kwantytatywnych kryteriów 
oceny ofert, kolejne korzystniejsze post¹-
pienia, podlegaj¹ce automatycznej ocenie  
i klasyfikacji. Post¹pienia te z kolei bêd¹ 
przeliczane na punktow¹ ocenê oferty, z 
uwzglêdnieniem punktacji otrzymanej 
przed otwarciem aukcji elektronicznej;
• dokonaniu zasadniczego „przesuniêcia 

w górê” kwot progowych systemu. Zgo-
dnie z t¹ koncepcj¹, ustawa Pzp obowi¹-
zywa³aby jedynie w odniesieniu do za-
mówieñ o wartoœci przekraczaj¹cej 
60 000 euro. Procedura uproszczona 
obowi¹zywa³aby od tej kwoty a¿ do kwot 
wynikaj¹cych z dyrektyw UE, tzn. 154 000 
euro lub 236 000 euro dla us³ug lub do-
staw oraz 5 923 000 euro dla robót bu-
dowlanych. Procedura podstawowa nato-
miast by³aby stosowana powy¿ej tych 
kwot progowych. 

3. Skutki projektowanych zmian  
dla zamówieñ publicznych na roboty 

budowlane

Skutki te mo¿na podzieliæ na bezpo-
œrednie i poœrednie. Do skutków bezpo-
œrednich zaliczyæ nale¿y te, które wynikaj¹ 
wprost z przepisów Pzp odnosz¹cych siê 
jako lex specialis do zamówieñ publicz-
nych na roboty budowlane. Zmian o takim 
charakterze jest jednak bardzo niewiele. 
Wskazaæ tu nale¿y na:

• doprecyzowanie definicji robót budowla-
nych w s³owniku pojêæ ustawy (art. 2 
pkt 8) w nastêpuj¹cy sposób: wykonanie 
albo zaprojektowanie i wykonanie robót 
budowlanych w rozumieniu ustawy z 7 
lipca 1994 r. – Prawo budowane (Dz. U. 
z 2003 r., Nr 207, poz. 2016, z późn. 
zm.), a tak¿e realizacja obiektu budow-
lanego w rozumieniu tej¿e ustawy, za po-
moc¹ dowolnych œrodków, zgodnie z wy-
maganiami okreœlonymi przez zamawia-
j¹cego;

• doprecyzowanie art. 6 nowym ustêpem  
4 o treœci nastêpuj¹cej: je¿eli zamówie-
nie obejmuje równoczeœnie us³ugi oraz 
roboty budowlane niezbêdne do wykona-
nia us³ug, do udzielenia zamówienia sto-
suje siê przepisy dotycz¹ce us³ug. 
Znacznie bardziej istotne dla rynku bu-

dowlanego wydaj¹ siê byæ jednak skutki po-
œrednie zmian wprowadzanych w ustawie. 
W pierwszym rzêdzie s¹ to konsekwencje 
podniesienia dolnego progu ustawy z 6 000 
do 60 000 euro. Efektem tej zmiany bêdzie 
to, i¿ zamówienia na roboty budowlane o 
wartoœci netto ni¿szej ni¿ oko³o 240 000 z³ 
bêd¹ zwolnione z obowi¹zku: 
a) doprecyzowania opisu przedmiotu za-

mówienia za pomoc¹ dokumentacji pro-
jektowej oraz specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót lub programu 
funkcjonalno-u¿ytkowego, jak równie¿ 

b) wartoœæ tych zamówieñ nie bêdzie mu-
sia³a wynikaæ z takich opracowañ kalku-
lacyjnych jak kosztorys inwestorski, pla-
nowane koszty robót budowlanych czy 
te¿ planowane koszty prac projektowych 
i robót budowlanych. 
Kolejna grupa skutków poœrednich wy-

nikaæ bêdzie z faktu, i¿ obszar procedury 
uproszczonej w przypadku zamówieñ pu-
blicznych na roboty budowlane ulec mo¿e 
bardzo znacznemu rozszerzeniu. W proce-
durze tej, z w³aœciwymi dla niej uproszcze-
niami dotycz¹cymi m.in. terminów proce-
duralnych czy te¿ obowi¹zku ¿¹dania wa-
dium, udzielane bêd¹ bowiem zamówienia, 
których wartoœæ mieœci siê w przedziale od 
60 000 euro do 5 923 000 euro. 

Jak wynika z powy¿szego przegl¹du, na 
tle bardzo powa¿nej liberalizacji polskiego 

systemu zamówieñ publicznych, która bê-
dzie efektem projektowanych zmian w Pzp, 
uproszczenia i zmiany adresowane wprost 
do zamówieñ publicznych na roboty bu-
dowlane nie s¹ zbyt liczne. Tym niemniej 
projektowane zmiany mog¹ w doœæ istotny 
sposób wp³yn¹æ na funkcjonowanie pol-
skiego rynku zamówieñ publicznych na ro-
boty budowlane. W segmencie rynku bu-
dowlanego, obejmuj¹cym najmniejsze za-
mówienia o wartoœci do 60 000 euro, zwró-
ciæ nale¿y uwagê na bardzo powa¿ne ryzyko 
negatywnych konsekwencji wprowadzanej 
deregulacji w odniesieniu do obudowy do-
kumentacyjnej tych zamówieñ. Ocena wp³y-
wu projektowanych zmian na efektywnoœæ 
ca³ego procesu inwestycyjno-budowlanego, 
szczególnie w segmencie zamówieñ o war-
toœci od 6 000 do 60 000 euro, w chwili 
obecnej nie jest mo¿liwa. Powinna ona jed-
nak zostaæ dokonana, np. po pierwszym 
roku funkcjonowania zmienionego syste-
mu, dla ostatecznej oceny efektywnoœci 
ogólnospo³ecznej wprowadzonych zmian. 
Jest to tym bardziej konieczne, i¿ oddzia³y-
wanie poszczególnych zmian bêdzie naj-
prawdopodobniej ró¿nokierunkowe, nato-
miast punkty odniesienia takiej oceny s¹  
z powodów obiektywnych zró¿nicowane. 

dr hab. Andrzej Borowicz, 
prof. nadzw. U£

1 Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.
2 http://orka.sejm.gov.pl
3 J.t. Dz. U. Nr 72 z 2002 roku, poz. 664 ze zm.
4 Zmiany jednolitego tekstu wymienionej ustawy 

zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2004 roku, Nr 6, poz. 41; 
Nr 92, poz. 881; Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959 
oraz z 2005 roku Nr 113, poz. 954; Nr 163, poz. 1362  
i Nr 169, poz. 1419.

5 S¹ to nastêpuj¹ce dyrektywy: 2004/18/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z 31.03.2004 roku 
w sprawie koordynacji procedur udzielania zamó-
wieñ publicznych na roboty budowlane, dostawy  
i us³ugi (Dz. Urz. UE L 134 z 30.04.2004 r., str. 114) 
oraz 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  
z 31.03.2004 roku w sprawie koordynacji procedur 
udzielania zamówieñ przez podmioty dzia³aj¹ce w se-
ktorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i 
us³ug pocztowych (Dz. Urz. UE L 134 z 30.04.2004 r., 
str. 1). 

6 Wed³ug stanu z dnia 29.01.2006 roku Sejmowa 
Nadzwyczajna Podkomisja maj¹ca rozpatrzeæ przed-
³o¿one projekty rz¹dowe w ci¹gu swoich dziewiêciu 
posiedzeñ rozpatrzy³a jedynie zmiany dotycz¹ce 
brzmienia art. 1-90 Pzp. 
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Samowola budowlana to termin ozna-
czaj¹cy podejmowanie w procesie budowla-
nym dzia³añ niezgodnych z przepisami 
ustawy, które polegaj¹ na rozpoczêciu bu-
dowy, robót budowlanych, bez pozwolenia 
na budowê czy zg³oszenia.

W art. 28 ust. 1 ustawy Prawo budowla-
ne z 7 lipca 1994 r. (tekst jedn. Dz. U. z 
2003, Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.; dalej 
zwana ustaw¹) zawarto generaln¹ zasadê 
prawa budowlanego, zgodnie z któr¹ robo-
ty budowlane mo¿na rozpocz¹æ na podsta-
wie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 
budowê. Art. 3 pkt 12 ustawy zawiera le-
galn¹ definicjê pozwolenia na budowê, zaœ 
art. 16 ustawy Kodeks postêpowania admi-
nistracyjnego z 14 czerwca 1960 r. (tekst 
jedn. Dz. U. z 2000, Nr 98, poz. 1071 z 
późn. zm.; dalej jako Kpa) precyzuje, kie-
dy mamy do czynienia z decyzj¹ ostatecz-
n¹. Przez pozwolenie na budowê nale¿y 
rozumieæ decyzjê administracyjn¹ zezwa-
laj¹c¹ na rozpoczêcie i prowadzenie budo-
wy lub wykonanie robót budowlanych in-
nych ni¿ budowa obiektu budowlanego. 
Natomiast decyzj¹ ostateczn¹ jest decyzja, 
od której nie przys³uguje odwo³anie w ad-
ministracyjnym toku instancyjnym. Poz-
wolenie na budowê staje siê zatem osta-
teczne je¿eli: strony nie wnios³y w termi-
nie odwo³ania i termin ten nie zosta³ im 
przywrócony (na podstawie art. 58 § 1 
Kpa) lub gdy decyzjê wyda³ organ odwo-
³awczy w wyniku rozpatrzenia odwo³ania. 
Generalnie nale¿y stwierdziæ, i¿ z samowo-
l¹ budowlan¹ bêdziemy mieæ do czynie-
nia, gdy – zgodnie z art. 48 ustawy – obiekt 
budowlany lub jego czêœæ jest budowany 
b¹dź zosta³ ju¿ wybudowany bez pozwole-
nia na budowê. W wyroku z 12 kwietnia 
2000 r. NSA stwierdzi³, ¿e przez u¿yte w 
art. 48 ustawy sformu³owanie „czêœæ obie-
ktu budowlanego” nale¿y rozumieæ przede 
wszystkim „samodzielny obiekt budowla-
ny, którego budowa nie zosta³a jeszcze za-
koñczona lub jako czêœæ innego obiektu, 
która jest na tyle samodzielna i niezale¿na 
od pozosta³ej czêœci wybudowanej zgodnie 
z prawem, ¿e mo¿e byæ rozebrana bez 

istotnej ingerencji w pozosta³¹ czêœæ obiek-
tu budowlanego”[1]. 

Art. 48 ustawy stanowi zatem wprost, 
kiedy dochodzi do pope³nienia samowoli 
budowlanej. Jednak analiza przepisów tej 
ustawy pozwala stwierdziæ, i¿ z samowol¹ 
budowlan¹ polegaj¹c¹ na prowadzeniu 
budowy, robót budowlanych bez pozwole-
nia na budowê mamy do czynienia tak¿e w 
innych przypadkach. Nale¿y zatem odno-
towaæ sytuacjê, w której, mimo i¿ inwestor 
uzyska³ pozwolenie na budowê, to jednak 
w wyniku pewnych okolicznoœci trzeba 
uznaæ, ¿e budowa prowadzona jest bez wy-
maganego pozwolenia, np. na podstawie 
nieostatecznej jeszcze czy te¿ ju¿ wygas³ej 
decyzji pozwolenia na budowê (o czym 
by³a mowa w poprzednim artykule). 

Z samowol¹ budowlan¹ polegaj¹c¹ na 
prowadzeniu budowy b¹dź robót budowla-
nych bez pozwolenia, mamy do czynienia 
tak¿e wtedy, gdy na inwestora w³aœciwy organ 
na³o¿y obowi¹zek uzyskania pozwolenia na 
budowê na prowadzenie okreœlonej budowy 
czy robót budowlanych objêtych zg³osze-
niem, a inwestor prowadzi te prace nie wy-
wi¹zawszy siê z tego obowi¹zku (por. art. 30 
ust. 7 ustawy). W tym przypadku obowi¹zek 
uzyskania pozwolenia na budowê mo¿e byæ 
na³o¿ony, je¿eli realizacja okreœlonego obiek-
tu lub robót budowlanych (objêtych obo-
wi¹zkiem zg³oszenia) mo¿e naruszaæ ustale-
nia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego lub spowodowaæ: zagro¿enie 
bezpieczeñstwa ludzi lub mienia, pogorsze-
nie stanu œrodowiska lub stanu zachowania 
zabytków, pogorszenie warunków zdrowot-
no-sanitarnych, wprowadzenie, utrwalenie 
b¹dź zwiêkszenie ograniczeñ lub uci¹¿liwo-
œci dla terenów s¹siednich. 

Nale¿y jednak zauwa¿yæ, i¿ nie ka¿da 
budowa czy roboty budowlane prowadzone 
bez pozwolenia na budowê bêd¹ samowol¹ 
budowlan¹. Ustawodawca bowiem przewi-
dzia³ wyj¹tki od zasady przewiduj¹cej obo-
wi¹zek uzyskania pozwolenia na budowê, 
które zosta³y okreœlone w art. 29-31 ustawy. 
W art. 29 ustawy zawarte s¹ enumeratywnie 
wyliczone obiekty i roboty budowlane, któ-

rych prowadzenie nie wymaga uzyskania 
pozwolenia na budowê. Z tego wzglêdu, i¿ 
ustawodawca stanowi wprost o tych wyj¹t-
kach, przyj¹æ nale¿y, i¿ zwolnienia od uzy-
skania pozwolenia na budowê nie mo¿na 
domniemywaæ. Zauwa¿yæ trzeba, i¿ oma-
wiany przepis na podstawie ustawy z dn. 27 
marca 2003 r. o zmianie ustawy-Prawo bu-
dowlane oraz o zmianie niektórych ustaw 
(Dz. U Nr 80, poz. 718; wesz³a w ¿ycie 11 
lipca 2003) otrzyma³ zupe³nie nowe 
brzmienie, gdy¿ znacznie zwiêkszono iloœæ 
zamierzeñ, które zwolniono od obowi¹zku 
uzyskania pozwolenia na budowê. Na uwa-
gê zas³uguje jednak fakt, ¿e obiekty i roboty 
budowlane, które zosta³y zwolnione na 
mocy art. 29 ustawy od obowi¹zku uzyska-
nia pozwolenia na budowê, w wiêkszoœci 
zosta³y objête obowi¹zkiem zg³oszenia ich 
w³aœciwemu organowi administracji archi-
tektoniczno-budowlanej. Przewidziana 
przez ustawodawcê instytucja zg³oszenia 
jest du¿ym u³atwieniem dla inwestorów, 
niemniej jednak zg³oszenia dokonaæ nale-
¿y, poniewa¿ zaniedbanie tego obowi¹zku 
skutkowaæ bêdzie konsekwencjami okre-
œlonym w art. 49b ustawy. Dlatego te¿ budo-
wa b¹dź wybudowanie obiektu budowlane-
go bez wymaganego zg³oszenia, traktowane 
jest jako samowola budowlana. NSA w wy-
roku z 5 czerwca 1996 r. stwierdzi³, ¿e 
„obiekt wybudowany bez wymaganego zg³o-
szenia podlega takim samym restrykcjom 
jak obiekt wybudowany bez wymaganego 
pozwolenia na budowê”[2]. Zg³oszenia na-
le¿y dokonaæ przed terminem zamierzone-
go rozpoczêcia robót budowlanych, nato-
miast do ich wykonywania mo¿na przyst¹-
piæ, je¿eli w terminie 30 dni od daty dorê-
czenia zg³oszenia w³aœciwy organ nie wnie-
sie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później 
ni¿ po up³ywie 2 lat od okreœlonego w zg³o-
szeniu terminu ich rozpoczêcia. Art. 30 
ustawy zawiera wyliczenie budów i robót 
budowlanych, które ze wzglêdu na mniej-
szy stopieñ naruszenia dóbr publicznych 
przy ich wykonywaniu poddane zosta³y 
uproszczonej formie reglamentacji, tj. obo-
wi¹zkowi zg³oszenia. Zg³oszenia w³aœciwe-
mu organowi wymaga budowa, np.:
1. obiektów gospodarczych zwi¹zanych z 

produkcj¹ roln¹ i uzupe³niaj¹cych zabu-

O samowoli budowlanej
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dowê zagrodow¹ w ramach istniej¹cej 
dzia³ki siedliskowej: parterowych budyn-
ków gospodarczych o powierzchni zabu-
dowy do 35 m², przy rozpiêtoœci kon-
strukcji nie wiêkszej ni¿ 4,80 m (…),

2. wolno stoj¹cych parterowych budynków 
gospodarczych, wiat i altan oraz przydo-
mowych oran¿erii (ogrodów zimowych) 
o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy 
czym ³¹czna liczba tych obiektów nie 
mo¿e przekraczaæ dwóch na ka¿de 500 
m2 powierzchni dzia³ki, 

3. indywidualnych przydomowych oczysz-
czalni œcieków o wydajnoœci do 7,50 m3 
na dobê.
W zg³oszeniu nale¿y okreœliæ – zgodnie 

z art. 30 ust. 2 ustawy – rodzaj, zakres  
i sposób wykonywania robót budowlanych 
oraz termin ich rozpoczêcia, a tak¿e do³¹-
czyæ do niego oœwiadczenie o prawie do 
dysponowania nieruchomoœci¹ na cele 
budowlane oraz, w zale¿noœci od potrzeb, 
odpowiednie szkice lub rysunki, pozwole-
nia, uzgodnienia i opinie wymagane od-
rêbnymi przepisami.

W sytuacji dokonywania zg³oszenia 
organ administracji architektoniczno-
-budowlanej nie wymaga przedstawienia 
projektu zagospodarowania dzia³ki lub 
terenu. Tylko w przypadku budowy insta-
lacji zbiornikowych na gaz p³ynny z poje-
dynczym zbiornikiem o pojemnoœci do 
7 m3, przeznaczonych do zasilania insta-
lacji gazowych w budynkach mieszkal-
nych jednorodzinnych a tak¿e budowy 
przy³¹czy elektroenergetycznych, wodo-
ci¹gowych, kanalizacyjnych, gazowych, 
cieplnych i telekomunikacyjnych, wyma-
gane jest do³¹czenie projektu zagospoda-
rowania dzia³ki lub terenu wraz z opisem 
technicznym instalacji, wykonanego 
przez projektanta posiadaj¹cego odpo-
wiednie uprawnienia budowlane. Ponad-
to, projekt zagospodarowania dzia³ki lub 
terenu w przypadku budowy instalacji 
zbiornikowych na gaz p³ynny z pojedyn-
czym zbiornikiem o pojemnoœci do 7 m3, 
przeznaczonych do zasilania instalacji 
gazowej w budynkach mieszkalnych jed-
norodzinnych, powinien byæ uzgodniony 
z podmiotem w³aœciwym do spraw zabez-
pieczeñ przeciwpo¿arowych. 

Do³¹czenie wszystkich wymaganych do-
kumentów jest bardzo wa¿ne, poniewa¿ 
w³aœciwy organ po przyjêciu zg³oszenia 
sprawdza, czy spe³nia ono wszystkie warun-
ki okreœlone ustaw¹. Je¿eli stwierdzi ewen-
tualne braki, nak³ada na zg³aszaj¹cego obo-
wi¹zek uzupe³nienia odpowiednich doku-
mentów w okreœlonym terminie. Je¿eli in-
westor nie wywi¹¿e siê z tego, wówczas or-
gan wnosi sprzeciw w drodze decyzji, co 
oznacza – zgodnie z wyrokiem NSA z 17 
maja 1999 r. – „brak zgody na przyst¹pie-
nie przez inwestora do realizacji zamierzo-
nej dzia³alnoœci budowlanej” (IV SA 747/
97, LEX nr 47285). Nale¿y zwróciæ uwagê 
na ostatnie zmiany ustawy Prawo budowla-
ne dokonane ustaw¹ z 28 lipca 2005 r.  
o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz 
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 
Nr 163, poz. 1364), zgodnie z którymi,  
w przypadku budowy przy³¹czy, inwestor – 
jak stanowi art. 29a ustawy – mo¿e zreali-
zowaæ tê inwestycjê tak¿e w inny sposób, 
bez koniecznoœci dokonywania zg³oszenia. 
Podkreœliæ jednak nale¿y, i¿ inwestor korzy-
staj¹c z mo¿liwoœci budowy przy³¹czy bez 
dokonywania zg³oszenia, zobowi¹zany jest 
do naniesienia przy³¹cza na odpowiedniej 
mapie planu sytuacyjnego. Do planu tego 
bêd¹ mia³y zastosowanie odpowiednie prze-
pisy ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geode-
zyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U.  
z 2005, Nr 240, poz. 2027), a do wykony-
wania przy³¹czy – w zale¿noœci od rodzaju 
przy³¹cza – ustawy z 10 kwietnia 1997 r. 
(tekst jedn. Dz. U. z 2003, Nr 153, poz. 
1504 z późn. zm.) Prawo energetyczne b¹dź 
ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym za-
opatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowa-
dzaniu œcieków (Dz. U z 2001, Nr 72, poz. 
747 z późn. zm.). Art. 29a ustawy nie bê-
dzie mia³ jednak zastosowania w sytuacji, 
gdy inwestor dokona zg³oszenia.

Zauwa¿yæ zatem nale¿y, i¿ nie ka¿da bu-
dowa czy nie wszystkie roboty budowlane 
bêd¹ samowol¹ budowlan¹ w sytuacji, gdy 
prowadzone s¹ bez pozwolenia na budowê 
czy te¿ zg³oszenia. Maj¹c na uwadze powy¿-
sze, stwierdziæ trzeba, ¿e je¿eli zg³oszenie nie 
jest wymagane, inwestor nie ma obowi¹zku 
dokonywaæ przed rozpoczêciem budowy czy 
robót budowlanych jakichkolwiek czynnoœci 

administracyjno-prawnych. Organy nadzoru 
budowlanego nie maj¹ zatem prawa uznaæ 
za samowolê budowlan¹ budowy prowadzo-
nej bez pozwolenia na budowê b¹dź zg³osze-
nia, gdy budowa ta dotyczy np:
1. altan i obiektów gospodarczych na dzia³-

kach w rodzinnych ogrodach dzia³ko-
wych o powierzchni zabudowy do 25 m2 
w miastach i do 35 m2 poza granicami 
miast oraz wysokoœci do 5 m przy da-
chach stromych i do 4 m przy dachach 
p³askich,

2. obiektów ma³ej architektury, poza miej-
scami publicznymi (art. 29 ust. 1 pkt 22 
w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 pkt 4)

3. ogrodzeñ (za wyj¹tkiem ogrodzeñ, o któ-
rych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 3 usta-
wy),

4. obiektów przeznaczonych do czasowego 
u¿ytkowania w trakcie realizacji robót 
budowlanych po³o¿onych na terenie bu-
dowy, oraz ustawianie barakowozów u¿y-
wanych przy wykonywaniu robót budow-
lanych, badaniach geologicznych i po-
miarach geodezyjnych,

5. tymczasowych obiektów budowlanych 
stanowi¹cych wy³¹cznie eksponaty wysta-
wowe, niepe³ni¹cych jakichkolwiek funk-
cji u¿ytkowych, usytuowanych na tere-
nach przeznaczonych na ten cel,

6. znaków geodezyjnych, a tak¿e obiektów 
triangulacyjnych, poza obszarem parków 
narodowych i rezerwatów przyrody.   
W pozosta³ych przypadkach budowy 

bêdziemy mieli do czynienia z narusze-
niem prawa w dzia³alnoœci budowlanej. 
Nale¿y wspomnieæ, i¿ Trybuna³ Konsty-
tucyjny w uzasadnieniu orzeczenia z 31 
stycznia 1996 r. stwierdzi³, ¿e „zarówno na 
gruncie nowej ustawy (Prawo budowlane z 
7 lipca 1994 r.) jak i dawnej ustawy (Prawo 
budowlane z 24 października 1974 r.; Dz. 
U. 1974, Nr 38, poz. 229 z późn. zm.) sa-
mowola powstaje wraz z rozpoczêciem bu-
dowy, trwa przez ca³y czas jej prowadzenia 
oraz po jej zakoñczeniu, a¿ do momentu 
likwidacji lub legalizacji. Innymi s³owy, 
rozpoczêcie samowolnej budowy jest zda-
rzeniem, które niejako „trwa” a¿ do mo-
mentu zakoñczenia budowy, a w ostatecz-
nym rezultacie a¿ do legalizacji lub roz-
biórki. Przyjmuj¹c za trafne takie rozu-
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mienie samowoli budowlanej, nale¿y 
uznaæ, ¿e rozwi¹zania nowego Prawa bu-
dowlanego uzale¿niaj¹ ocenê skutków sa-
mowoli od zakoñczenia budowy w okre-
œlonej dacie, a nie «zaniechania» samo-
woli przed czy po dniu 1 stycznia 1995 r.” 
(K 9/95; OTK, 1996, tom I, poz. 2).

Reasumuj¹c, stwierdziæ nale¿y, ¿e sa-
mowola budowlana stanowi naruszenie 
porz¹dku prawnego w budownictwie, efek-
tem czego jest degradacja obszarów praw-
nie chronionych, dewastacja ekosystemów 
przyrodniczych na obszarach zurbanizo-
wanych, chaos przestrzenny a tak¿e niera-
cjonalnie rozproszona zabudowa. Pope³-
nianie samowoli budowlanej na du¿¹ ska-
lê, co niejednokrotnie mia³o miejsce, 
mo¿e ponadto skutkowaæ zaburzeniami  
w funkcjonowaniu miast i regionów miej-
skich. Standard u¿ytkowy obiektów bu-
dowlanych wybudowanych w warunkach 
samowoli budowlanej z regu³y jest niski, 
co z kolei przyczynia siê do tego, ¿e estety-
ka wielu miast i siedlisk wiejskich kontra-
stuje z wyraźn¹ popraw¹ zagospodarowa-
nia i zabudowy nielicznych, dobrze zarz¹-
dzanych miast. Nale¿y tak¿e podkreœliæ, ¿e 
nielegalne budownictwo narusza ³ad spo-
³eczny, który gwarantuje wszystkim u¿yt-
kownikom mo¿liwoœæ korzystania z walo-
rów przestrzeni; ³ad estetyczny, zapewnia-
j¹cy harmoniê i piêkno naszego otoczenia; 
³ad ekonomiczny maj¹cy na celu efektyw-
ne u¿ytkowanie przestrzeni oraz jej w³a-
œciwe funkcjonowanie; ³ad ekologiczny za-
pewniaj¹cy w mo¿liwie wysokim stopniu 
realizacjê zasady zrównowa¿onego rozwo-
ju oraz ³ad kulturowy, gwarantuj¹cy szacu-
nek dla dziedzictwa historii i troskê o spu-
œciznê i to¿samoœæ [3].

mgr Anna Makówczyñska

Piœmiennictwo:
[1] J. Siegieñ, Prawo budowlane, wyd. C.H. 

Beck, Warszawa 2003, s. 69.
[2] L. Bar, E. Radziszewski, Kodeks budowlany, 

Warszawa 1999, s. 128.
[3] Raport Krajowego Sekretariatu „Habitat”, pt. 

Bariery i Problemy Gospodarki Przestrzennej  
w Polsce, 2003, http://www.mtib.gov.pl/prezentacje/
jednostki/17/dokumenty/bariery_i_problemy_go-
spodarki_przestrzennej_w polsce.pdf z dn. 12 stycz-
nia 2006 r., s. 13-14, s. 32.

Fundacja 
Wspierania Seniorów 
Środowisk Inteligenckich
…dzia³a ju¿ od roku i naprawdê bardzo liczy 
na ka¿dego z nas. Chcia³oby siê wiêc g³oœno 
zakrzykn¹æ: „Seniorzy wszystkich korporacji 
– ³¹czcie siê!” Ale czy ten okrzyk mo¿e byæ  
w ogóle us³yszany? Mam w¹tpliwoœci i wcale 
nie dlatego, ¿e seniorzy trac¹ s³uch, tylko ¿e 
ginie s³uch o nich, o ich potrzebach, a nawet 
o trudnym nieraz bytowaniu. 

W ubieg³ym roku, staraniem grupy osób 
dobrej woli, zosta³a powo³ana do ¿ycia 
Fundacja Wspierania Seniorów Œrodowisk 
Inteligenckich (z siedzib¹ przy ul. Czerwonej 
3), która zrzesza ró¿ne korporacje naszego 
regionu, a tak¿e fundatorów indywidual-
nych. Wœród fundatorów instytucjonalnych 
znajduje siê m.in. £ódzka Okrêgowa Izba 
In¿ynierów Budownictwa.

Warto wiedzieæ, ¿e g³ównym celem dzia-
³ania Fundacji jest utworzenie wspólnoty 
terytorialnej z przeznaczeniem na Dom Se-
niora Œrodowisk Inteligenckich, w którym 
seniorzy ci mogliby godnie spêdziæ lata swo-
jej „jesieni ¿ycia”. Poza tym, w dokumencie 
fundacyjnym wskazano tak¿e inne zadania, 
jakie wyznaczy³a sobie do realizacji Fun-
dacja, maj¹c na uwadze wspieranie osób ze 
œrodowisk inteligenckich, które zakoñczy³y 
dzia³alnoœæ zawodow¹, w tym: • prowadze-
nie dzia³alnoœci charytatywnej oraz zwi¹za-
nej z ochron¹ i promocj¹ zdrowia senio-
rów; • wspieranie, wspomaganie i pro-
mowanie inicjatyw, dotycz¹cych ró¿norod-
nych form aktywnoœci spo³ecznej seniorów; 
• przyczynianie siê do rozwoju wszelkich 
form dzia³alnoœci kulturalnej, oœwiatowej 
oraz rekreacyjnej dla seniorów.

Ustalono, ¿e cele Fundacji realizowane 
bêd¹ poprzez: • gromadzenie danych i in-
formacji na temat problemów opiekuñ-
czych, mieszkaniowych, medycznych i kul-
turalnych seniorów; • organizowanie po-
mocy materialnej dla seniorów i ich rodzin, 
znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji ¿ycio-
wej; • prowadzenie wyk³adów s³u¿¹cych 
przekazywaniu wiedzy na temat ochrony 
zdrowia oraz w³¹czanie okresowych badañ 

lekarskich dla seniorów; • tworzenie kó³ 
zainteresowañ s³u¿¹cych przekazywaniu 
wiedzy, prowadzeniu dzia³alnoœci amator-
skiej, artystycznej i organizowaniu rekreacji 
dla seniorów; • finansowanie i kontrolowa-
nie budowy Domu Seniora Œrodowisk 
Inteligenckich, a tak¿e późniejsze admini-
strowanie oœrodkiem.

Dzia³ania te maj¹ charakter d³ugody-
stansowy, wiêc doœæ odleg³e mog¹ byæ ter-
miny realizacji poszczególnych zadañ, jed-
nak niektóre z nich ju¿ zosta³y zapocz¹tko-
wane. Od listopada ub.r. w siedzibie 
Okrêgowej Izby Lekarskiej (ul. Czerwona 
3), w ka¿d¹ œrodê od godz. 17.00 do 18.00 
s¹ pe³nione kole¿eñskie dy¿ury, podczas 
których mo¿na zasiêgaæ porad prawnych, 
budowlanych oraz medycznych. W razie za-
interesowania tymi konsultacjami, ich za-
kres mo¿e byæ poszerzony. Gor¹co zachêca-
my do korzystania z fachowej i ¿yczliwej po-
mocy kole¿eñskiej, a gdyby ktoœ z Pañstwa 
sam zechcia³ udzielaæ porad i czynnie w³¹-
czyæ siê w te dy¿ury, bêdziemy wdziêczni.

Aktualia i szczegó³ow¹ informacjê na te-
mat Fundacji mo¿na znaleźæ na stronie in-
ternetowej www.ossi.pl.

 dr n. med. Barbara Szeffer-Marcinkowska
z redakcji miesiêcznika „Panaceum”

Okrêgowej Izby Lekarskiej w £odzi

Pe³n¹ wersjê artyku³u prezentujemy 
na stronie www.lod.piib.org.pl

Zarz¹d Fundacji Wspierania Œrodowisk Inteli-
genckich postanowi³ podj¹æ dzia³ania, zmie-
rzaj¹ce do zorganizowania opieki domowej 
dla osób starszych, chorych i mniej spraw-
nych. Szukamy wolontariuszy, którzy ze-
chc¹ wspó³pracowaæ z Fundacj¹ na zasadach 
pomocy spo³ecznej. Jeœli ktoœ z Pañstwa by³by 
zainteresowany tak¹ wspó³prac¹, albo zechcia³ 
honorowo w³¹czyæ siê do dzia³añ organizacyj-
nych Zarz¹du – mo¿e uzyskaæ wstêpne infor-
macje pod nr tel. (0-42) 686 28 10.

Jednoczeœnie prosimy Szanownych Czytelni-
ków o zg³aszanie osób, które potrzebuj¹ 
opieki domowej. Zg³oszenia przyjmuje Se-
kretariat Fundacji (p. Agnieszka Modliborska) 
pod nr tel. (0-42) 633 97 66 poniedzia³ek-
-czwartek w godz. 10.00 -14.00.
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Z żałobnej karty
Non omnis moriar… 

W ostatnich miesi¹cach odeszli od nas na zawsze ni¿ej wymienieni cz³onkowie 
£ódzkiej Okrêgowej Izby In¿ynierów Budownictwa: 

Stanis³aw Buda

Henryk Æwikliñski

Zbigniew Dyjaczyñski

Arkadiusz Helszer

Wies³aw Jach

Leszek Marzantowicz

Kazimierz Wa³owski

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

Co roku w Dzieñ Zaduszny (2 listopada)  odprawiana jest Msza œw. w intencji zmar³ych 
cz³onków £ódzkiej Okrêgowej Izby In¿ynierów Budownictwa.

Apel
Krajowa Rada Polskiej Izby In¿ynierów Budownictwa

zwraca siê z apelem

do wszystkich projektantów obiektów wielkopowierzchniowych 
o dokonanie sprawdzenia i przegl¹du swoich projektów, szczególnie zrealizowanych.

O wynikach przegl¹du prosimy poinformowaæ swoje Okrêgowe Izby.

Wnioski z przegl¹du, szczególnie dotycz¹ce realizacji i eksploatacji,  
bêd¹ przedmiotem dalszych dzia³añ naszego samorz¹du.

Prof. Zbigniew Grabowski
Prezes Krajowej Rady PIIB

Powy¿szy apel zosta³ przyjêty na ostatnim 
plenarnym posiedzeniu Krajowej Rady PIIB, 
które odby³o siê 1 lutego br. w Warszawie. 
Jego tekst zostanie wkrótce rozpowszechnio-
ny w formie p³atnych og³oszeñ zamieszcza-
nych w prasie codziennej. Widnieje równie¿ 
na stronie internetowej £OIIB.

Sk³adane na piœmie wnioski bêd¹ gro-
madzone w biurze naszej Izby, a dalsze 
dzia³ania organów samorz¹du zawodowego 

in¿ynierów budownictwa bêd¹ koordyno-
wane przez Krajow¹ Izbê.

Zaistnia³e okolicznoœci mog¹ przy tym 
nasuwaæ pytanie czy nie nadszed³ czas na 
przeprowadzenie przez ka¿dego z nas 
swoistego zawodowego rachunku sumie-
nia?

Bo z jednej strony prawd¹ jest, ¿e dzia-
³amy w bardzo trudnych warunkach a pra-
ca konstruktora jest stanowczo zbyt nisko 

wyceniana przez inwestorów i zarazem nie-
doceniana przez architektów, którzy bior¹ 
na siebie ca³y splendor, pozostawiaj¹c nam 
g³ównie odpowiedzialnoœæ. Prawd¹ jest rów-
nie¿, ¿e mo¿emy jedynie pomarzyæ o pozy-
cji spo³ecznej, jak¹ maj¹ na przyk³ad in¿y-
nierowie niemieccy.

Jednak z drugiej strony czy aby na pew-
no mo¿emy spokojnie powiedzieæ, ¿e wszy-
scy s¹ winni tylko nie my…?
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SZKOLENIA
na które zapraszamy cz³onków £OIIB

CZAS MIEJSCE PROBLEMATYKA

17 marca 2006 r.
godz. 16.00

Sieradz, Starostwo Powiatowe 
Plac Wojewódzki 3

Bezpieczeñstwo i higiena pracy podczas wykonywania robót bu-
dowlanych – informacja. Plan bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia 
mgr in¿. Dagmara Kupka (Okrêg. Insp. Pracy w £odzi)

27 marca 2006 r.
godz. 16.00

Piotrków Trybunalski, Dom Technika,
ul. Armii Krajowej 24a

Prawo wodne 
mgr in¿. Iwona Koza (Ministerstwo Ochrony Œrodowiska)

29 marca 2006 r. 
godz. 10.00-16.00

Siedziba £OIIB
przy ul. Pó³nocnej 39 w £odzi

Trwa³oœæ i ochrona konstrukcji ¿elbetowych oraz naprawa kon-
strukcji uszkodzonych korozyjnie
dr in¿. Jerzy Karyœ (Politechnika Wroc³awska)

31 marca 2006 r.
godz. 16.00

Siedziba £OIIB
przy ul. Pó³nocnej 39 w £odzi

Przepisy przeciwpo¿arowe w projektowaniu i wykonawstwie budow-
lanym – cz. 1 (zakres architektoniczny i ogólnobudowlany) 
mgr in¿. po¿. Tomasz B³a¿ejewski, rzeczoznawca ds. zabezpie-
czeñ przeciwpo¿arowych (Komenda Miejska SP)

24 kwietnia 2006 r.
godz. 16.00

£owicz, Dom Akademicki Wy¿szej 
Szko³y Humanistyczno-Pedagogicznej,  
ul. Warszawska 9A

Prawo budowlane
mgr in¿. arch. Mariola Berdysz (Warszawa)

27 kwietnia 2006 r.
godz. 16.00

Skierniewice, Hotel Polonia,  
ul. Reymonta 18

Ochrona przed przepiêciami w urz¹dzeniach i instalacjach elektrycznych
prof. Andrzej Sowa (Politechnika Bia³ostocka)

28 kwietnia 2006 r.
godz. 15.00

Siedziba £OIIB
przy ul. Pó³nocnej 39 w £odzi

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych na podstawie nowych 
norm przedmiotowych cz. III
prof. Andrzej Sowa (Politechnika Bia³ostocka)

12 maja 2006 r.
godz. 16.00

Skierniewice, Hotel Polonia,  
ul. Reymonta 18

Prawo budowlane
mgr in¿. arch. Mariola Berdysz (Warszawa)

26 maja 2006 r.
godz. 16.00

Siedziba £OIIB
przy ul. Pó³nocnej 39 w £odzi

Ochrona przeciwpora¿eniowa w instalacjach elektrycznych niskiego 
napiêcia. 
mgr in¿. Micha³ Szypowski (Instytut Elektroenergetyki P£)

2 czerwca 2006 r.
godz. 16.00

Siedziba £OIIB
przy ul. Pó³nocnej 39 w £odzi

Warunki kontraktowe FIDIC – cz. I
mgr in¿. Mieczys³aw Grabiec (prezes Stowarzyszenia 
In¿ynierów Doradców i Rzeczoznawców, Warszawa)

9 czerwca 2006 r.
godz. 16.00

Siedziba £OIIB
przy ul. Pó³nocnej 39 w £odzi

Oœwietlenie elektryczne cz. III Projektowanie i weryfikacja 
dr in¿. Wies³awa Pabjañczyk (Instytut Elektroenergetyki P£  
i Komitet Oœwietleniowy  PKN)

12 czerwca 2006 r.
godz. 16.00

Be³chatów, Sport Hotel
ul. 1 Maja 63 Sala konferencyjna I p. 

Umowy o roboty budowlane
mgr Magdalena Rytwiñska, radca prawny (£ódź)

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. Dla cz³on-
ków £OIIB wszystkie szkolenia s¹ bezp³atne. Je¿eli zachodzi koniecznoœæ dostarczenia materia³ów szkoleniowych – prefe-

rujemy osoby, które dokona³y wczeœniejszego zg³oszenia uczestnictwa
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KĄCIK ARCHITEKTÓW

Historia powstania Łodzi  
i konsekwencje tego procesu dzisiaj

£ódź by³a niedu¿ym miastem po³o¿o-
nym na Trakcie Piotrkowskim. Na pocz¹tku 
XIX w. zwrócono uwagê na jej korzystne dla 
ewentualnego rozwoju przemys³u uwarun-
kowania. Po pierwsze, ziemie i lasy wokó³ 
£odzi nale¿a³y do pañstwa. Po drugie, pod 
dostatkiem by³o wody – liczne ma³e rzeczki 
dawa³y siê ³atwo spiêtrzaæ i wykorzystywaæ 
do napêdu kó³ wodnych. Gdy powsta³ po-
mys³, aby w Polsce zbudowaæ nowoczesn¹ 
(na owe czasy) osadê rolniczo-przemys³o-
w¹, wybór pad³ na £ódź. 

Wytyczono ulice przecinaj¹ce siê pod 
k¹tem prostym oraz oœmiok¹tny plac z 
przyleg³ymi dzia³kami, które zamyka³y uli-
ce: Pó³nocna, Po³udniowa (Próchnika- 
-Rewolucji), Wschodnia i Zachodnia. Ka¿-
dej dzia³ce przy placu przypisano dzia³kê 
ogrodow¹ po³o¿on¹ na terenie znanym 
dzisiaj jako Park Helenowski. 

Ten nowy twór nazwano Nowym Mia-
stem. Star¹ £ódź i Nowe Miasto po³¹czy³ 
Trakt Piotrkowski. W drugim etapie utworzo-
no osadê £ódkê. I znów (tak jak w Ameryce 
Pó³nocnej) wytyczono prostok¹tny uk³ad 
ulic, którego osi¹ zosta³ Trakt Piotrkowski, 
³¹cz¹cy ze sob¹ trzy osady. Patrz¹c na wspó³-
czesny plan £odzi, widaæ bardzo wyraźne 
granice miêdzy Star¹ £odzi¹ a Nowym Mia-
stem. Ulice id¹ce z po³udnia na pó³noc nie 
zazêbiaj¹ siê, widoczne s¹ du¿e obszary (od 
wschodu: Cmentarz, Fabryka Poznañskiego, 
Park Œledzia, Park Helenowski, ogródki dzia³-
kowe, cmentarz przy ul. Strykowskiej) nie-
przeciête ulicami. 

Te zasz³oœci stanowi¹ dla mieszkañców 
£odzi du¿e problemy komunikacyjne. Przy 
okazji przekszta³ceñ (rewitalizacji) terenów 
Fabryki Poznañskiego mo¿na by³o przeprowa-
dziæ konieczne zmiany i w³¹czyæ ten obszar w 
strukturê miasta. Bez tego ju¿ dzisiaj widaæ, ¿e 
wêze³ komunikacyjny Ogrodowa-Zachodnia 
nie przenosi natê¿enia ruchu. Po otwarciu 
Galerii Handlowej mo¿e nast¹piæ „zapaœæ”,  
a Manufaktura bêdzie niedostêpna.

Podobnie widoczna jest granica miêdzy 
Nowym Miastem a osad¹ £ódk¹ (ulica 
Dzielna, dziœ Narutowicza), szczególnie na 
wschód od Piotrkowskiej. Ulica Sienkiewicza 
koñczy siê na Narutowicza, a dalej g³ówn¹ 
przeszkod¹ jest linia kolejowa. 

Jak pisa³em powy¿ej, £ódź mia³a byæ 
osad¹ rolniczo-przemys³ow¹. Pierwotnie na 
d³ugich dzia³kach pomiêdzy Piotrkowsk¹  
a Wólczañsk¹ lub Sienkiewicza domy by- 
³y sytuowane przy ul. Piotrkowskiej. Ulica 
Koœciuszki powsta³a du¿o później i nie od 
razu jako przed³u¿enie Zachodniej (do dziœ 
nie skoñczono jej przebiegu), a na po³u-
dnie od Radwañskiej straszy przeznaczony 
na jej kontynuacjê, zaœmiecony teren. 

W powsta³ych domach funkcjonowa³y 
warsztaty, a za domami uprawiano ziemiê. 
Osadnicy byli po czêœci rzemieœlnikami a 
po czêœci rolnikami, dlatego ³ódzkie kwar-
ta³y s¹ tak du¿e, a siatka ulic rzadka. Mija³y 
lata, £ódź rozwija³a siê, powstawa³y nowe 
fabryki, domy, kamienice. Czêsto najpierw 
z ty³u dzia³ki budowano fabrykê i oficyny, a 
dopiero później kamienice. Nie jest to w tej 
chwili wyraźnie widoczne, ale 50% kubatu-
ry w centrum miasta stanowi³y kiedyœ fa-
bryki, a prawie wszystkie budynki znajduj¹-
ce siê tutaj powsta³y w ci¹gu 50 lat. Jednak 
poza nielicznymi wyj¹tkami, wielkoœæ kwar-

ta³ów zabudowy pozosta³a bez zmian. Po-
równuj¹c je z kwarta³ami miast amerykañ-
skich okazuje siê, ¿e s¹ dziewiêæ razy wiêk-
sze. To znaczy, ¿e na przyk³ad powinny byæ 
jeszcze dwie ulice miêdzy Piotrkowsk¹ a 
Sienkiewicza i dwie miêdzy Tuwima a Na-
wrot. Tymczasem mamy tam du¿e puste 
lub zaniedbane obszary, niedostêpne dla 
inwestycji. 

Na koniec nale¿y wspomnieæ o czymœ 
szczególnie wa¿nym i najbardziej warto-
œciowym: o du¿ych kompleksach fabrycz-
nych stanowi¹cych oddzielne organizmy. 
Dwa spektakularne przyk³ady tych zespo-
³ów to Fabryka i Pa³ac Poznañskiego, drugi 
to unikatowy na skalê œwiatow¹ zespó³ bu-
dynków Scheiblera i Grohmana z budynka-
mi mieszkalnymi dla pracowników, stra¿¹ 
po¿arn¹, szpitalem, sklepem, fabrykami, 
rezydencjami itd., na parku bêd¹cym czê-
œci¹ pierwotnej puszczy koñcz¹c. Kiedyœ te 
miejsca by³y si³¹ napêdow¹ £odzi, pomni-
kiem sukcesu i si³y. 

Dziœ, po kilkudziesiêciu latach eksplo-
atacji i dewastacji, znów mog¹ staæ siê sym-
bolem powrotu dobrobytu do naszego mia-
sta. Warunkiem jest odpowiednia polityka 
w³adz miejskich. Na razie nie ma ¿adnej.

mgr in¿. arch. Marek Diehl

W dniach 12-13 maja w Miêdzyzdrojach

odbêdzie siê 

VII Konferencja Naukowa
„Drewno i materia³y drewnopochodne  

w konstrukcjach budowlanych”

Konferencja adresowana jest do pracowników naukowych, projektantów i firm wyko-
nawczych realizuj¹cych nowoczesne konstrukcje na bazie drewna. Przewiduje siê tak-
¿e prezentacjê firm budowlanych oraz wystawê reklamow¹. Szczegó³owe informacje 

oraz karty zg³oszeniowe mo¿na znaleźæ pod adresem www.kboikd.ps.pl.

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 450 z³. Cz³onkowie £OIIB p³ac¹ 300 z³.
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W celu odebrania pierwszego zaœwiad-
czenia nale¿y stawiæ siê osobiœcie (lub 
daæ komuœ swoje pisemne pe³nomocnic-
two) z dowodem osobistym i z dowodami 
wp³at:
• 150 z³ (za 6 miesiêcy) lub 300 z³ (za 12 

miesiêcy) na £ódzk¹ Okrêgow¹ Izbê 
In¿ynierów Budownictwa (termin wa¿-
noœci zaœwiadczenia uzale¿niony jest od 
wysokoœci sk³adki wp³aconej na konto 
£ódzkiej Okrêgowej Izby In¿ynierów Bu-
downictwa),

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

UWAGA! Ka¿dy cz³onek £ódzkiej 
Okrêgowej Izby In¿ynierów Budowni-
ctwa ma indywidualne numery kont: do 

wp³aty sk³adki na £OIIB oraz do wp³aty 
sk³adki na ubezpieczenie OC i KIIB. 

Numery kont indywidualnych mo¿na 
sprawdziæ na naszej stronie internetowej 
(www.lod.piib.org.pl) w zak³adce „lista cz³on-
ków” oraz na stronie Polskiej Izby In¿y-
nierów Budownictwa (www.piib.org.pl).

Wa¿noœæ zaœwiadczenia liczy siê od pier-
wszego dnia miesi¹ca, w którym dana oso-
ba zosta³a wpisana na listê cz³onków Izby 
na mocy uchwa³y Rady £OIIB.

Gdy koñczy siê termin wa¿noœci za-
œwiadczenia nale¿y na 15 dni przed jego 
up³ywem (w celu usprawnienia pracy biura 
prosimy jednak o dokonywanie wp³at z wy-
przedzeniem 30-dniowym) wp³aciæ sk³a-
dkê na £ódzk¹ Okrêgow¹ Izbê In¿ynierów 
Budownictwa (odpowiednio 150 lub 300 
z³) i 160 z³ na konto KR PIIB w przypadku 

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.  

Osoby zawieszone w prawach cz³onka 
£OIIB nie mog¹ liczyæ na przywileje przys³u-
guj¹ce cz³onkom naszej Izby, np. nie otrzy-
muj¹ „Kwartalnika £ódzkiego” czy te¿ „Kalen-
darza £OIIB”.

Osoby zawieszone na w³asny wniosek w 
prawach cz³onka £OIIB, przy wznowieniu 
cz³onkostwa s¹ jednorazowo  zwalniane z wno-
szenia op³aty wpisowej w wysokoœci 100 z³.

Informacje o składkach

gdy up³ynê³o 12 miesiêcy od poprzedniej 
wp³aty. 

Po wp³yniêciu ww. op³at biuro £OIIB wysy-
³a cz³onkowi listem poleconym zaœwiadcze-
nie, wa¿ne odpowiednio 6 lub 12 miesiêcy.

SILVA RERUM
Nie wszyscy zapewne wiedz¹, ¿e Thomas 

Alva Edison (1847-1931) próbowa³ swych 
si³ tak¿e w dziedzinie budownictwa. Ten ge-
nialny wynalazca, w³aœciciel ponad tysi¹ca 
patentów, który wynalaz³ m.in. fonograf, ¿a-
rówkê elektryczn¹, kinetoskop, by³ równie¿ 
za³o¿ycielem i zarazem w³aœcicielem wielu 
przedsiêbiorstw w Ameryce i Europie. I w³a-
œnie jako szef firmy developerskiej opraco-
wa³ metodê szybkiego uprzemys³owionego 
wznoszenia budynków jednorodzinnych o 
monolitycznej konstrukcji betonowej. Jego 
ekipy w ci¹gu tygodnia wykonywa³y budy-
nek jednorodzinny w stanie surowym. To 
Edison jest autorem tezy mówi¹cej, ¿e: 
„Prawid³owo wykonany beton zawieraj¹cy 
cement portlandzki o wysokiej jakoœci jest 
najbardziej trwa³ym materia³em budowla-
nym”.

* * *

Z raportu o zatrudnieniu w Polsce 
przygotowanego przez ekspertów 
Ministerstwa Gospodarki oraz Szko³y 
G³ównej Handlowej wynika, ¿e w Polsce na 

kierunkach technicznych kszta³ci siê jedy-
nie 14% studentów, czyli prawie dwukrot-
nie mniej ni¿ w krajach Unii Europejskiej, 
gdzie wskaźnik ten wynosi 26%. W dodat-
ku nie widaæ szans na zmianê tej nieko-
rzystnej sytuacji. Na pierwszy rok studiów 
w roku akademickim 2005/2006 polskie 
Politechniki przyjê³y o 4,5 tysi¹ca osób 
mniej ni¿ w roku poprzednim. Nak³adaj¹ 
siê tu dwie przyczyny: ni¿ demograficzny 
oraz s³abe przygotowanie do doœæ trud-
nych studiów technicznych. Wydaje siê, ¿e 
najwy¿szy ju¿ czas, aby w naszym kraju 
szko³y œrednie potrafi³y zainteresowaæ 
uczniów przedmiotami œcis³ymi i aby ma-
tematyka – po wieloletniej przerwie – po-
nownie sta³a siê obowi¹zkowym przed-
miotem maturalnym.

* * *

Najszybszym komputerem na œwiecie 
jest BlueGene/L, wyprodukowany przez fir-
mê IBM i wykorzystywany przez amerykañ-
sk¹ agencjê bezpieczeñstwa do symulacji 
eksplozji nuklearnych. Jego aktualna moc 

obliczeniowa wynosi 280,6 teraflopów (1 
teraflop oznacza zdolnoœæ wykonania bilio-
na operacji w ci¹gu sekundy). In¿ynierowie 
z IBM twierdz¹, ¿e po do³¹czeniu wszyst-
kich planowanych procesorów (obecnie 
jest ich 131 072) BlueGene/L osi¹gnie moc 
obliczeniow¹ 367 teraflopów. Drugi na li-
œcie komputer jest trzykrotnie „s³abszy”. W 
pierwszej dziesi¹tce dominuj¹ komputery 
amerykañskie, zajmuj¹c pierwszych szeœæ 
pozycji.

www.lod.piib.org.pl

Zapraszamy wszystkich cz³onków naszej 
Izby do odwiedzania naszej strony interne-
towej (www.lod.piib.org.pl). 

Znajd¹ tu Pañstwo m.in. przydatne in-
formacje o naszej Izbie i obowi¹zuj¹cych 
aktach prawnych oraz nadsy³ane do nasze-
go biura oferty pracy. Nie jest to forma po-
œrednictwa pracy, a jedynie sposób przeka-
zania informacji o bie¿¹cych potrzebach 
naszego œrodowiska. Dlatego og³oszenia 
zamieszczamy bezp³atnie.

Na naszej stronie internetowej mo¿na rów-
nie¿ znaleźæ w zak³adce „Lista cz³onków” indy-
widualne numery kont do wp³aty sk³adek na 
£OIIB oraz indywidualne numery kont do 
wp³aty sk³adek na ubezpieczenia OC i KIIB.


