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Spis treściSzanowne Kole¿anki,
Szanowni Koledzy,

8 kwietnia br. mia³o miejsce wa¿ne wy-
darzenie w krótkiej, bo licz¹cej zaledwie 4 
lata, historii naszej Izby. V Zjazd £ódzkiej 
Okrêgowej Izby In¿ynierów Budownictwa 
zakoñczy³ pierwsz¹ i zarazem rozpocz¹³ 
drug¹ kadencjê organów Izby.

Nie zawiedli delegaci wybrani jesieni¹ 
ubieg³ego roku podczas zebrañ cz³onków 
Izby przeprowadzonych w 9 obwodach wy-
borczych. W zjeździe wziê³o udzia³ 145 
spoœród 156 uprawnionych delegatów, co 
daje dobr¹, bo 93-procentow¹ frekwencjê. 
Przys³owiow¹ ³y¿k¹ dziegciu w beczce mio-
du jest fakt, ¿e z obwodu wyborczego nr 6 
odliczy³o siê tylko 15 z 19 wybranych dele-
gatów, czyli zaledwie 79%. Za to w komple-
cie przybyli na zjazd delegaci z obwodów 
wyborczych nr 4 (£ódź-Œródmieœcie i po-
wiaty: zgierski i ³êczycki) oraz nr 5 (£ódź-
Widzew i powiaty: ³ódzki wschodni i brze-
ziñski). 

Szczegó³owe sprawozdanie publikuje-
my wewn¹trz numeru, dlatego teraz jesz-
cze tylko kilka s³ów na temat wyników wy-
borów, które przebiega³y spokojnie i bez 
wiêkszych niespodzianek. Do obsadzenia 
mieliœmy 81 miejsc mandatowych plus 13 
delegatów na Krajowe Zjazdy. We wszyst-
kich organach zachowano ci¹g³oœæ perso-
naln¹; ponownie wybrano tych samych 
przewodnicz¹cych, a nowi cz³onkowie or-
ganów Izby stanowi¹ od 14,3%, w przypad-
ku Komisji Rewizyjnej, poprzez 33,3% w 
przypadku Rady £OIIB a¿ do 47,4% w 
przypadku Komisji Kwalifikacyjnej.

Serdecznie gratulujê wszystkim Kole-
¿ankom i Kolegom, którzy stanowi¹ w³a-
dze naszej Izby w drugiej kadencji (2006-
-2010), a do gratulacji pozwalam sobie 
do³¹czyæ z serca p³yn¹ce ¿yczenia wszel-

kiej pomyœlnoœci oraz satysfakcji z dzia³al-
noœci na rzecz œrodowiska kadry technicz-
nej budownictwa okrêgu ³ódzkiego, jak 
równie¿ wytrwa³oœci i zapa³u roz³o¿onego 
na ca³e cztery lata.

Drugim wa¿nym tegorocznym wyda-
rzeniem sta³ siê Jubileusz piêædziesiêcio-
lecia Wydzia³u Budownictwa, Architektury 
i In¿ynierii Œrodowiska Politechniki £ódz-
kiej, który zosta³ utworzony przed pó³-
wieczem jako Wydzia³ Budownictwa 
L¹dowego. Jest to istotne wydarzenie rów-
nie¿ dla naszej Izby, która przecie¿ zrze-
sza lwi¹ czêœæ zawodowo czynnych absol-
wentów Wy dzia ³u.

W³¹czyliœmy siê zatem z pe³nym zaan-
ga¿owaniem do organizacji imprez przy-
gotowywanych na tê okolicznoœæ, a jedena-
sty numer „Kwartalnika £ódzkiego” zawie-
ra liczne akcenty jubileuszowe, natomiast 
Dostojnemu Jubilatowi sk³adamy nieusta-
j¹ce ¿yczenia ad multos annos!

Andrzej B. Nowakowski
Przewodnicz¹cy Rady £OIIB
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Aktualności

Posiedzenie Zarządu Komitetu Nauki PZITB w siedzibie ŁOIIBPosiedzenie Zarządu Komitetu Nauki PZITB w siedzibie ŁOIIB
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• 6 lutego br. przedstawiciel Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego prze-
prowadzi³ obowi¹zkow¹ kontrolê w 
zwi¹zku z zakoñczeniem robót moderni-
zacyjno-remontowych w piwnicach sie-
dziby £OIIB przy ul. Pó³nocnej 39. Tak¹ 
te¿ datê nosi decyzja nr 146/2006 doty-
cz¹ca udzielenia £OIIB pozwolenia na 
u¿ytkowanie pomieszczeñ po³o¿onych w 
piwnicach budynku biurowego zlokali-
zowanego na nieruchomoœci £OIIB po³o-
¿onej w £odzi przy ul. Pó³nocnej 39.

• 8 lutego br. odby³o siê 51. posiedzenie 
Prezydium Rady, podczas którego m.in.:
– uczczono pamiêæ ofiar katastrofy bu-

dowlanej, która wydarzy³a siê 28 stycz-
nia br. w Chorzowie, dyskutowano na 
temat jej prawdopodobnych przyczyn 
oraz wniosków, jakie nale¿y w zwi¹zku 
z tym wyci¹gn¹æ,

– zapoznano siê z wykonaniem bud¿etu 
Izby za 12 miesiêcy 2005 r.,

– przyznano zapomogi poœmiertne ro-
dzinom 5 zmar³ych Kolegów,

– przyznano 2 bezzwrotne zapomogi lo-
sowe,

– zapoznano siê z przebiegiem egzekucji 
kosztów postêpowania zas¹dzonych 
przez S¹d Dyscyplinarny £OIIB w wy-
niku postêpowañ z tytu³u odpowie-
dzialnoœci dyscyplinarnej,

– zatwierdzono wybór oferty firmy, która 
zapewni obs³ugê elektronicznych g³o-
sowañ w czasie V Zjazdu £OIIB,

– podjêto inne decyzje zwi¹zane z przy-
gotowaniami do V Zjazdu £OIIB,

– dyskutowano nad procedur¹ wpisywa-
nia cudzoziemców na listê cz³onków 
naszej Izby,

– wys³uchano informacji na temat prze-
prowadzonej w siedzibie Izby w dniu 
25 stycznia br. dyskusji problemowej 
poœwiêconej problemom koordynacji 
bran¿owej w projektowaniu.

• 11 lutego br. w siedzibie „Dziennika 
£ódzkiego” zosta³a zorganizowana dys-
kusja panelowa poœwiêcona problemom 
zapobiegania katastrofom budowlanym. 
Do dyskusji zosta³ zaproszony m.in. 
przewodnicz¹cy Rady £OIIB, a jej prze-
bieg zosta³ opublikowany w „Dzienniku 
£ódzkim” z 18 lutego br.

• 15 lutego br. w Warszawie odby³o siê 
nadzwyczajne posiedzenie Krajowej Rady 
PIIB poœwiêcone sytuacji samorz¹du za-
wodowego in¿ynierów budownictwa na te-
renie województwa lubuskiego. Podjêto 
m.in. uchwa³ê w sprawie trybu wprowa-
dzania zmian organizacyjnych w zakresie 
obszarów dzia³ania okrêgowych izb na te-
renie województwa lubuskiego, która jest 
konsekwencj¹ decyzji IV Krajowego Zjazdu 

PIIB o utworzeniu na tym terenie jednej 
Lubuskiej Okrêgowej Izby In ¿ynierów 
Budownictwa w miejsce dotychczas dzia-
³aj¹cych dwóch izb: w Zie lonej Górze i w 
Gorzowie Wielko pol skim.

• 16 lutego br. w Sali Kongresowej 
£ódzkiego Domu Technika odby³o siê 
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wybor-
cze Oddzia³u £ódzkiego Stowarzyszenia 
In¿ynierów i Techników Komunikacji 
Rzeczpospolitej Polskiej. Nowym Preze-
sem Oddzia³u zosta³ Jan Raczyñski; po-
przednio przez wiele lat funkcjê tê pe³ni³ 
kolega Ksawery Krassowski.

• W tym samym dniu odby³o siê posiedze-
nie Komitetu Organizacyjnego V Zjazdu 
£OIIB.

• 17 lutego br. w siedzibie Izby odby³a siê 
druga czêœæ szkolenia obejmuj¹cego pro-
blemy ochrony odgromowej obiektów 
budowlanych. Szkolenie przeprowadzi³ 
mgr in¿. Micha³ Szypowski z Instytutu 
Elektroenergetyki P£, a wziê³o w nim 
udzia³ 31 osób.

• 20 lutego br. w Be³chatowie mgr in¿. 
arch. Zbigniew Skóra – by³y Dyrektor 
Departamentu Budownictwa i Archi-
tektury MTiB poprowadzi³ szkolenie na 
temat procesu budowlanego wg znoweli-
zowanej ustawy Prawo budowlane. Wziê-
³o w nim udzia³ 47 osób.

• 25 lutego br. w Gorzowie Wielkopolskim 
odby³ siê zjazd sprawozdawczo-wyborczy 
Lubuskiej OIIB, w wyniku którego zosta-
³y zlikwidowane obie dotychczas dzia³a-
j¹ce Lubuskie Okrêgowe Izby In¿ynierów 
Budownictwa. Nastêpc¹ prawnym obu 
zlikwidowanych izb zosta³a Lubuska 
OIIB z siedzib¹ w Gorzowie Wielko pol-
skim, a przewodnicz¹cym Rady wybrano 
mgr. in¿. Józefa Krzy¿anowskiego, który 
funkcjê tê pe³ni³ w kadencji 2002-2006. 
W wyniku likwidacji dotychczas dzia³aj¹-
cych na tym terenie dwóch izb wydane 
dotychczas zaœwiadczenia utrac¹ wa¿-
noœæ z koñcem marca 2006 r.

• 3 marca br. w siedzibie £OIIB odby³o 
sie szkolenie na temat procesu budowla-
nego wg znowelizowanej ustawy Prawo 
budowlane, które przeprowadzi³a pani 
mgr in¿. arch. Mariola Berdysz z War-
szawy. Wziê³o w nim udzia³ 40 osób.
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• 6 marca br. w siedzibie Izby odby³o siê 
52. posiedzenie Prezydium Rady £OIIB, 
podczas którego m.in.:
– zapoznano siê ze stanem przygotowañ 

do V Zjazdu £OIIB,
– omówiono bie¿¹ce sprawy finansowe 

oraz przyjêto sprawozdanie finansowe 
za 2005 rok,

– przedyskutowano niektóre problemy 
cz³onkowskie,

– wys³uchano informacji zwi¹zanych z 
modernizacj¹ siedziby Izby,

– zapoznano siê z funkcjonowaniem 
Centrum Samokszta³cenia £OIIB,

– podjêto decyzjê o zaopatrzeniu Cen-
trum oraz punktów informacyjnych w 
Piotrkowie Trybunalskim i Skiernie-
wicach w komplety „Œrodowiskowych 
zasad wyceny prac projektowych 
2006” wydanych przez IPB w War-
szawie.

• 9 marca br. w Centrum Kongresów i Re-
kreacji „Orle Gniazdo” w Szczyrku odby-
³o siê zebranie Prezydium Krajowej Rady 
PIIB z przewodnicz¹cymi Rad Okrê go-
wych Izb In¿ynierów Budowni ctwa, pod-
czas którego m.in.:
– wys³uchano informacji o przebiegu 

Zjazdu Lubuskiej OIIB w Gorzowie 
Wielkopolskim,

– dyskutowano o problemach wynikaj¹-
cych dla ca³ej PIIB w zwi¹zku z wywro-
tow¹ dzia³alnoœci¹ prowadzon¹ przez 
Piotra Rupietê – by³ego przewodni-
cz¹cego Rady Lubuskiej OIIB w Zielo-
nej Górze,

– wys³uchano informacji Prezesa KR 
PIIB o posiedzeniu sta³ej Podkomisji 
ds. budownictwa, gospodarki prze-
strzennej i mieszkaniowej Sejmowej 
Komisji Infrastruktury, które odby³o 
siê 23 lutego br. w siedzibie Krajowej 
Izby In¿ynierów Budownictwa,

– dyskutowano o zapisach projektu 
Regulaminu postêpowania przy prze-
noszeniu cz³onkostwa w OIIB,

– zapoznano siê ze stanem przygotowañ 
do okrêgowych zjazdów,

– wys³uchano informacji Sekretarza 
Krajowej Rady PIIB na temat przygo-
towywanego w Ministerstwie Trans-
portu i Budownictwa projektu ustawy 

w sprawie certyfikatów energetycz-
nych budynków.

 W zebraniu wziê³o udzia³ 14 spoœród 16 
przewodnicz¹cych Rad OIIB.

• 17 marca br. w Sieradzu pani mgr in¿. 
Dagmara Kupka z Okrêgowego Inspe-
ktoratu Pracy w £odzi przeprowadzi³a 
szkolenie na tematy dotycz¹ce proble-
matyki bezpieczeñstwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowla-
nych. Wziê³o w nim udzia³ 19 osób.

• 18 marca br. w Szczecinie (w godz. 
11.00-20.30) odby³ siê sprawozdawczo-
-wyborczy Zjazd Zachodniopomorskiej 
Izby In¿ynierów Budownictwa, na który 
przyby³o 175 spoœród 198 delegatów, co 
stanowi 88,4%. Przewodnicz¹cym Rady 
wybrano ponownie mgr. in¿. Mieczys³awa 
O³tarzewskiego.

• 22 marca br. odby³o siê XVIII posie-
dzenie Rady £OIIB. Mia³o ono szczegól-
ny charakter, poniewa¿ by³o to ostatnie 
posiedzenie w kadencji 2002-2006 tego 
najwy¿szego organu Izby w okresie po-
miêdzy zjazdami. Zaproszeni zostali 
przewodnicz¹cy wszystkich organów 
Izby, delegaci na Krajowe Zjazdy w ka-
dencji 2002-2006 oraz organizatorzy 
punktów informacyjnych £OIIB. Pod-
czas zebrania m.in.:
– dokonano podsumowania dzia³alnoœci 

w pierwszej kadencji,
– zapoznano siê ze stanem przygotowañ 

do V Zjazdu £OIIB oraz podjêto nie-
zbêdne decyzje,

– przyznano 3 bezzwrotne zapomogi lo-
sowe oraz 5 zapomóg poœmiertnych,

– przyjêto sprawozdanie z dzia³alnoœci 
Rady w 2005 r. oraz sprawozdanie fi-
nansowe za 2005 rok,

– przyjêto projekt bud¿etu £OIIB na 
2006 rok,

– ustanowiono 23 marca Dniem £OIIB,
– wys³uchano informacji przewodnicz¹-

cych o pracy organów Izby.
• 23 marca br. up³ynê³y 4 lata od dnia po-

wo³ania £OIIB.
• Tego samego dnia w siedzibie £OIIB od-

by³o siê spotkanie kierownictwa Woje-
wódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budo-
wlanego z przedstawicielami Powiatowych 
Inspektoratów Nadzoru Budowlanego, 
podczas którego m.in. omówiono pro-
blemy wspó³pracy nadzoru budowlanego 
z organami samorz¹du zawodowego in-
¿ynierów budownictwa.

• 25 marca br. w Gdañsku odby³ siê 
zjazd sprawozdawczo-wyborczy Pomor-
skiej Okrê gowej Izby In¿ynierów Budow-
nictwa. Przewodnicz¹cym Rady wybra-
no ponownie in¿. Ryszarda Trykosko.

• 27 marca br. w Piotrkowie Trybunalskim 
pani mgr in¿. Iwona Koza z Ministerstwa 
Ochrony Œrodowiska przeprowadzi³a 
szkolenie obejmuj¹ce problemy zwi¹za-
ne z wdra¿aniem przepisów aktualnie 
obowi¹zuj¹cego prawa wodnego. Wziê³o 
w nim udzia³ 73 s³uchaczy.

• 28 marca br. w Poznaniu obradowa³ 
zjazd sprawozdawczo-wyborczy Wielko-

Pierwsze w II kadencji posiedzenie Rady ŁOIIBPierwsze w II kadencji posiedzenie Rady ŁOIIB
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polskiej Okrêgowej Izby In¿ynierów Bu-
downictwa. Przewodnicz¹cym Rady wy-
brany zosta³ mgr in¿. Jerzy Stroñski, któ-
ry w I kadencji pe³ni³ funkcjê zastêpcy 
przewodnicz¹cego Rady WOIIB oraz – 
przez 2 lata – funkcjê Krajowego Rzecz-
nika Odpowiedzialnoœci Zawodowej.

• 29 marca br. w siedzibie Izby dr in¿. Jerzy 
Karyœ z Politechniki Wroc³awskiej przepro-
wadzi³ szkolenie na temat „Trwa³oœæ i 
ochrona konstrukcji ¿elbetowych oraz na-
prawa konstrukcji uszkodzonych korozyj-
nie. W szkoleniu uczestniczy³y 22 osoby.

• 31 marca br. w siedzibie Izby odby³a siê 
pierwsza czêœæ szkolenia na temat prze-
pisów przeciwpo¿arowych w projektowa-
niu i wykonawstwie budowlanym, które 
przeprowadzi³ mgr in¿. Tomasz B³a¿e-
jewski z Komendy Miejskiej Stra¿y Po¿ar-
nej. W szkoleniu wziê³y udzia³ 23 osoby.

• 1 kwietnia br. w Warszawie przez 13 go-
dzin obradowali delegaci na zjazd Ma-
zowieckiej OIIB. Przewodnicz¹cym Rady 
wybrano ponownie mgr. in¿. Wies ³awa 
Olechnowicza.

• Tego samego dnia w S³oku ko³o Be³cha-
towa odby³ siê XIV Zjazd Sprawozdawczy 
£ódzkiej Okrêgowej Izby Lekarsko-We-
terynaryjnej.

• 3 kwietnia br. odby³o siê nadzwyczajne 
53. posiedzenie Prezydium Rady £OIIB, 
które poœwiêcone by³o przede wszystkim 
problemom zwi¹zanym z dobrym przy-
gotowaniem V Zjazdu naszej Izby.

• 7 kwietnia br. w Lublinie odby³ siê zjazd 
sprawozdawczo-wyborczy Lubelskiej Ok-
rêgowej Izby In¿ynierów Budownictwa. 
Przewodnicz¹cym Rady wybrany zosta³ 
ponownie mgr in¿. Zbigniew Mitura.

• 8 kwietnia br. w Du¿ej Sali Obrad 
Urzêdu Miasta £odzi obradowa³ V Zjazd 
£ódzkiej Okrêgowej Izby In¿ynierów Bu-
downictwa, który zosta³ zwo³any przez 
Radê Izby jako zwyczajny zjazd sprawoz-
dawczo-wyborczy (obszerniej o zjeździe 
piszemy na s. 8-10).

• Tego samego dnia odby³y siê jeszcze zjaz-
dy czterech Okrêgowych Izb In¿ynierów 
Budownictwa: Opolskiej, Podkarpackiej, 
Podlaskiej i Œwiêtokrzyskiej.

• 10 kwietnia br. we Wroc³awiu odby³ siê 
zjazd sprawozdawczo-wyborczy Dolno-

œl¹skiej Okrêgowej Izby In¿ynierów Bu-
downictwa. Przewodnicz¹cym Rady po-
nownie zosta³ wybrany dr hab. in¿. Jerzy 
Jasieñko.

• 12 kwietnia br. w Krakowie mia³ miej-
sce sprawozdawczo-wyborczy Zjazd Ma-
³opolskiej Okrêgowej Izby In¿ynierów 
Budownictwa. Przewodnicz¹cym Rady 
Izby zosta³ wybrany ponownie dr in¿. Zy-
gmunt Rawicki.

• 19 kwietnia br. w Warszawie odby³o siê 
plenarne posiedzenie Krajowej Rady 
PIIB, podczas którego m.in.:
– wys³uchano informacji o przebiegu 

zjazdów sprawozdawczo-wyborczych, 
które ju¿ siê odby³y w wiêkszoœci 
Okrêgowych Izb,

– zapoznano siê z projektami sprawoz-
dañ organów Krajowej Izby za 2005 
rok oraz za ca³¹ kadencjê 2002-2006,

– po poprawkach przyjêto „Regulamin 
postêpowania w sprawach uznawania 
w Polsce kwalifikacji zawodowych pra-
cuj¹cych w budownictwie osób pocho-
dz¹cych z krajów Europejskiego Ob-
szaru Gospodarczego oraz z Kon-
federacji Szwajcarskiej”.

• 20 kwietnia br. w siedzibie Izby odby³o siê 
wyjazdowe posiedzenie Zarz¹du Komitetu 
Nauki PZITB, którego uczestnicy zwiedzili 
siedzibê oraz zapoznali siê z osi¹gniêciami 
£ódzkiej Okrêgowej Izby In¿ynierów Bu-
downictwa. Ponadto, wys³uchano informa-
cji o Wydziale Budo wnictwa, Architektury i 
In¿ynierii Œro dowiska oraz o planowanych 
obchodach jego 50-lecia, jak równie¿ pre-
lekcji dr. in¿. arch. Rafa³a Lamorskiego na 
temat: „Komputer jako narzêdzie wspoma-
gaj¹ce w procesach ochrony i rekonstrukcji 
³ódzkich zespo³ów pofabrycznych”.

• W tym samym dniu w Olsztynie odby³ siê 
zjazd sprawozdawczo-wyborczy Warmiñ-
sko-Mazurskiej Okrêgowej Izby In¿y-
nierów Budownictwa. Przewodnicz¹cym 
Rady Izby ponownie wybrano mgr. in¿. 
Zdzis³awa Binerowskiego.

• 22 kwietnia br. w Bydgoszczy mia³ 
miejsce zjazd sprawozdawczo-wyborczy 
Kujawsko-Pomorskiej Okrêgowej Izby In-
¿ynierów Budownictwa. Przewodni cz¹-
cym Rady Izby ponownie wybrano mgr. 
in¿. Andrzeja Myœliwca. 

• Tego samego dnia w Katowicach odby³ siê 
zjazd sprawozdawczo-wyborczy Œl¹skiej 
Okrêgowej Izby In¿ynierów Budownictwa, 
podczas którego przewodnicz¹cym Rady 
Izby ponownie wybrano mgr. in¿. Stefana 
Czarnieckiego. 

• 24 kwietnia br. w siedzibie naszej Izby 
odby³o siê pierwsze w II kadencji (2006-
-2010) plenarne posiedzenie Rady 
£OIIB, podczas którego m.in.:
– omówiono plan pracy Rady na 2006 rok,
– dokonano wyboru sk³adu osobowego 

Prezydium Rady,
– wybrano na okres II kadencji prze-

wodnicz¹cych zespo³ów  Problemowych 
Rady oraz organizatorów punktów in-
formacyjnych £OIIB,

– ustalono wysokoœæ rycza³tów dla cz³on-
ków w³adz Izby,

– przyznano trzem osobom bezzwrotne 
zapomogi losowe.

• Tego samego dnia w £owiczu pani mgr in¿. 
arch. Mariola Berdysz z Warszawy przepro-
wadzi³a szkolenie na temat interpretacji 
znowelizowanej ustawy Prawo budowane. 
W szkoleniu wziê³o udzia³ 20 osób.

• 27 kwietnia br. w Skierniewicach – w 
obecnoœci 33 osób – prof. Andrzej Sowa 
z Politechniki Bia³ostockiej przeprowa-
dzi³ szkolenie z problematyki ochrony 
przed przepiêciami w urz¹dzeniach i in-
stalacjach elektrycznych.

• 28 kwietnia br. w siedzibie Izby prof. 
Andrzej Sowa z Politechniki Bia³ostockiej 
kontynuowa³ trzeci¹ czêœæ z cyklu szko-
leñ na temat ochrony odgromowej obiek-
tów budowlanych w ujêciu nowych norm 
reguluj¹cych te zagadnienia. W szkole-
niu wziê³o udzia³ 20 osób.

• 3 maja br. na zaproszenie Wojewody 
£ódzkiego reprezentacja £OIIB uczest-
niczy³a w uroczystych obchodach Œwiêta 
Narodowego Konstytucji 3 Maja. O go-
dzinie 10.00 w Bazylice Archikatedralnej 
Arcybiskup Metropolita £ódzki celebro-
wa³ Mszê œwiêt¹ w intencji Ojczyzny. Po 
Mszy œw. przed p³yt¹ Grobu Nieznanego 
¯o³nierza na Placu Katedralnym im. 
Jana Paw³a II odby³a siê uroczysta zmia-
na warty oraz z³o¿enie wieñców i kwia-
tów, w tym wieñca od cz³onków naszej 
Izby.



prof. dr hab. in¿. Maria E. Kamiñska

dziekan Wydzia³u Budownictwa, Architektury 
i In¿ynierii Œrodowiska P£.
Jest absolwentk¹ Wydzia³u Budownictwa L¹-
dowego Politechniki £ódzkiej, gdzie w 1962 r. 
rozpoczê³a pracê w Katedrze Budownictwa ¯el-
betowego na stanowisku asystenta. Stopieñ 
doktora nauk technicznych uzyska³a w 1972 r., 
w 1993 r. stopieñ doktora habilitowanego, a w 
2002 r. tytu³ naukowy profesora (jako pierwsza 
w Polsce kobieta specjalizuj¹ca siê w konstruk-
cjach betonowych). Ma uprawnienia do wykony-
wania samodzielnej funkcji projektanta oraz kie-
rownika budowy i robót w specjalnoœci konstruk-
cyjno-budowlanej. Jest cz³onkiem £OIIB i 
PZITB, od 1993 do 2005 r. sekretarzem KN 
PZITB i cz³onkiem Sekcji Konstrukcji Beto-
nowych KILiW PAN. W latach 1999-2005 pe³ni-
³a funkcjê prodziekana do spraw nauki.
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Jubileusz Wydziału
Wywiad z prof. dr hab. inż. Marią E. Kamińską, Dziekanem WBAiIŚ PŁ

Jak dosz³o do podjêcia decyzji o po-
wo³aniu Wydzia³u Budownictwa L¹-
dowego w Politech nice £ódzkiej?
Myœl o powo³aniu w £odzi wy¿szej uczelni 

technicznej z wydzia³em budownictwa pojawi-
³a siê ju¿ w po³owie XIX w., wtedy rozpoczêto 
starania w tej sprawie u carskich w³adz. £ódź 
jako oœrodek prê¿nie rozwijaj¹cego siê prze-
mys³u w³ókienniczego potrzebowa³a takiej 
uczelni. W 1866 r. powsta³ projekt powo³ania 
Instytutu Politechnicz nego z trzema wydzia³a-
mi: in¿ynierii cy wilnej (in¿ynierii l¹dowej), 
mechaniczno-technologicznym i in¿ynierii 
górniczej. W³adze carskie odrzuci³y go jednak 
i nie zmieni³y negatywnego stanowiska w tej 
sprawie przez nastêpne pó³wiecze. 

Po II wojnie œwiatowej znów rozpoczêto 
starania o powo³anie w £odzi uczelni tech-
nicznej z wydzia³em budownictwa; pocz¹t-
kowo myœlano raczej o utworzeniu oœrodka 
naukowego, który mia³by byæ zapleczem 
odtworzenia Politechniki War szaw skiej z 
tymczasow¹ siedzib¹ w £odzi. Jednak pod 
wp³ywem narastaj¹cego nacisku opinii œro-
dowiska ³ódzkiego zapad³a decyzja o bezpo-
œrednim zorganizowaniu Politechniki £ódz-
kiej – przy udziale kadry naukowej Po-
litechniki Warszawskiej – choæ pocz¹tkowo 
bez wydzia³u budownictwa. W 1947 r. Od-
dzia³ £ódzki NOT (zrzeszaj¹cy równie¿ in¿y-
nierów budownictwa z Polskiego Zwi¹zku 
In¿ynierów Budo wla nych) ofiarowa³ ówcze-
snemu rektorowi Politechniki £ódzkiej ³añ-
cuch rektorski, na którym znalaz³ siê rów-
nie¿ symbol budownictwa – jako wyraz po-
trzeby utworzenia takiego wydzia³u. Od 
1947 r. nasili³y siê akcje memoria³ów, wnio-
sków stowarzyszeniowych i wizyt u rektora 
cz³onków zarz¹du Polskiego Zwi¹zku 
In¿ynierów Budowlanych oraz wyst¹pienia 
przedsiêbiorstw budowlanych w sprawie 
koniecznoœci powo³ania Wydzia³u Budow-
nictwa w rozbudowywuj¹cej siê £odzi, któ-
rej brakowa³o specjalistów z zakresu bu-
downictwa miejskiego, przemys³owego i in-
¿ynierii sanitarnej oraz architektury. W 
zwi¹zku z tym 11 maja 1956 r. podjêto de-

cyzjê o powo³aniu Wydzia³u Budow nictwa 
L¹dowego w Politechnice £ódzkiej. Jego 
pierwsz¹ siedzib¹ by³ pa³acyk fabrykancki 
przy ul. Worcella (obecnie Skorupki), w 
którym dzisiaj mieœci siê rektorat P£. 

Czy mog³aby Pani przypomnieæ na-
zwiska wybitnych postaci zwi¹zanych 
z Wydzia³em oraz ich zas³ugi?
Trudno jest wymieniæ wszystkich, którzy 

wnieœli istotny wk³ad w powstanie i rozwój 
naszego Wydzia³u, wspomnê wiêc tylko o 
niektórych.

Niew¹tpliwie wielk¹ postaci¹ by³ prof. 
W³adys³aw Kuczyñski – twórca i organiza-
tor, a w latach 1956-59 dziekan Wydzia³u 
Budownictwa L¹dowego P£, który by³ tak-
¿e licz¹cym siê w kraju specjalist¹ w za-
kresie technologii betonu oraz mechaniki 
betonowych ustrojów hiperstatycznych. W 
okresie pracy na Wydziale Budownictwa 
L¹dowego P£ by³ kierownikiem Katedry 
Budownictwa ¯elbetowego, tworz¹c pod-
waliny ³ódzkiej szko³y naukowej w dziedzi-
nie konstrukcji betonowych. Opiekunem 
pracy dyplomowej i naukowej prof. 
Kuczyñskiego by³ prof. Wac³aw ¯enczy-
kowski, który przez kilka miesiêcy (do 

œmierci w 1957 r.) pe³ni³ funkcjê prze-
wodnicz¹cego Rady Wydzia³u.

Wspó³twórc¹ i wieloletnim dziekanem 
Wydzia³u Budownictwa L¹dowego by³ prof. 
Boles³aw Rossiñski – organizator i kierow-
nik Katedry Mechaniki Gruntów i Funda-
mentowania, a nastêpnie dyrektor Instytutu 
In¿ynierii Komunalnej P£ – specjalista w 
zakresie geotechniki, a przy tym wybitny 
znawca zagadnieñ fundamentowania.

Z naszym Wydzia³em by³ do 1976 r. 
zwi¹zany doc. Janusz Medwadowski – orga-
nizator i jeden z pierwszych pracowników 
Katedry Konstrukcji Stalowych – ceniony i 
doœwiadczony projektant i wykonawca. Ini-
cjatorem powrotu Wydzia³u do struktury 
katedralnej by³ prof. Jerzy Su³ocki – wyró¿-
niaj¹cy siê pracownik naszego Wydzia³u.

Przez wiele lat na naszej uczelni praco-
wa³ prof. Tadeusz Godycki-Æwirko, znako-
mity naukowiec, który w ci¹gu 20-letniej 
pracy na Politechnice £ódzkiej stworzy³ sil-
ny oœrodek badañ eksperymentalnych, 
szko³ê naukow¹, w której wychowa³o siê 
wielu wysokiej klasy in¿ynierów teoretyków 
i praktyków. Od 1986 r. profesor jest zwi¹-
zany z Politech nik¹ Gdañsk¹, lecz stale z 
nami wspó³pracuje.
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Jakie zmiany zasz³y na Wydziale i 
jak dzisiaj przedstawia siê oferta 
kszta³cenia?
Zmiany, jakie zachodz¹ na Wydziale, 

zwi¹zane s¹ przede wszystkim z tymi, które 
dotycz¹ szkolnictwa wy¿szego, czyli z wpro-
wadzeniem nowej ustawy o szkolnictwie 
wy¿szym, nowych zasad finansowania na-
uki oraz trójstopniowego systemu studiów, 
a tak¿e z powstaniem nowych standardów 
nauczania. To s¹ zewnêtrzne uwarunkowa-
nia, do których siê musimy dostosowaæ.

Obecnie mamy trzy kierunki studiów 
dziennych: budownictwo, architekturê i in¿y-
nieriê œrodowiska. Budownictwo oferuje stu-
dia magisterskie z mo¿liwoœci¹ wczeœniejsze-
go ich ukoñczenia i uzyskania tytu³u in¿ynie-
ra, zaoczne studia in¿ynierskie i od tego roku 
wprowadzone magisterskie studia uzupe³nia-
j¹ce. Podobnie jest na in¿ynierii œrodowiska, 
gdzie s¹ studia dzienne i zaoczne. Natomiast 
na architekturze ma my jednolite studia magi-
sterskie dzienne oraz wieczorowe in¿ynierskie 
i uzupe³niaj¹ce magisterskie. Prowa dzone s¹ 
te¿ studia doktoranckie na kierunku budow-
nictwo: „Zagadnienia nieliniowe w in¿ynierii 
budowlanej”, których absolwenci uzyskuj¹ 
stopieñ doktora lub tylko zaœwiadczenie o 
ukoñczeniu studiów doktoranckich.

Istotn¹ zmian¹ jest zwiêkszenie liczby 
specjalnoœci oraz wprowadzenie systemu 
punktowego ECTS, który umo¿liwia studen-
tom okresow¹ naukê na innej uczelni w 
Polsce lub zagranic¹. 

Nasz Wydzia³ rozwija siê. Pocz¹tkowo mie-
œci³ sie w pa³acyku przy ul. Skorupki, a później 
zosta³ przeniesiony do centralnej czêœci P£. 
Obecnie mamy dziesiêæ katedr i jeden insty-
tut. Moder nizujemy dla potrzeb uczelni sale 
dydaktyczne. Trzy audytoria Wydzia³u wyposa-
¿ono w aparaturê audiowizualn¹ (rzutniki 
multimedialne, ekrany), a sala œrodkowa B 11 
ma dodatkowo nag³oœnienie.

Wielu studentów wyje¿d¿a w ramach 
programów wymiany Socrates/Erasmus do 
W³och, Niemiec i Francji. Zajmujemy pod 
tym wzglêdem drugie miejsce w kraju.

Jak wygl¹daj¹ tegoroczne obchody 
jubileuszu Wydzia³u?
Obchody jubileuszowe s¹ okazj¹ do spo-

tkañ profesorów, absolwentów i studentów 

uczelni oraz reprezentantów przemys³u i 
œrodowiska ³ódzkiego, w formach oficjal-
nych, np. sympozjów lub konferencji, a tak-
¿e mniej oficjalnych. 

W dniach 11-12 maja 2006 r. odby³a siê 
konferencja „Materia³y kompozytowe w bu-
downictwie mostowym”. Natomiast na 8 i 9 
czerwca przewidziany jest Zjazd Dziekanów, 
na którym bêd¹ omawiane m.in. sprawy stan-
dardów nauczania i wspó³pracy z Izb¹ i PZITB. 
W dniach 22-23 czerwca odbêdzie siê konfe-
rencja „Mo de lowanie oœrodków z mikrostruk-
tur¹”, a od 29 czerwca do 1 lipca miêdzynaro-
dowa konferencja „Rewitali zacja – noœnik to¿-
samoœci i rozwoju obszarów metropolital-
nych”. Ponadto, na 20 października planowa-
ne jest spotkanie Ko mi tetu In¿ynierii L¹dowej 
i Wodnej PAN. Tak¿e w październiku odbêdzie 
siê konferencja „55 lat dzia³alnoœci naukowo-
-dydaktycznej w dziedzinie geodezji i kartogra-
fii w £odzi” oraz posiedzenie Sekcji Mechaniki 
Materia³ów Ko mitetu Mechaniki PAN.

Ufundowane zosta³y tablice pami¹tko-
we, ku czci prof. Boles³awa Rossiñskiego, 
doc. Janusza Medwadowskiego i prof. Je-
rzego Su³ockiego, a zespó³ pod kierunkiem 
prof. Andrzeja Jocza tworzy popiersie prof. 
W³adys³awa Kuczyñskiego.

Z okazji jubileuszu wydane zosta³y tak¿e 
dwie ciekawe pozycje zwi¹zane z Wydzia³em 
(piszemy o nich na s. 7 – przyp. red.). 
Jesieni¹ odbêdzie siê ponadto uroczyste po-
siedzenie Rady Wydzia³u, podsumowuj¹ce 
ca³e piêædziesiêciolecie Wydzia³u.

Mniej oficjalny charakter bêdzie mia³ 
piknik, organizowany w pi¹tek 9 czerwca 
2006 r. przez Wydzia³ na terenie Uczelni, na 
którym przewidziane s¹ liczne atrakcje. 
Liczymy na udzia³ oko³o 3000 osób.

W trakcie obchodów jubileuszu na tere-
nie Wydzia³u bêdzie mo¿na ogl¹daæ wysta-
wê fotograficzn¹ poœwiêcon¹ jego historii i 
teraźniejszoœci.

Na czym polega wspó³praca Wydzia³u 
z £OIIB i jak ona przebiega?
Przejawem dobrych stosunków miêdzy 

naszym Wydzia³em a £ódzk¹ Okrêgowa Izb¹ 
In¿ynierów Budownictwa jest chocia¿by usta-
nowienie w 2004 r. pracownika naszej uczelni 
dr. in¿. Jana Kozickiego koordynatorem £OIIB 
ds. programów kszta³cenia. W ramach tej 

wspó³pracy na naszej uczelni od stycznia 
2004 r. do grudnia 2005 r. odbywa³y siê wy-
k³ady szkoleniowe dla cz³onków £OIIB z cy klu 
„Czwartkowe spotkania na Politechnice”, któ-
rych kadrê wyk³adow¹ stanowili przede wszyst-
kim naukowcy z Wydzia³u Budownictwa, 
Architektury i In ¿ynierii Œrodowiska Politech-
niki £ódzkiej. Natomiast Izba w³¹czy³a siê 
czynnie we wspó³tworzenie nosz¹cego imiê 
prof. Ku czyñskiego konkursu na najlepsz¹ 
pracê dyplomow¹ dla studentów naszego 
Wydzia³u oraz wspó³organizowanie w 2004 r. 
konferencji „PRO-REVITA Rewitalizacja miast 
poprzemys³owych – rola dziedzictwa kulturo-
wego”, jak równie¿ konferencji „Materia³y 
kompozytowe w budownictwie mostowym”. 
W kwietniu br. w siedzibie £OIIB odby³o siê ze-
branie Zarz¹du Komitetu Nauki PZITB. 

W szeregach cz³onków £OIIB jest wielu ab-
solwentów i pracowników naszego Wy dzia³u.

Jak kszta³tuje siê pozycja Wydzia³u 
Budownictwa, Architektury i In¿y-
nierii Œrodowiska P£ na tle pokrew-
nych wydzia³ów w Polsce?
W Polsce jest oko³o 20 uczelni, w któ-

rych prowadzone jest kszta³cenie na kie-
runku budownictwo. Tylko w £odzi i w 
Szczecinie wydzia³y s¹ trójimienne, dziêki 
czemu nasi absolwenci otrzymuj¹ wszech-
stronne wykszta³cenie z wszystkich dzie-
dzin dotycz¹cych budownictwa.

Nasz Wydzia³ ma drug¹ kategoriê KBN. 
Na uwagê zas³uguj¹ dwa wyró¿niaj¹ce nas w 
kraju laboratoria akredytowane. Cer tyfikaty 
Akredytacji wydane przez Polskie Centrum 
Akredytacji posiada Laboratorium Badawcze 
Materia³ów i Konstrukcji Bu do wlanych przy 
Katedrze Budownictwa Beto nowego, wyposa-
¿one w nowoczesn¹ aparaturê badawcz¹ 
(szerzej piszemy o nim na s. 14-16 – przyp. 
red.) oraz Labo ratorium Badawcze Katedry 
Fizyki Budowli i Materia³ów Budo wlanych 
Politechniki £ódzkiej. To ostatnie ma tak¿e 
akredytacjê europejsk¹, Minister Infrastru-
ktury decyzj¹ z dnia 21 lutego 2005 r. udzie-
li³ autoryzacji Laboratorium jako jednostce 
notyfikowanej badaj¹cej wyroby w zakresie 
dyrektywy UE „Wyroby budowlane 89/106/
EWG”. Autoryzacja jest for malnym potwier-
dzeniem kompetencji La boratorium, jako 
jednostki niezale¿nej, do wykonywania wy-
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Wydawnictwa jubileuszowe

W zwi¹zku z jubileuszem piêædziesiêciolecia Wydzia³u Budownictwa, Architektury i In-
¿ynierii Œrodowiska Politechniki £ódzkiej przygotowane zosta³y interesuj¹ce wydawnictwa.

Pierwsze nosi tytu³ „Niektóre wydarzenia z historii Wydzia³u na fotografiach” i zawie-
ra ponad 200 zdjêæ, wykonanych g³ównie przez Pañstwo Zofiê i Stefana Sztromajerów 
przy okazji wa¿niejszych wydarzeñ, jakie mia³y miejsce na Wydziale w ci¹gu ostatniego 
pó³wiecza, w tym np. z uroczystoœci wmurowania kamienia wêgielnego pod budynek 
Wydzia³u, z otwarcia tego gmachu, a tak¿e ze studenckiego strajku okupacyjnego (1981 
rok). Cena albumu wynosi 30,00 z³.

Drug¹ pozycjê stanowi wydany pod redakcj¹ dr in¿. Aldony Wiêckowskiej swego rodzaju in-
formator o Wy dziale. Opisano 
w nim dzia ³alnoœæ Wydzia³u, 
przedsta wiono jego jednostki 
organizacyjne (10 katedr i 1 in-
stytut), a tak¿e biografie samo-
dzielnych pracowników nauki. 
Znaleźæ tu mo¿na równie¿ 
wspomnienia o nie¿yj¹cych 
pracownikach Wydzia³u. Do 

ksi¹¿ki do³¹czona jest p³yta CD zawieraj¹ca listê absolwentów oraz wykaz 
stopni naukowych nadanych przez Wydzia³ w minionych 50 latach.

Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ w Dziekanacie Wydzia³u u pani Iwony 
Kinasiewicz, tel. 042 631 35 00, e-mail: dz-w6-1@sir.p.lodz.pl

maganych zadañ w systemie atestacji zgod-
noœci, dla wyrobów objêtych postanowienia-
mi normy zharmonizowanej. 10 marca 2005 
roku laboratorium uzyska³o tak¿e status jed-
nostki notyfikowanej nr 1614 Unii Euro-
pejskiej w zakresie udzielonej autoryzacji, 
pod numerem 1614 w bazie danych Komisji 
Euro pejskiej (NANDO CPD).

Co zaliczy³aby Pani do sukcesów 
Wydzia³u? 
Myœlê, ¿e sukcesem jest dobra pozycja, 

jak¹ zajmujemy na tle innych Wydzia³ów 
Budownictwa w Polsce. Nasza kadra nauko-
wa rozwija siê intensywnie, pracownicy i stu-
denci otrzymuj¹ liczne nagrody i wyró¿nie-
nia, np. w tym roku dr hab. in¿. arch. Marek 
Pabich otrzyma³ nagrodê IV Oddzia³u PAN za 
ksi¹¿kê pt. „O kszta³towaniu Mu zeum Sztuki. 
Przestrzeñ piêkniejsza od przedmiotu”, £ódź 
2004, a nasi studenci otrzymali nagrodê i 
wyró¿nienie na ogólnopolskim konkursie 
THERMAE NOVO 2006. Tak¿e co roku pra-
cownicy i studenci Wydzia³u uzyskuj¹ nagro-
dy i wyró¿nienie w konkursach organizowa-
nych przez Ministerstwo Infrastruktury (obe-
cnie przez Ministerstwo Tran s portu i Budo-

wnictwa). Absolwenci naszego Wydzia³u pe³-
ni¹ odpowiedzialne funkcje w przemyœle i 
urzêdach, wielu z nich jest cenionymi na-
ukowcami i konstruktorami. 

Poza tym Instytut Architektury i Urba-
nistyki P£ wykonuje wiele opracowañ dla 
miasta, zw³aszcza w zakresie rewitalizacji 
obszarów poprzemys³owych. Liderem w za-
kresie wspó³pracy z przemys³em jest nato-
miast Ka tedra Budownictwa Betonowego 
kierowana przez prof. A. Czkwianianca. 

Bardzo intensywnie rozwijaj¹ siê labora-
toria, dostaliœmy dotacje europejskie na ich 
wyposa¿enie i z³o¿yliœmy wnioski o nastêp-
ne. Do naszych sukcesów nale¿y tak¿e roz-
wijaj¹ca siê naukowa i dydaktyczna wspó³-
praca z zagranic¹.

Jakie s¹ plany na najbli¿szy czas?
Musimy dostosowaæ siê do nowego trój-

stopniowego systemu studiów, który bêdzie 
obowi¹zywa³ od 2007/2008 r. Bêdziemy roz-
wijaæ studia podyplomowe – oprócz funkcjo-
nuj¹cego obecnie studium dotycz¹cego rewi-
talizacji obszarów poprzemys³owych opraco-
waliœmy programy nastêpnych, adresowanych 
nie tylko do naszych absolwentów. Studia te 

obejm¹ tematykê: Termomodernizacja, audy-
ting i certyfikacja energetyczna budynków; 
Normalizacje europejskie w projektowaniu, 
realizacji i utrzymaniu budowli; Zarz¹dzanie 
nieruchomoœciami; Ochrona historycznych 
struktur budowlanych; Projektowanie archi-
tektury wnêtrz i scenografii; Planowanie prze-
strzenne. Rozpoczêcie planowane jest na luty 
2007 r. Bêd¹ to studia dwusemestralne i je¿e-
li uzyskamy dotacje unijne obni¿y to znacznie 
koszty studiów ponoszone przez s³uchaczy.

Obecny stan kadry i badañ naukowych 
pozwala nam wyst¹piæ z wnioskiem o po-
szerzenie zakresu nadawania uprawnieñ 
naukowych na wszystkich kierunkach (w 
tej chwili mamy uprawnienia do doktoryzo-
wania na budownictwie i architekturze oraz 
habilitowania na budownictwie).

Trwa remont wnêtrz, ale planujemy tak-
¿e remont elewacji budynków Wydzia³u, któ-
re s¹ w bardzo z³ym stanie. Projekt jest ju¿ 
zatwierdzony i zaczniemy jego realizacjê po 
uzyskaniu  œrodków finansowych na ten cel.

Dziêkujê za rozmowê.

rozmawia³a Renata W³ostowska
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V Zjazd 
Łódzkiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa

8 kwietnia 2006 roku w du¿ej Sali Obrad 
Urzêdu Miasta £odzi przy ul. Piotrkowskiej 
104 o godz. 10.05 rozpocz¹³ siê V Zjazd 
£ódzkiej Okrêgowej Izby In¿ynierów Budow-
nictwa, który zosta³ zwo³any przez Radê 
jako sprawozdawczo-wyborczy w trybie art. 
16 ust. 1 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o sa-
morz¹dach zawodowych architektów, in¿y-
nierów budownictwa oraz urbanistów.

Godzi siê zauwa¿yæ, ¿e by³ to pierwszy w 
czteroletniej kadencji naszej Izby zjazd 

sprawozdawczo-wyborczy, a ponadto, zamy-
ka³ pierwsz¹ (2002-2006) i jednoczeœnie 
rozpoczyna³ drug¹ (2006-2010) kadencjê 
dzia³alnoœci £ódzkiej Okrêgowej Izby In¿y-
nierów Budownictwa.

Licznie przybyli delegaci (frekwencja 
wynios³a 93%) na pocz¹tku uczcili chwil¹ 
ciszy pamiêæ 21 Kolegów, którzy odeszli od 
nas na zawsze w okresie od IV Zjazdu £OIIB, 
czyli od 9 kwietnia 2005 r. Nastêpnie wybra-
no sk³ad prezydium zjazdu w osobach: mgr 

in¿. Grzegorz Cieœliñski – przewodnicz¹cy, 
mgr in¿. Barbara Malec i dr in¿. Andrzej 
Kuligowski – zastêpcy przewodnicz¹cego 
oraz mgr in¿. Gra¿yna Orze³ i in¿. Roman 
Kosty³a – sekretarze.

Nie zawiedli honorowi goœcie zjazdu, któ-
rzy w swoich wyst¹pieniach komplementowa-
li nasz¹ Izbê za osi¹gniêcia uzyskane w okre-
sie pierwszych 4 lat jej dzia³alnoœci oraz ¿yczy-
li owocnych obrad. Wojewodê £ódzkiego re-
prezentowa³ dr in¿. Jan Mi chaj³owski – dyrek-
tor Wydzia³u Rozwoju Regionalnego £UW; 
Prezydenta m. £odzi reprezentowa³ pan Marek 
Michalik – Wice prezydent m. £odzi; Marsza³ka 
Województwa £ódzkiego reprezentowa³a pani 
mgr in¿. arch. Ewa Paturalska-Nowak – 
Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego 
Woje wództwa £ódzkiego; Prezesa Krajowej 
Rady PIIB reprezentowa³ dr in¿. Andrzej Brat-
kowski – wiceprezes KR PIIB; Okrêgow¹ Izbê 
Lekarsk¹ w £odzi reprezentowa³ doktor Pawe³ 
Czekalski – sekretarz Rady; nadzór budowla-
ny by³ reprezentowany przez mgr. in¿. Zbi-
gniewa Maciejewskiego – Wojewódzkiego 
Inspektora Nadzoru Budo wlanego.

Serdeczne pozdrowienia uczestnikom 
zjazdu przes³a³a mgr in¿. Krystyna Korniak-
Figa – przewodnicz¹ca Krajowej Komisji 
Rewizyjnej PIIB, która w tym samym dniu 
uczestniczy³a w zjeździe Podlaskiej OIIB. 
Warto przy tym odnotowaæ, ¿e 8 kwietnia 
odbywa³y siê zjazdy a¿ piêciu Okrêgowych 
Izb In¿ynierów Budownictwa (£ódzkiej, 
Podlaskiej, Œwiêtokrzyskiej, Podkarpackiej i 
Opolskiej).

Sprawozdania z dzia³alnoœci w 2005 
roku przedstawili przewodnicz¹cy piêciu 
organów Izby: Rady, Komisji Kwalifikacyjnej, 
S¹du Dyscyplinarnego, Rzecznika Odpowie-
dzial noœci Zawodowej oraz Komisji Rewi-
zyjnej. W ostatnim sprawozdaniu podkre-
œlono, ¿e bilans £OIIB za 2005 rok by³ do-
datkowo badany przez bieg³ego rewidenta 
ksiêgowego. Dodaæ przy tym nale¿y, ¿e ze 

Sk³ady osobowe organów £OIIB w II kadencji (2006-2010)

RADA £OIIB

Przewodnicz¹cy: dr in¿. budownictwa l¹dowego Andrzej B. Nowakowski (£ódź)
Zastêpca Przewodnicz¹cego: mgr in¿. elektryk Grzegorz Cieœliñski (£ódź)
Sekretarz: mgr in¿. elektryk Jan Boryczka (£ódź)
Skarbnik: mgr in¿. budownictwa l¹dowego Roman Cichosz (Piotrków Trybunalski)
Zastêpca Sekretarza: in¿. budownictwa l¹dowego Wies³aw Sienkiewicz (£ódź)
Zastêpca Skarbnika: mgr in¿. elektryk Kazimierz Jakubowski (£ódź)

Cz³onkowie Prezydium:
mgr in¿. budownictwa Agnieszka Joñca (Poddêbice)
mgr in¿. budownictwa l¹dowego Piotr Filipowicz (£ódź)
mgr in¿. budownictwa l¹dowego Barbara Malec (Piotrków Trybunalski)
dr in¿. budownictwa l¹dowego Danuta Ulañska (£ódź)

Cz³onkowie Rady:
technik architektury Maria Bujacz (Kamieñsk)
mgr in¿. in¿ynierii œrodowiska Bogumi³ Cudzich (Piotrków Trybunalski)
in¿. in¿ynierii œrodowiska Wojciech Drozdek (Piotrków Trybunalski)
in¿. budownictwa l¹dowego Krzysztof Giedryœ (£ódź)
technik budowlany Ryszard Gierak (Sieradz)
mgr in¿. urz¹dzeñ sanitarnych Bogdan Janiec (£ódź)
in¿. urz¹dzeñ sanitarnych Roman Kosty³a (£ódź)
mgr in¿. budownictwa Piotr Kubicki (Pabianice)
mgr in¿. budownictwa Andrzej Masztanowicz (£owicz)
in¿. budownictwa Tadeusz Miksa (£owicz)
in¿. budownictwa S³awomir Najgiebauer (Be³chatów)
in¿. budownictwa Dariusz Ostalski (Rawa Mazowiecka)
mgr in¿. budownictwa Piotr Parkitny (Wieluñ)
in¿. mechanik Adam Ró¿ycki (Piotrków Trybunalski)
technik budowlany Grzegorz R¿anek (£ask)
mgr in¿. in¿ynierii œrodowiska Krzysztof Stel¹gowski (£ódź)
mgr in¿. budownictwa l¹dowego Jan Stocki (Kutno)
mgr in¿. budownictwa Andrzej Œwistek (£ódź)
mgr in¿. budownictwa l¹dowego Janusz Wisiñski (Zduñska Wola)
mgr in¿. budownictwa Tomasz Wyrzykowski (Radomsko)
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wzglêdu na wydatki inwestycyjne oraz zwi¹-
zany z nimi kredyt bankowy, bud¿et Izby w 
2005 roku by³ rekordowy; wp³wy i wydatki 
osi¹gnê³y kwotê 6,3 mln z³, podczas gdy w 
pozosta³ych latach nieznacznie przekracza-
³y sumê dwóch milionów z³otych. Komisja 
Rewizyjna wykonuj¹c swoje funkcje kontro-
lne stwierdzi³a, ¿e dzia³alnoœæ wszystkich 
organów £OIIB by³a prowadzona w sposób 
w³aœciwy, zgodny ze statutem PIIB oraz 
uchwa³ami poprzednich zjazdów £OIIB, co 
upowa¿ni³o Komisjê do przedstawienia 
wniosku o przyjêcie wszystkich sprawozdañ 
oraz o udzielenie Radzie Izby absolutorium 
za miniony okres sprawozdawczy. Zanim to 
siê sta³o, przeprowadzono dyskusjê nad 
sprawozdaniami, podczas której g³os zabie-
ra³o 4 delegatów, a wyjaœnieñ i odpowiedzi 
udzielali: Skarbnik Rady, Przewodnicz¹cy 
Rady oraz Przewodnicz¹cy Komisji Kwali-
fikacyjnej. Seriê g³osowañ sprawozdaw-
czych zakoñczy³o przyjêcie Zasad Gos po-
darki Finansowej £OIIB oraz bud¿etu Izby 
na 2006 rok.

W czêœci wyborczej Zjazdu w pierwszej 
kolejnoœci dokonano wyboru przewodnicz¹-
cych organów £OIIB, a nastêpnie ich sk³a-
dów osobowych, które prezentujemy w s¹-
siedztwie niniejszego sprawozdania. War to 
odnotowaæ, ¿e z regu³y liczba chêtnych do 
pracy w organach Izby przewy¿sza³a liczbê 
mandatów, limity których i tak zosta³y przy-
jête przez zjazd jako najwiêksze z dopuszcza-
nych przez stosowne regulaminy. I tak:
• na 29 miejsc mandatowych w Radzie 

£OIIB kandydowa³o 48 osób,
• na 18 miejsc mandatowych w Komisji 

Kwalifikacyjnej kandydowa³y 23 osoby, 
• na 16 miejsc mandatowych w S¹dzie 

Dyscyplinarnym kandydowa³o 17 osób,
• na 6 miejsc mandatowych w Komisji 

Rewizyjnej kandydowa³o 10 osób.
Wyj¹tkiem od tej prawid³owoœci by³ ze-

spó³ Rzecznika Odpowiedzialnoœci Zawo-
dowej, do którego kandydowa³o oœmioro 
chêtnych, a wybrano jednego Rzecznika i 
siedmiu Zastêpców.

Za to rekordowym powodzeniem cieszy-
³a siê funkcja delegata na Krajowe Zjazdy 
PIIB w kadencji 2006-2010, na któr¹ mia³o 
ochotê a¿ 30 osób a Okrêg £ódzki dyspono-
wa³ tylko trzynastoma miejscami mandato-

Sk³ady osobowe organów £OIIB w II kadencji (2006-2010)

KOMISJA REWIZYJNA £OIIB

Przewodnicz¹cy: in¿. elektryk S³awomir Przesmycki (£ódź)
Zastêpca Przewodnicz¹cego: mgr in¿. budownictwa l¹dowego Jolanta Orechwo (£ódź)
Sekretarz: mgr in¿. in¿ynierii œrodowiska El¿bieta Janeczek (£ódź)

Cz³onkowie:
mgr in¿. in¿ynierii œrodowiska Izabela Drobnik-Kamiñska (£ódź)
mgr in¿. budownictwa l¹dowego Urszula Jakubowska (Piotrków Trybunalski)
mgr in¿. elektryk Jerzy Jakubowski (Piotrków Trybunalski)
technik budowlany Leszek Przyby³ (G³uchów)

Sk³ady osobowe organów £OIIB w II kadencji (2006-2010)

KOMISJA KWALIFIKACYJNA £OIIB

Przewodnicz¹cy: mgr in¿. budownictwa l¹dowego Wac³aw Sawicki (£ódź)
Zastêpca Przewodnicz¹cego: mgr in¿. in¿ynierii œrodowiska Zbigniew Cichoñski (Zgierz)
Sekretarz: mgr in¿. budownictwa l¹dowego Jan Ga³¹zka (£ódź)

Cz³onkowie:
mgr in¿. budownictwa l¹dowego Józef Borkiewicz (Zduñska Wola)
mgr in¿. elektryk Jan Cichocki (£ódź)
mgr in¿. budownictwa l¹dowego Cecylia Galiñska (Be³chatów)
mgr in¿. budownictwa l¹dowego Jan Gumienny (Pabianice)
in¿. budownictwa kolejowego Roman Jêdrzejak (£ódź)
mgr in¿. telekomunikacji Tomasz Kluska (£ódź)
mgr in¿. budownictwa Andrzej Krzy¿anowski (Sieradz)
in¿. budownictwa l¹dowego Józef Kucharski (Opoczno)
mgr in¿. urz¹dzeñ sanitarnych Edward Maciejek (£ódź)
mgr in¿. elektryk Henryk Ma³asiñski (£ódź)
in¿. elektryk Józef Nowak (Skierniewice)
mgr in¿. budownictwa Bogus³aw Orze³ (Wieluñ)
mgr in¿. budownictwa drogowego Zdzis³aw Soszkowski (Sieradz)
mgr in¿. budownictwa Andrzej Su³kowski (Wieluñ)
mgr in¿. budownictwa l¹dowego Zbigniew Szymborski (£ódź)
mgr in¿. urz¹dzeñ sanitarnych Bogdan Wrzeszcz (Piotrków Trybunalski)

Sk³ady osobowe organów £OIIB w II kadencji (2006-2010)

S¥D DYSCYPLINARNY £OIIB

Przewodnicz¹cy: mgr in¿. budownictwa l¹dowego Grzegorz Rakowski (Pabianice)
Zastêpca Przewodnicz¹cego: mgr in¿. budownictwa Andrzej Krzesiñski (Skierniewice)
Sekretarz: mgr in¿. budownictwa l¹dowego Juliusz Kopytowski (£ódź)

Cz³onkowie:
technik urz¹dzeñ sanitarnych W³odzimierz Bojanowski (£ódź)
mgr in¿. elektryk Janusz Buczyñski (£ódź)
technik drogowy Piotr Garwolski (Radomsko)
mgr in¿. budownictwa Tadeusz Gruszczyñski (Opoczno)
mgr in¿. in¿ynierii œrodowiska Bogus³awa Gutowska (Pabianice)
in¿. budownictwa l¹dowego Ryszard Kaniecki (Koluszki)
mgr in¿. melioracji wodnych Grzegorz Kokociñski (Skierniewice)
mgr in¿. in¿ynierii œrodowiska Andrzej Lipiñski (£ódź)
mgr in¿. elektryk Wojciech Majer (Pabianice)
mgr in¿. in¿ynierii œrodowiska Gra¿yna Orze³ (Wieluñ)
mgr in¿. urz¹dzeñ sanitarnych Janusz Skupiñski (Wieluñ)
mgr in¿. elektryk Stanis³aw Œwi¹tek (Bia³aczów)
mgr in¿. budownictwa l¹dowego Krzysztof Werner (Be³chatów)
in¿. melioracji wodnych Stanis³aw Wojciechowski (Piotrków Trybunalski)
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wymi. Pewnym wyt³umaczeniem tego zja-
wiska mo¿e byæ fakt, ¿e funkcjê delegata 
£OIIB na Krajowe Zjazdy mo¿na ³¹czyæ z 
cz³onkostwem w innych organach Izby. 

W rezultacie wybran¹ trzynastkê mo¿na 
uznaæ za reprezentatywn¹ dla naszej Izby. 
Bêdzie ona stanowiæ swego rodzaju delega-
cjê Okrêgu £ódzkiego podczas Kra jowych 
Zjazdów zwo³ywanych w II kadencji (2006-
-2010).

Obrady V Zjazdu £ódzkiej Okrêgowej 
Izby In¿ynierów Budownictwa zosta³y za-
koñczone o godz. 20.20. Mo¿emy zatem 
mówiæ o trwaj¹cym 10 godzin i kwadrans 
maratonie zjazdowym, który dzielnie 
ukoñczy³a zdecydowana wiêkszoœæ delega-
tów, za co nale¿¹ siê Im serdeczne podziê-
kowania.

Zjazd przyj¹³ w sumie 16 uchwa³, które 
w ci¹gu 14 dni musz¹ zostaæ przes³ane do 
Ministerstwa Transportu i Budownictwa, 
natomiast protokó³ V Zjazdu £OIIB musi 
zostaæ przes³any w tym samym terminie 
do Krajowej Izby In¿ynierów Budow ni-
ctwa.

Andrzej B. Nowakowski

Sk³ady osobowe organów £OIIB w II kadencji (2006-2010)

RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŒCI ZAWODOWEJ £OIIB

mgr in¿. budownictwa Krzysztof Kopacz (£ódź)

Zastêpcy Rzecznika:
mgr in¿. budownictwa Beata Ciborska (Sieradz)
in¿. budownictwa Wojciech Hanuszkiewicz (Skierniewice)
in¿. budownictwa l¹dowego Jacek Ka³uszka (£ódź)
mgr in¿. budownictwa l¹dowego Gerard Korbel (£ódź)
in¿. budownictwa l¹dowego Zofia Kosz-Koszewska (£ódź)
mgr in¿. melioracji wodnych Ma³gorzata Krasoñ (Piotrków Trybunalski)
in¿. elektryk W³adys³aw Sadowski (£ódź)

Delegaci £OIIB na Krajowe Zjazdy w II kadencji

mgr in¿. budownictwa Beata Ciborska (Sieradz)
mgr in¿. budownictwa l¹dowego Roman Cichosz (Piotrków Trybunalski)
mgr in¿. elektryk Grzegorz Cieœliñski (£ódź)
mgr in¿. budownictwa l¹dowego Piotr Filipowicz (£ódź)
mgr in¿. budownictwa Agnieszka Joñca (Poddêbice)
mgr in¿. melioracji wodnych Grzegorz Kokociñski (Skierniewice)
dr in¿. budownictwa l¹dowego Ksawery Krassowski (£ódź)
mgr in¿. budownictwa l¹dowego Barbara Malec (Piotrków Trybunalski)
dr in¿. budownictwa l¹dowego Andrzej B. Nowakowski (£ódź)
mgr in¿. budownictwa l¹dowego Wac³aw Sawicki (£ódź)
mgr in¿. budownictwa drogowego Zdzis³aw Soszkowski (Sieradz)
in¿. melioracji wodnych Stanis³aw Wojciechowski (Piotrków Trybunalski)
mgr in¿. urz¹dzeñ sanitarnych Bogdan Wrzeszcz (Piotrków Trybunalski)

Organizatorzy 
punktów informacyjnych £OIIB 

w II kadencji

w Be³chatowie:
Jerzy ¯ak

w Kutnie:
mgr in¿. Jan Stocki

w Piotrkowie Trybunalskim:
mgr in¿. Barbara Malec

w Skierniewicach:
in¿. Wojciech Hanuszkiewicz

w Sieradzu:
Ryszard Gierak

w Wieluniu:
mgr in¿. Piotr Parkitny

Kilka słów o doskonaleniu
Doskonalenie siebie – pisa³ Konfucjusz 

– to „źród³o wszelkiego postêpu i rozwoju 
moralnego”. Dla in¿yniera XXI wieku do-
skonalenie zawodowe to nie tyle alternaty-
wa, co raczej obowi¹zek. Od pocz¹tku ist-
nienia £OIIB stara siê realizowaæ zadania 
zwi¹zane z podwy¿szaniem kwalifikacji za-
wodowych cz³onków, powiêkszaj¹c  – w 
miarê zdobywanych doœwiadczeñ i mo¿li-
woœci – spektrum us³ug w tym zakresie. 

W siedzibie naszej Izby dzia³a ju¿ od po-
nad roku Centrum Samokszta³cenia 
£OIIB. Cz³onkowie Izby mog¹ tutaj skorzy-
staæ z prenumerowanych przez £OIIB czaso-
pism naukowo-technicznych oraz literatury 
bran¿owej. Szczególnie du¿¹ popularnoœci¹ 
ciesz¹ siê „Œrodowiskowe zasady wyceny 
prac projektowych na 2006 rok” (którymi 
dysponuj¹ równie¿ punkty  informacyjne 
£OIIB w Piotrkowie Trybunalskim i w 
Skiernie wi cach). Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ 

skorzystania z materia³ów szkoleniowych 
udostêpnionych przez wyk³adowców prowa-
dz¹cych szkolenia dla naszych cz³onków.

Na miejscu mo¿na równie¿ zapoznaæ 
siê z bran¿owymi Polskimi Normami – dys-
ponujemy programem Elektroniczna Bi-
blioteka Norm „Integram 2.0” (wersja elek-
troniczna) – oraz skorzystaæ z bazy aktów 
prawnych wraz z orzeczeniami i przyk³ado-
wymi wzorami umów, zawartymi w progra-
mie System Informacji Prawnej Lex „Lex 
Sigma”.

Szczególnie zachêcamy Kole¿anki i Ko-
legów do lektury czasopism naukowo-
-technicznych. Osoby posiadaj¹ce pe³niê 
praw cz³onkowskich (czyli niezawieszone) 
mog¹ za poœrednictwem biura £OIIB zapre-
numerowaæ dowoln¹ liczbê czasopism (z li-
sty 15 opublikowanych na s. 14 „Kwartalni-
ka £ódzkiego” nr I/2006), przy symbolicznej 
odp³atnoœci 2,50 z³ za jeden egzemplarz.

Odpowiedzi¹ na bie¿¹ce zapotrzebowa-
nia cz³onków jest przygotowywana przez 
Zespó³ Rady £OIIB ds. Doskonalenia Za-
wodowego atrakcyjna oferta szkoleniowa, 
publikowana ka¿dorazowo w „Kwartalniku 
£ódzkim” oraz na stronie internetowej 
www.lod.piib.org.pl. Dla cz³onków £OIIB 
wszystkie szkolenia s¹ bezp³atne.
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FORUM RZECZOZNAWCÓW

Czy można czuć się bezpiecznie 
na Piotrkowskiej?

Jak co roku na ulicy Piotrkowskiej po-
wstaj¹ dziesi¹tki ogródków piwnych – 
znak, ¿e wiosna ju¿ w pe³ni. Dla tysiêcy 
mieszkañców £odzi i turystów Piotrkowska 
to miejsce spacerów, a jeszcze dla innych 
codzienna droga do pracy lub licznych 
urzêdów. Co pewien czas mo¿na napotkaæ 
stoj¹ce na chodnikach zabezpieczone siat-
kami rusztowania, na których trwaj¹ ro-
boty renowacyjne. To wszystko musi cie-
szyæ ³odzian, bo ulica z roku na rok piêk-
nieje i przyci¹ga coraz wiêksze rzesze tu-
rystów, zw³aszcza w okresie letnim, który 
w³aœnie nadchodzi.

Czy jednak przechodzieñ na ulicy 
Piotr kowskiej mo¿e czuæ siê ca³kowicie 
bezpie czny (i nie chodzi autorowi by-
najmniej o zagro¿enia ze strony chuliga-
nów)? Odpo  wie dzi¹ na powy¿sze pytanie 
niech bêd¹ dalej opisane wydarzenia, z 
którymi autor zetkn¹³ siê w pierwszym 
przypadku jako rzeczoznawca budowla-

ny, a w drugim – jako zwyk³y przecho-
dzieñ.

Przyk³ad oceny stanu technicznego 
elewacji jednego z budynków przy 

ul. Piotrkowskiej

Zarz¹dca opisywanej nieruchomoœci 
zwróci³ siê do autora artyku³u z proœb¹ o 
ocenê stanu technicznego elewacji w zwi¹z-
ku ze zdarzeniem z 12 maja 2005 r., pole-
gaj¹cym na oderwaniu siê fragmentu deta-
lu architektonicznego z elewacji, który trafi³ 
przechodz¹c¹ obok budynku kobietê i spo-
wodowa³ powa¿ny uraz cia³a. Przy sporz¹-
dzaniu oceny technicznej autorowi asysto-
wa³ dr in¿. Marek Sitnicki.

Budowa opisywanego obiektu zosta³a 
ukoñczona w 1897 roku, o czym œwiadczy 
napis na jednym z detali elewacji frontowej 
(fot. 1). Oznacza to, ¿e kamienica znajduje 
siê w u¿ytkowaniu ju¿ od 109 lat i jest pod 
opiek¹ konserwatora zabytków. W 1999 r. czêœæ elewacji by³a remon-

towana. Naprawa dotyczy³a balkonów po-
kazanych na fot. 2a. W³aœnie z tego miej-
sca (wspornik balkonu trzeciego piêtra) 
oderwa³ siê œwie¿o wbudowany detal gip-
sowy, powoduj¹c wczeœniej wspomniany 
wypadek. Bli¿sze oglêdziny naprawianych 
miejsc wykaza³y, ¿e zagro¿enie stwarza³y 
równie¿ pozosta³e elementy wbudowane 
podczas remontu w 1999 r. W trakcie oglê-
dzin budynku autor ekspertyzy podj¹³ pró-
bê sprawdzenia umocowania analogiczne-
go elementu znajduj¹cego siê na wsporni-
ku œrodkowym. Okaza³o siê, ¿e wszystkie 
nowe elementy sztukatorskie z ³atwoœci¹ 
daj¹ siê oderwaæ „go³ymi rêkoma”, a gips, 
z którego zosta³y wykonane, jest nasi¹k-
niêty wod¹. Elementy te nie by³y mocowa-
ne w ¿aden mechaniczny sposób, a jedy-
nie klejone na zaprawê gipsow¹.

Jedn¹ z przyczyn zaistnia³ego stanu rze-
czy by³a wadliwie wykonana obróbka bla-
charska krawêdzi balkonu, powoduj¹ca jej 
sta³e zamakanie i destrukcjê. Mo¿liwoœæ 

Fot. 2. a) Balkony remontowane w 1999 r., b) Brakuj¹cy element obudowy wspornika balkonu 
trzeciego piêtra – przyczyna wypadku w maju 2005 r.

Fot. 1.
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nasi¹kania wod¹ deski drewnianej, znajdu-
j¹cej siê pod wypraw¹ tynkarsk¹, by³a przy-
czyn¹ jej pêcznienia i deformacji, co poka-
zano na fot. 4. Taka sytuacja stwarza³a dal-
sze niebezpieczeñstwo odrywania siê frag-
mentów krawêdzi balkonu naprawianego 
szeœæ lat wczeœniej. Uszkodzeniu uleg³a 
równie¿ balustrada balkonu drugiego piê-
tra, co ilustruje fot. 5.

Oprócz uszkodzeñ zwi¹zanych z niew³a-
œciwie przeprowadzonym remontem w 
1999 r., autor ekspertyzy stwierdzi³ wiele 
innych zagro¿eñ na czêœci elewacji niena-
prawianych od kilkudziesiêciu lat. Pokazano 
to na fotografiach 6-8.

W wyniku doraźnych dzia³añ admini-
stracji budynku w maju i czerwcu 2005 r.  
zosta³a usuniêta czêœæ elementów sztuka-
torskich oraz fragmentów tynku gro¿¹cych 
odpadniêciem. Na fotografii 9 pokazano 
usuniête fragmenty elewacji w trakcie wizji 
lokalnej w maju 2005 r.

W wyniku przeprowadzonych w maju 
2005 r. oglêdzin elewacji stwierdzono, ¿e 
by³a ona wówczas w z³ym stanie technicz-
nym. G³ówne tego powody to jej wiek (po-
nad 100 lat) i zwi¹zany z tym naturalny 
proces starzenia siê materia³ów. Obok tej 
naturalnej przyczyny destrukcji wiêkszy 
jednak niepokój budz¹ b³êdy pope³nione w 
trakcie napraw, a zw³aszcza ostatnio prze-
prowadzona renowacja balkonów, która nie 
przetrwa³a próby piêciu lat. Do uchybieñ 
pope³nionych podczas tych robót nale¿y za-
liczyæ:
• brak zastosowania mechanicznych zako-

twieñ elementów sztukatorskich,
• pozostawienie mo¿liwoœci bezpoœredniego 

kontaktu gipsu ze stalow¹ konstrukcj¹,
• pozostawienie drewna pod wypraw¹ tyn-

karsk¹ (krawêdź p³yty balkonowej),

Fot. 7. Detal sztukatorski: a) trac¹cy zespolenie z gzymsem, b) ³atwo daj¹cy siê usun¹æ,
c) skorodowane gwoździe stanowi¹ce jego mechaniczne zakotwienie

Fot. 6. Balustrada tarasu nad wykuszem prowizorycznie zabezpieczona stalowymi elementa-
mi co najmniej kilkadziesi¹t lat temu, a) widok ogólny z luźno le¿¹cymi fragmentami tynku 

na okapie, b) zbli¿enie na górn¹ czêœæ balustrady

Fot. 3. a) Wspornik balkonu po zdemontowaniu elementu sztukatorskiego źle umocowanego 
do konstrukcji, b) Fragment sztukaterii krusz¹cy siê w rêku

Fot. 5. Uszkodzona krawêdź balustrady drugiego piêtra

Fot. 4. a) Arkusze blachy obróbki blacharskiej ³¹czone na zaprawê cementow¹, b)  Krawêdź 
balkonu zniszczona przez pêczniej¹c¹ deskê drewnian¹
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• prawdopodobnie zastosowanie do detali sztu-
ka torskich gipsu nieodpornego na wilgoæ,

• brak izolacji przeciwwilgociowej na wie-
rzchu p³yty balkonowej,

• z³e wykonanie po³¹czeñ obróbek dekar-
skich,

• zastosowanie zaprawy cementowej do 
napraw ubytków tynku na s³abszym pod-
³o¿u (starym tynku wapiennym).
W wyniku nakazu Powiatowego Ins-

pektora Nadzoru Budowlanego pozosta³e 
zagro¿enia w omawianym obiekcie zosta-
³y usuniête w doœæ radykalny sposób, co 
pokazuje fot. 10. Mo¿na mieæ jedynie na-
dziejê, ¿e – jak zapewnia zarz¹dca nieru-
chomoœci – jest to tylko rozwi¹zanie tym-
czasowe.

Doœwiadczenie przechodnia

Zdarzy³o siê to w Wielki Czwartek 2006 r. 
oko³o godziny 16.00 przy zachodniej pie-
rzei Piotrkowskiej. W odleg³oœci oko³o 2 m 
przed relacjonuj¹c¹ to wydarzenie osob¹, 
notabene blisk¹ mi, a tu¿ za id¹cymi przed 
ni¹ dwiema dziewczynami z wielkim hu-
kiem spada sztukatorski element gipsowy. 
Spadaj¹cy element ociera siê o plecak jed-
nej z dziewczyn, pozostawiaj¹c na nim wy-
raźny œlad. W wyniku uderzenia o ziemiê 
sztukatorska ozdoba rozbija siê na kilka-
dziesi¹t kawa³ków, których fragmenty l¹du-
j¹ na parkuj¹cych na chodniku autach. 
Wszystkie osoby bêd¹ce œwiadkami tego wy-
darzenia prze¿ywaj¹ ogromny strach.

Na fotografii 11 pokazano miejsce usy-
tuowania owej feralnej ozdoby sztukator-
skiej. Autor artyku³u mia³ okazjê obserwo-
waæ roboty renowacyjne na elewacji ponie-
wa¿ mieszka w pobli¿u. By³y one prowadzo-
ne późn¹ jesieni¹ 2005 r., tak, ¿e czêœæ prac  
wykonywano ju¿ przy temperaturach poni-
¿ej zera.

Trudno wypowiadaæ siê w zdecydowany 
sposób o przyczynach tego wypadku, nie 
przeprowadzaj¹c bli¿szych oglêdzin sposo-
bu mocowania gipsowej ozdoby do gzymsu, 
ale opisane zdarzenie jest wystarczaj¹cym 
dowodem pope³nionego w sztuce budowla-
nej b³êdu. Od zakoñczenia robót do dnia 
wypadku minê³o tylko oko³o czterech mie-
siêcy. Co z pozosta³ymi elementami, któ-
rych jest jeszcze kilkadziesi¹t?

Podsumowanie

Przytoczone w artykule dwa wypadki 
maj¹ wspóln¹ cechê, a mianowicie: wyda-
rzy³y siê  na obiektach remontowanych. 
Detale, które spad³y, by³y wykonane w 
pierwszym przypadku kilka lat temu, a w 
drugim – tylko kilka miesiêcy. Nie najlepiej 
œwiadczy to o ich wykonawcach, ale równie¿ 
o nadzoruj¹cych te prace.

Na podstawie tych dwóch przyk³adów 
z³ej roboty nie nale¿y oceniaæ wszystkich  

Fot. 9. Kilkadziesi¹t kilogramów luźnych detali sztukatorskich usuniêtych w trakcie wizji lo-
kalnej w maju 2005 r.

Fot. 8. Naprawy starego tynku wapiennego za pomoc¹ mocnej zaprawy cementowej

Fot. 10. Nowa balustrada stalowa w miejscu 
oryginalnej rozebranej w koñcu 2005 r.

Fot. 11. Œlad po brakuj¹cym elemencie sztu-
katorskim drewnianego gzymsu

wykonywanych przy Piotrkowskiej reno-
wacji elewacji, ale myœlê, ¿e powinny one 
byæ przestrog¹ dla zarz¹dców nierucho-
moœci i przysz³ych inwestorów. Ja, a tak¿e 
moi bliscy, na wszelki wypadek staramy siê 
chodziæ w pewnym oddaleniu od elewacji 
budynków, choæ ten pomys³ skutecznie 
utrud niaj¹ parkuj¹ce na chodnikach sa-
mochody, a w okresie letnim równie¿ 
ogródki piwne.

dr in¿. Tadeusz Urban
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Laboratorium Badawcze 
Materiałów i Konstrukcji Budowlanych
Katedry Budownictwa Betonowego PŁ

Laboratorium Badawcze Materia³ów i 
Konstrukcji Budowlanych zaczê³o funkcjo-
nowaæ pod t¹ nazw¹ w 1990 r., z chwil¹ po-
wo³ania na Wydziale Budownictwa, Archi-
tektury i In¿ynierii Œrodowiska Katedry Bu-
downictwa Betonowego. W tym w³aœnie mo-
mencie uchwa³¹ Rady Wydzia³u dwa Insty-
tuty (Instytut In¿ynierii Budowlanej i In stytut 
In¿ynierii Œrodowiska) zosta³y przekszta³co-
ne w 10 katedr, a Centralne Labora torium 
Instytutu In¿ynierii Budowlanej w³¹czono w 
strukturê organizacyjn¹ Katedry Budowni-
ctwa Betonowego. Jednak historia Labora-
torium jest d³u¿sza i rozpoczyna siê w 1972 
r. Wtedy bowiem przekazano do u¿ytku halê 
technologiczn¹ Wydzia³u Bu do wnictwa L¹-
dowego, o powierzchni ok. 1300 m2 i kuba-
turze ok. 8500 m3, wyposa¿on¹ w suwnicê o 
udźwigu 50 kN, w nowoczesne na owe czasy 
maszyny wytrzyma³oœciowe i prasy (produ-
kowane w NRD) oraz w sprzêt pomiarowo-
-kontrolny. W hali wykonana zosta³a tak¿e 
tzw. „p³yta wielkich si³”, tzn. fundament o 
wymiarach w rzucie 19,0 x 7,0 m i wysokoœci 
1,20 m, do którego mo¿na kotwiæ urz¹dze-
nia nadstendowe niezbêdne przy badaniu 
wielkogabarytowych elementów konstruk-
cyjnych.

Pierwszym kierownikiem Laboratorium 
Centralnego zosta³ mgr in¿. Jerzy Worpus. 
Jego zas³ugi s¹ nie do przecenienia. Dopro-
wadzi³ do uruchomienia wszystkich urz¹-
dzeñ, przeszkoli³ personel techniczny, i – 
jak mo¿na oceniæ z perspektywy minionych 
wielu lat – by³ prekursorem systemu jako-
œci w badaniach laboratoryjnych.

Nieocenione s¹ tak¿e zas³ugi prof. dr. 
hab. in¿. Tadeusza Godyckiego-Æwirko, któ-
ry wczeœniej prowadzi³ badania naukowe w 
Otto Graf Institut. Wielomiesiêczny pobyt w 
tym renomowanym laboratorium pozwoli³ 
mu na zapoznanie siê z jego wyposa¿eniem 
i w miarê mo¿liwoœci na przeszczepienie 
niektórych rozwi¹zañ czy procedur badaw-
czych na grunt rodzimy.

Po pierwszym okresie rozruchu organi-
zacyjnego w Laboratorium rozpoczêto in-
tensywn¹ dzia³alnoœæ naukowo-badawcz¹, 
której efektem by³y doktoraty, publikacje w 
czasopismach naukowych i referaty wyg³a-
szane na konferencjach, a tak¿e konkretne 
zastosowania w budownictwie. Promotorem 
wszystkich prac doktorskich by³ profesor 
T. Godycki-Æwirko. Troje pracowników na-
ukowo-dydaktycznych Wydzia³u wykona³o 
badania i obroni³o prace doktorskie doty-

cz¹ce problemu przebicia w z³¹czach typu 
p³yta-s³up. Byli to: dr in¿. Anna Kosiñska, 
dr in¿. Jan Ko zicki i dr in¿. Tadeusz Urban. 
Dwoje – dr in¿. Anna Romanowska i dr in¿. 
Jerzy Pawlica – uzyska³o stopnie doktora 
nauk technicznych po przeprowadzeniu 
badañ elementów drewno-¿elbet, zaœ dr 
in¿. An drzej B. Nowakowski po realizacji 
badañ dotycz¹cych s³upów uzwojonych. 
Doktoran tami profesora Godyckiego-Æwirko 
byli tak¿e pracownicy spoza uczelni, a mia-
nowicie dr in¿. Romuald Pietras i dr in¿. 
Jerzy Pa ku³a. Tak¿e i oni realizowali bada-
nia zwi¹zane z doktoratami w nowo powsta-
³ym Cen tralnym Laboratorium Instytutu.

Wszystkie te prace mia³y aspekt praktycz-
ny i prowadzi³y do zastosowania nowych roz-
wi¹zañ w budownictwie. Badania przebicia 
z³¹czy p³yta-s³up zosta³y wykorzystane przy 
projektowaniu i realizacji pierwszego w £odzi 
budynku monolitycznego zaprojektowanego 
w tej technologii. By³ to budynek mieszkalny 
nr 501 na Osiedlu Widzew-Wschód.

Badania elementów drewno-¿elbet za-
owocowa³y uzyskaniem patentu i zastoso-
waniem tej technologii przy modernizacji 
budynków wzniesionych w koñcu XIX i na 
pocz¹tku XX w. Rezultatem badañ s³upów 
uzwojonych by³a propozycja zmiany wzoru 
normowego okreœlaj¹cego noœnoœæ tych 
elementów konstrukcyjnych.

Prowadzone by³y te¿ badania wsporni-
ków ¿elbetowych, w tym przestrzennej g³o-
wicy s³upa systemu budownictwa SPU, któ-
rego projektantami byli pracownicy Miasto-
projektu £ódź, jak równie¿ elementów sprê-
¿onych i czêœciowo-sprê¿onych.

Prowadzenie w latach 1975-1990 tak 
ró¿norodnych badañ elementów konstruk-
cyjnych w skali naturalnej pozwoli³o na wy-
pracowanie i ci¹g³e doskonalenie nowych 
technik pomiarowych, przede wszystkim w 
odniesieniu do konstrukcji ¿elbetowych. 
Badania doœwiadczalne realizowane w ³ódz-
kim laboratorium, prezentowane na konfe-

Maszyny wytrzymałościoweMaszyny wytrzymałościowe
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rencjach i publikowane w czasopismach 
naukowo-technicznych, sta³y siê nasz¹ wi-
zytówk¹, zosta³y zauwa¿one i docenione 
przez naukê polsk¹. Katedra Budownictwa 
Betonowego otrzyma³a w 1995 r. Wyró¿-
nienie Specjalne Ministra Gospodarki Prze-
strzennej i Budownictwa za cykl zeszytów z 
serii wydawniczej Katedry „Badania Doœ-
wiadczalne Elementów i Konstrukcji Beto-
nowych”, a Maria Kamiñska i Artem Czkwia-
nianc otrzymali w 1996 r. presti¿ow¹ na-
grodê PZITB im. Wac³awa ¯enczykowskiego 
za „badania doœwiadczalne, laboratoryjne 
¿elbetowych elementów konstrukcyjnych”.

Powo³anie w 1990 r. Katedry Budow-
nictwa Betonowego i w³¹czenie Labora-
torium Centralnego do struktury organiza-
cyjnej Katedry spowodowa³o jeszcze lepsze 
wykorzystanie potencja³u i mo¿liwoœci ba-
dawczych Laboratorium.

W latach 1991-2006 w ramach projektów 
badawczych KBN i prac w³asnych, których 
celem by³y habilitacje i doktoraty, wykonano 
badania monolitycznych wêz³ów (A. Czkwia-
nianc, M. Kamiñska), s³upów ukoœnie mimo-
œrodowo œciskanych i belek z betonu o wyso-
kiej wytrzyma³oœci (M. Ka miñska), belek 
wzmacnianych materia³ami CFRP (R. Kotynia, 
M. Ka miñska), ram ¿elbetowych (P. Bodzak, 
A. Czkwianianc) oraz skurczu i pe³zania be-
tonów samozagêszczalnych (J. Pawlica, A. 
Czkwia nianc, D. Ulañska).

Postanowiono te¿, ¿e sukcesywnie bêdzie 
dokonywana gruntowna modernizacja wypo-
sa¿enia laboratorium. Dziêki œrodkom 
Komitetu Badañ Naukowych, tzw. „grantom 
inwestycyjnym”, w latach 1992-2004 zaku-
piono: aparaturê do badania wodoprzepusz-
czalnoœci betonu, trzy prasy wytrzyma³oœcio-
we firmy Form+Test, o zakresach do 3000 
kN, 300 kN i 50 kN sterowane komputerowo, 
do badania wytrzyma³oœci betonu i cementu.

Zmodernizowano maszynê wytrzyma³o-
œciow¹ UFP 400 przeznaczon¹ do badania 
stali i betonu, wyposa¿aj¹c j¹ w komputero-
we sterowanie firmy Zwick i ekstensometr 
automatyczny. Zmodernizowano prasê DB 
600 – najwiêksz¹ prasê o zakresie do 6000 
kN – przeznaczon¹ do badania elementów 
o wysokoœci 2,20 m, wyposa¿aj¹c j¹ w kom-
puterowe sterowanie, zapewniaj¹ce mo¿li-
woœæ realizacji obci¹¿enia ze sta³¹ prêdko-

œci¹ przyrostu si³y lub przemieszczenia. 
Ten sam system komputerowy wykorzysta-
no przy modernizacji wszystkich (razem 25 
szt.) si³owników hydraulicznych o zakre-
sach od 50 do 1000 kN, wykorzystywanych 
przy badaniu elementów w skali natural-
nej.

Zakupiono te¿ System Akwizycji Danych, 
który umo¿liwia komputerow¹ rejestracjê 
pomiarów. Jest to uniwersalny system 
wspó³pracuj¹cy z czujnikami indukcyjny-
mi, tensometrami elektrooporowymi, czuj-
nikami ciœnienia i czujnikami do pomiaru 
σ-ε dla betonu œciskanego.

W bie¿¹cym roku wyposa¿enie laborato-
rium realizowano dziêki funduszom struktu-
ralnym Unii Europejskiej. Zakupiono auto-
matyczn¹ komorê do badania mrozoodpor-
noœci betonu i innych materia³ów (tak¿e w 
obecnoœci soli), aparaturê do badania zawar-
toœci jonów chlorkowych w stwardnia³ym be-
tonie, urz¹dzenie do badania odpornoœci na 
œcieranie metod¹ szerokiej tarczy œciernej 
oraz wahad³owy przyrz¹d do badania tarcia.

W ca³ym okresie dzia³alnoœci laborato-
rium wykonano wiele badañ na zlecenie 
jednostek gospodarczych. By³y to badania 
normowe materia³ów i elementów (ce-
ment, kruszywo, beton, stal, ceg³a, pustaki, 
bloczki gazobetonowe, p³yty chodnikowe, 
kostka brukowa, krêgi, rury itp.), badania 
realizowane w ramach wieloletnich progra-
mów badawczych (np. „Technologia, pro-
jektowanie i w³aœciwoœci betonu piaskowe-
go”), a tak¿e zwi¹zane z opracowaniem 

technologii wykonywania skomplikowa-
nych obiektów budowlanych i kontrol¹ ja-
koœci betonu podczas ich wykonywania. 
Wymieniæ tu mo¿na takie realizacje jak: 
wszystkie masywne konstrukcje na budo-
wie Elektrowni P¹tnów II, w tym funda-
mentu pod kot³owniê o wymiarach 49,0 x 
49,0 x 3,5 m i kubaturze ok. 7500 m3, be-
tonowanego „non stop” przez 3 doby, fun-
damenty Œwi¹tyni Opatrznoœci Bo¿ej w Wi-
lanowie, wszystkie fundamenty pod nowe 
turbozespo³y w Elektrowni Turów, zbiorniki 
Grupowej Oczyszczalni Œcieków £ódzkiej 
Aglomeracji Miejskiej, zbiorniki w Oczysz-
czalni Œcieków w Katowicach, w tym reaktor 
biologiczny o wymiarach w rzucie ok. 120 x 
120 m wykonany bez dylatacji.

By³y to prace zlecone miêdzy innymi przez 
takie firmy jak: Hydrobudowa-6 SA, Warbud 
SA, Skanska SA, Budimex-Dromex SA.

Ta ci¹g³a wspó³praca z przemys³em 
wymusi³a na kierownictwie Katedry dzia-
³ania zmierzaj¹ce do uzyskania przez 
Labora torium akredytacji w Polskim Cen-
trum Akredytacji. Po czterech latach 
wdra¿ania w Laboratorium systemu jako-
œci, Labora torium Badawcze Materia³ów i 
Konstrukcji Budowlanych uzyska³o w 
2004 r. Certyfikat nr AB 536 PCA na ba-
dania w zakresie:
• wytrzyma³oœci na œciskanie betonu,
• nasi¹kliwoœci betonu,
• przepuszczalnoœci wody przez beton,
• wytrzyma³oœci na œciskanie kostek bru-

kowych,

Belka żelbetowa wzmocniona taśmami CFRP po badaniach niszczącychBelka żelbetowa wzmocniona taśmami CFRP po badaniach niszczących
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• œcieralnoœci elementów nawierzchni na 
tarczy Boehmego,

• oznaczenia liczby odbicia betonu m³ot-
kiem Schmidta,

• badania gêstoœci betonu,
• badania g³êbokoœci penetracji wody pod 

ciœnieniem,

• oceny wytrzyma³oœci betonu metod¹ pull-
-out.
W tym roku poszerzymy zakres akredy-

tacji o nastêpne procedury badawcze, a 
mianowicie:
• badanie odpornoœci betonu i wyrobów z be-

tonu na zamra¿anie, tak¿e w obecnoœci soli,

• wszystkie przewidziane norm¹ badania 
dotycz¹ce kostki brukowej,

• badanie na zgniatanie krêgów studni i rur 
betonowych i ¿elbetowych,

• badanie wytrzyma³oœciowe p³yt chodni-
kowych i krawê¿ników.
Udzielony przez PCA certyfikat oznacza, 

¿e przeprowadzane w naszym laboratorium 
badania s¹ uznawane nie tylko w kraju, ale 
i na ca³ym œwiecie.

Laboratorium Badawcze Materia³ów i Kon-
strukcji Budowlanych Katedry Budow nictwa 
Betonowego pe³ni i powinno pe³niæ nadal rolê 
Laboratorium Regionalnego. Z jego szerokich 
mo¿liwoœci badawczych powinni korzystaæ in-
westorzy, pro ducenci i wykonawcy, aby jakoœæ 
zastosowanych materia³ów i wyrobów oraz ja-
koœæ wykonawstwa by³y kontrolowane przez 
niezale¿n¹, akredytowan¹ w PCA jednostkê 
badawcz¹.

dr hab. in¿. Artem Czkwianianc, prof. P£
Kierownik Katedry Budownictwa 
Betonowego Politechniki £ódzkiej

Zmodernizowana prasa DB 600Zmodernizowana prasa DB 600
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Kształcenie studentów 
na kierunku budownictwo

W ostatnim czasie nastêpuj¹ dynamiczne 
zmiany w systemach i programach studiów 
uczelni technicznych. Zwi¹zane jest to za-
równo z rosn¹c¹ spo³eczn¹ odpowiedzialno-
œci¹ in¿yniera jak i ze wzrostem wymagañ 
wobec absolwentów. Nie bez znaczenia pozo-

staje te¿ fakt miêdzynarodowej integracji. Na 
Wydziale Budownictwa, Architek tury i In¿y-
nierii Œrodowiska Politechniki £ódzkiej, na 
kierunku budownictwo, jednostopniowy sys-
tem kszta³cenia, w wyniku którego absol-
went uzyskiwa³ tytu³ magistra in¿yniera, 

przeszed³ do historii wraz z decyzj¹ Rady 
Wydzia³u zatwierdzon¹ przez Senat Uczelni 
na rok akademicki 1995/1996. Kolejne 
zmiany dotyczy³y zarówno systemu studiów 
jak i szczegó³owych programów studiów. 

1. Kszta³cenie studentów

1.1. System kszta³cenia

Po decyzjach z 1995 r. na Wydziale pro-
wadzone jest kszta³cenie studentów na trzech 
kierunkach: budownictwo, architektura i 
urbanistyka oraz in¿ynieria œrodowiska. 
Kolejne etapy studiów na poszczególnych 
kierunkach zosta³y pokazane na rys. 1.

W 2001 r. na kierunku architektura zo-
sta³y wprowadzone wieczorowe, czterolet-
nie studia, których absolwenci uzyskuj¹ ty-
tu³ in¿yniera architekta, a w 2006 r. wpro-
wadzono dwuletnie studia uzupe³niaj¹ce 
dla absolwentów I stopnia studiów wieczo-
rowych  tego kierunku. Rozpoczn¹ siê one 
w roku akademickim 2006/2007.

Trzystopniowy system kszta³cenia na kie-
runku budownictwo przedstawiono na rys. 2.

W roku akademickim 2002/2003, rów-
nolegle z wprowadzaniem systemu punkto-Rys. 1. Schemat studiów na WBAiIŒ [1].Rys. 1. Schemat studiów na WBAiIŒ [1].
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wego,  dokonano korekty i uaktualnienia 
programu studiów. Na kierunku budownic-
two treœci programowe wynikaj¹ce z mini-
mum programowego zosta³y skomasowane 
w pierwszych piêciu semestrach. Umo¿liwia 
to swobodny wybór dalszej drogi kszta³ce-
nia z uwzglêdnieniem mo¿liwoœci odbywa-
nia ca³osemestralnych praktyk, zarówno 
krajowych jak i zagranicznych.

Stosunkowo bogatsza jest obecnie oferta 
kszta³cenia na studiach zaocznych, zajêcia 
odbywaj¹ siê nie tylko w £odzi, ale i w 
Zamiejscowym Oœrodku Dydaktycznym w 
Be³chatowie 

1.2. Formy i wyniki rekrutacji kandydatów

W roku akademickim 2005/2006 obo-
wi¹zywa³y nastêpuj¹ce formy rekrutacji [5]: 
a) egzamin wstêpny po³¹czony z egzami-
nem dojrza³oœci, b) egzamin maturalny 
(„nowa matura”), c) egzamin przeprowa-
dzany w P£, d) konkurs œwiadectw.

Porównuj¹c wyniki rekrutacji na Wydzia³ 
Budownictwa, Architektury i In¿ynierii 
Œrodowiska z lat 2004/2005 i 2005/2006, 
nale¿y stwierdziæ, ¿e w ci¹gu jednego roku 
nast¹pi³o wyraźne zmniejszenie siê liczby 
kandydatów. Wi¹¿e siê to zapewne ze zmia-
n¹ warunków rekrutacji (poprzednio mo¿-
liwe by³o jednoczesne deklarowanie siê na 
dwa wydzia³y i cztery kierunki).

1.3. Uwarunkowania zwi¹zane z kszta³ce-
niem absolwentów szkó³ œrednich

Wœród kandydatów na studia na kierun-
ku budownictwo absolwenci liceów ogólno-
kszta³c¹cych stanowili w roku 2004/2005 
ponad 90% przyjêtych. Otrzymane przez 
nich na œwiadectwie maturalnym lub na 
maturze oceny nie zawsze odzwierciedlaj¹ 
poziom wykszta³cenia. Przeprowadzane dla 
studentów I roku testy obejmuj¹ce podsta-
wowy materia³ z matematyki z zakresu 
szko³y œredniej, wyraźnie wskazuj¹ na ich 
niedostateczne przygotowanie, co sprawia, 
¿e znaczna czêœæ studentów nie jest w sta-
nie zrozumieæ tego, co w zakresie matema-
tyki przekazywane jest na studiach wy¿-
szych. Potwierdzeniem braku adekwatnoœci 
ocen maturalnych do rzeczywistej wiedzy 
s¹ wyniki analizy postêpów w studiach prze-
prowadzonej dla studentów po I roku [4].

Czy ogólnopolska matura, jednakowa 
dla wszystkich uczniów, poprawi poziom 
naszych studentów? Obawiam siê, ¿e nie. 
Wystarczy przeanalizowaæ programy na-
uczania i przyk³adowe zadania maturalne.

1.4. Treœci programowe

W roku akademickim 2002/2003 równo-
legle z wprowadzaniem systemu punktowe-
go zosta³y dokonane korekty i uogólnienia w 
programie studiów. Aktualnie realizowane 
specjalnoœci i kierunki dyplomowania zosta-
³y zamieszczone w tabeli 1. Oferta kierunków 
dyplomowania zosta³a uzupe³niona o „bu-
downictwo ekologiczne” w wersji anglojêzy-
cznej.

Studia pierwszego stopnia na kierunku 
budownictwo trwaj¹ 4 lata (8 semestrów) i 
koñcz¹ siê nadaniem tytu³u zawodowego in-
¿yniera. £¹czny wymiar godzin kszta³cenia 

nie mo¿e byæ mniejszy ni¿ 2200, z czego 
1230 godzin zosta³o okreœlone w standar-
dach. £¹czna liczba punktów ECTS 
(European Credit Transfer System – 
Europejski System Transferu Punktów 
Zaliczeniowych) wynosi 210, w tym 112 
punktów zosta³o przyporz¹dkowane przed-
miotom lub grupom przedmiotów wyszcze-
gólnionym w standardach. System ECTS zo-
sta³ opracowany, by umo¿liwiæ uznanie okre-
su studiów odbywanych poza uczelni¹ ma-
cierzyst¹ i dyplomów innych uczelni i jest 
niezbêdnym warunkiem stworzenia „Europy 
bez granic” w sferze kszta³cenia i szkolenia.

1.4.1. Minima programowe 
i standardy kszta³cenia

Poprzez „standardy kszta³cenia” nale¿y 
rozumieæ zbiór regu³ kszta³cenia prowa-
dzonego w ró¿nych formach na poziomie 

Rys. 2. Trójstopniowy schemat kszta³cenia na studiach dziennych [1].Rys. 2. Trójstopniowy schemat kszta³cenia na studiach dziennych [1].
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wy¿szym w ramach kierunków studiów, 
makrokierunków lub studiów miêdzykie-
runkowych. Minima programowe dla ka¿-
dego kierunku okreœlane s¹ przez Radê 
G³ówn¹ Szkolnictwa Wy¿szego. 

Studia magisterskie na kierunku bu-
downictwo trwaj¹ nie mniej ni¿ 5 lat (10 se-
mestrów). £¹czna liczba godzin zajêæ dy-
daktycznych wynosi nie mniej ni¿ 3600, w 
tym 1920 godzin okreœlonych w standar-
dach kszta³cenia.

Absolwent studiów magisterskich na kie-
runku budownictwo uzyskuje tytu³ zawodowy 
magistra in¿yniera. Studia magisterskie po-
winny zapewniæ wykszta³cenie specjalistów, 
którzy w oparciu o nabyt¹ wiedzê teoretyczn¹ i 
umiejêtnoœci praktyczne uzyskaj¹ podstawê 
do twórczej pracy w zakresie projektowania i 
realizacji obiektów budowlanych i konstrukcji 
in¿ynierskich, nadzorowania procesów bu-
dowlanych i zarz¹dzania nimi, z zastosowa-
niem techniki komputerowej.

1.4.2. Aktualny program studiów 

Program studiów dla kierunku budownic-
two zosta³ zatwierdzony przez Radê Wydzia³u 
wraz z systemem punktów ECTS. Przyjêto sze-
regowo równoleg³y system studiów (system Y) 
oparty na poni¿szych za³o¿eniach:
• Studia in¿ynierskie i magisterskie dla 

wszystkich specjalnoœci s¹ prowadzone 
wspólnie przez pierwszych piêæ seme-
strów. Na tym etapie s¹ zrealizowane pod 
wzglêdem liczby godzin wszystkie mini-
ma programowe (za wyj¹tkiem przed-
miotów: jêzyki obce i matematyka, któ-

rych minima programowe s¹ realizowa-
ne w nastêpnych semestrach).

• Po zaliczeniu pi¹tego semestru student 
ma obowi¹zek podjêcia decyzji o zakoñ-
czeniu studiów na poziomie in¿ynier-
skim lub magisterskim w wybranej spe-
cjalnoœci.

• Studia in¿ynierskie koñcz¹ siê dyplo-
mem uzyskanym po 8. semestrze, zaœ 
magisterskie dyplomem uzyskanym po 
10. semestrze.
Program studiów w du¿ej mierze dosto-

sowany jest do kryteriów akredytacji FEANI, 
gdy¿ zajêcia praktyczne (laboratoria, æwi-
czenia, projekty) stanowi¹ 65% ogólnej licz-
by godzin, przedmioty nietechniczne 14%, 
podstawowe 24%, zaœ techniczne 62%. W 
programie przewidziano w sumie 7 tygodni 
praktyki zawodowej.

Na kierunku budownictwo prowadzone 
s¹ 4-letnie in¿ynierskie, 5-letnie magister-
skie i 4-letnie doktoranckie studia stacjo-
narne. Studenci studiów magisterskich po 
ukoñczeniu pi¹tego semestru mog¹ konty-
nuowaæ studia na wybranej przez siebie 
specjalnoœci: Konstrukcje budowlane in¿y-
nierskie, In¿ynieria procesów budowlanych 
lub Modernizacje i rekonstrukcje budowli

Studia magisterskie mog¹ byæ finalizo-
wane na jednym z nastêpuj¹cych kierun-
ków dyplomowania: Budownictwo miej-
skie, Budownictwo przemys³owe, In¿ynieria 
produkcji budowlanej lub Budownictwo 
ekologiczne.

Studia koñcz¹ siê obron¹ przygotowanej 
przez studenta pracy dyplomowej (odpo-

wiednio: in¿ynierskiej lub magisterskiej) 
oraz zwi¹zanym z jej problematyk¹ egzami-
nem. Absolwent otrzymuje dyplom, w sk³ad 
którego wchodzi suplement z zapisem prze-
biegu studiów.

Ukoñczenie studiów magisterskich umo-
¿liwia absolwentowi kontynuacjê kszta³cenia 
na trwaj¹cych cztery lata studiach dokto-
ranckich, prowadzonych w zakresie „Zagad-
nieñ nieliniowych w in¿ynierii budowlanej”. 
Mog¹ one koñczyæ siê obron¹ pracy doktor-
skiej lub tylko otrzymaniem œwiadectwa 
ukoñczenia studium doktoranckiego. Pro-
wadzone s¹ w formie umo¿liwiaj¹cej studen-
towi  wykonywanie pracy zawodowej.

1.4.3. Praktyki

Na kierunku budownictwo realizowane 
s¹ obecnie trzy praktyki programowe: 1) po 
II roku – 2 tygodnie praktyki geodezyjnej, 
2) po III roku – 3 tygodnie praktyki projek-
towej i 3) po III roku – 2 tygodnie praktyki 
geologicznej. Wielu studentów podnosi swo-
je kwalifikacje zawodowe przez odbywanie 
praktyk w trakcie studiów zagranic¹.

2. Docelowy model kszta³cenia

Jedn¹ z propozycji docelowego modelu 
kszta³cenia, stanowi¹c¹ wynik analiz przepro-
wadzonych zarówno w Europie jak i Ameryce, 
przedstawi³ na konferencji dziekanów Wy-
dzia³ów Budowlanych w Lublinie w kwietniu 
2005 r. prof. Stanis³aw Majewski [2]. U pod-
staw tworzenia jednolitego systemu edukacji 
powinny znaleźæ siê: 1) Rdzeñ kszta³cenia obej-
muj¹cy minima programowe, standardy na-
uczania, niezbêdne do jednoznacznego zdefi-
niowania kwalifikacji absolwenta oraz 2) 
Harmonizacja, która zgodnie z Deklaracj¹ 
Boloñsk¹ z czerwca 1999 r. jest warunkiem 
tworzenia Europejskiego Obszaru Kszta³cenia.

2.1. Kszta³towanie sylwetki absolwenta

W ramach dzia³alnoœci edukacyjnej po-
winniœmy studenta wyposa¿yæ w wiedzê za-
pewniaj¹c¹ kompetencjê absolwenta, w 
umiejêtnoœci pozwalaj¹ce zastosowaæ wie-
dzê w in¿ynierii oraz w podstawy zapewnia-
j¹ce w³aœciwe podejœcie do pracy innych.

Przebieg uzyskiwania kwalifikacji zawo-
dowych i ich osi¹gany w czasie poziom zo-
sta³ przedstawiony na rys 3.

Rodzaj studiów Kierunek studiów Specjalnoœæ
Studia dzienne 
dwustopniowe:
in¿ynierskie  
(3,5-letnie)
i magisterskie 
(5-letnie)

Architektura i budownictwo bez specjalnoœci

Budownictwo 1. Konstrukcje budowlane in¿ynierskie
2. In¿ynieria procesów budowlanych
3. Modernizacje i rekonstrukcje budowli

In¿ynieria œrodowiska 1. Urz¹dzenia cieplne, zdrowotne i oczyszcza-
nie powietrza.
2. Zaopatrzenie w wodê, unieszkodliwianie 
œcieków i odpadów.

Studia wieczorowe Architektura bez specjalnoœci

Studia zaoczne 
in ¿y nierskie (4 
lata)

Budownictwo 1. Konstrukcje budowlane. 
2. Zarz¹dzanie w budownictwie. 
3. Drogi i mosty.

In¿ynieria œrodowiska 1. Zaopatrzenie w wodê, unieszkodliwianie  
œcieków i odpadów.

Tabela 1Tabela 1
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Poziom 1. Poznanie (Recognition) jako po-
ziom odpowiedni do zaznajomienia siê z 
problematyk¹,
Poziom 2. Zrozumienie (Understanding) 
wymaga nie tylko wiedzy abstrakcyjnej, ale 
równie¿ umiejêtnoœci zastosowania jej w 
praktyce zawodowej.
Poziom 3. Kompetencje (Ability) rozumiane 
jako zdolnoœæ do kompetentnego dzia³ania.

W odniesieniu do warunków krajowych, 
propozycje grup przedmiotów i minimalne 
obci¹¿enia godzinowe dla kierunku budow-
nictwo przedstawiono poni¿ej:
a. przedmioty kszta³cenia ogólnego   .  .330
b. przedmioty podstawowe .  .  .  .  .  .  .675
c. przedmioty kierunkowe .  .  .  .  .  .  .915
 razem:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1920

Program studiów powinien przewidywaæ 
minimum 8 tygodni praktyki, w tym prakty-
kê kierunkow¹ i dyplomow¹ [3].

2.2. System kszta³cenia

Zgodnie z Art. 156 ustawy Prawo o szkol-
nictwie wy¿szym, studia w uczelni s¹ prowa-
dzone jako studia I lub II stopnia, albo jako 
jednolite studia magisterskie.

Studia magisterskie na kierunku bu-
downictwo trwaj¹ nie mniej ni¿ 5 lat (10 se-
mestrów). £¹czna liczba godzin zajêæ dy-
daktycznych wynosi minimum 3600, w tym 
1920 okreœlonych w standardach naucza-
nia. O prowadzeniu studiów jednostopnio-
wych decyduje minister.

2.3. Standardy i minima programowe

Standardy powinny okreœlaæ przedmioty i 
kompetencje, które ma posi¹œæ absolwent. Na 
podstawie szerokiej ankiety okreœlono 25 
przedmiotów rdzeniowych [2], w tym 50% za-
wodowych i przypisano im punkty ECTS. 
Przeliczenie godzin pracy studenta na punkty 
kredytowe wykonano przy za³o¿eniu, ¿e:
• semestr trwa 15 tygodni i student zobo-

wi¹zany jest uzyskaæ w tym czasie 30 
punktów kredytowych,

• tydzieñ pracy studenta trwa 40 godzin i w 
tym 50-60% stanowi¹ godziny kontakto-
we (w przypadku P£ udzia³ godzin kon-
taktowych jest nieco wiêkszy i wynosi 
65%) [2, 6],
Przy powy¿szych za³o¿eniach na tydzieñ 

przypada do 24 godzin kontaktowych i 2 

punkty kredytowe, co w efekcie daje do 12 
godzin kontaktowych na jeden punkt kre-
dytowy.

3. Wzajemne relacje miêdzy œrodowi-
skiem zawodowym i uczelniami

W obecnej formie kontakty miêdzy 
uczelni¹ i œrodowiskiem zawodowym reali-
zowane s¹ przez pracowników uczelni za-
trudnionych dodatkowo w szeroko rozu-
mianym budownictwie, którzy przekazuj¹ 
swe doœwiadczenie zawodowe studentom. Z 
drugiej strony studenci odbywaj¹cy prakty-
ki maj¹ podczas nich pierwszy kontakt z 
dzia³alnoœci¹ zawodow¹.

£ódzka Okrêgowa Izba In¿ynierów 
Budownictwa nawi¹za³a formalne kontakty 
z naszym Wydzia³em, zapewniaj¹ce realny 
wp³yw œrodowiska zawodowego na realiza-
cjê procesu kszta³cenia in¿ynierów. Po-
wo³any zosta³ pe³nomocnik Rady ds. kontak-
tów z Wydzia³em Budownictwa, Architektury 
i In¿ynierii Œrodowiska. Zobowi¹zuje to jed-
nak równie¿ pracuj¹cych zawodowo do 
czynnego w³¹czenia siê w realizacjê praktyk 
studenckich oraz aktywnej postawy przy 
tworzeniu miejsc zatrudnienia dla m³odych 
in¿ynierów, nieposiadaj¹cych jeszcze pe³-
nych kwalifikacji zawodowych. 

Z drugiej strony œrodowisko akade-
mickie musi zacz¹æ wreszcie uwzglêd-
niaæ postulaty œrodowiska zawodowego 
zg³aszane przy okazji dzia³añ zwi¹zanych 
z podnoszeniem jakoœci procesu kszta³-
cenia realizowanego przez wy¿sze uczel-
nie techniczne.

Obserwuj¹c zmiany zachodz¹ce w stan-
dardach kszta³cenia na kierunku budow-
nictwo i intensywnoœæ prac prowadzonych 
nad modelami kszta³cenia studenta mo¿na 
stwierdziæ, ¿e system kszta³cenia staje siê 
coraz bardziej otwarty. Nastêpuj¹ te¿ ko-
rzystne zmiany w relacjach absolwent – 
praca zawodowa. Kierunek dalszych dzia-
³añ przy zmianach programów nauczania i 
standardów zwi¹zany jest z wymogami inte-
gracji europejskiej. Ale integracji œwiado-
mej: wspólny rdzeñ kszta³cenia i harmoni-
zacja – tak, unifikacja – nie!

Dr in¿. Jan Kozicki
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wadz¹cych kszta³cenie na kierunku budownictwo, 
Lublin 9-10 maja 2005 r.

[4] X ranking matematyczny 2004/2005, opra-
cowanie Instytut Matematyki Politechniki £ódzkiej.

[5] Uchwa³a Nr 4/2004 Senatu Politechniki 
£ódzkiej z dnia 26 maja 2004 roku. Zasady przyjêæ 
na I rok studiów w Politechnice £ódzkiej w roku aka-
demickim 2005/2006 

[6] Gonzales Julia, Wagenaar Robert (editors): 
Tuning Educational Structures in Europe. Final 
Report,  Pilot project – Phase 1. University of Deusto, 
University of Groningen, 2003. 

Rys. 3. Kolejne fazy kszta³ceniaRys. 3. Kolejne fazy kszta³cenia
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CZYTAJĄC USTAWĘ

Nadzór autorski
Zdecydowa³em siê poruszyæ ten temat, po-

niewa¿ z moich obserwacji wynika, ¿e wokó³ 
nadzoru autorskiego naros³o sporo w¹tpliwo-
œci. Podstawowym problemem wydaje siê dy-
lemat: czy nadzór autorski jest przywilejem, 
czy te¿ obowi¹zkiem projektanta?

Siêgnijmy zatem do naszej „budowla-
nej konstytucji” [1]. W art. 21 zosta³y 
okreœlone prawa projektanta, który w ka¿-
dej chwili mo¿e wejœæ na teren budowy i 
dokonywaæ zapisów w dzienniku budowy 
dotycz¹cych jej realizacji, a ponadto, mo¿e 
za¿¹daæ wstrzymania robót w przypadku 
wykonywania ich niezgodnie z projektem, 

b¹dź w razie stwierdzenia mo¿liwoœci po-
wstania zagro¿enia.

W ten sposób z jednej strony zosta³o za-
pewnione prawo projektanta do sprawowa-
nia nadzoru autorskiego a z drugiej strony 
zagwarantowano ochronê praw autorskich 
jaka przys³uguje twórcy ka¿dego utworu na 
podstawie ustawy [2].

By³by to zatem oczywisty przywilej pro-
jektanta, gdyby nie zapis art. 20 ust. 1 pkt 4 
ustawy [1], na mocy którego zosta³ wpro-
wadzony obowi¹zek sprawowania nadzoru 
autorskiego – na ¿¹danie inwestora lub 
w³aœciwego organu – w zakresie:

a)  stwierdzenia zgodnoœci z projektem re-
alizowanych robót budowlanych, 

b)  uzgadniania mo¿liwoœci wprowadzenia 
rozwi¹zañ zamiennych w stosunku do 
przewidzianych w projekcie (zg³oszo-
nych przez kierownika budowy lub in-
spektora nadzoru inwestorskiego).
Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 4 ustawy [1] 

¿¹danie organu mo¿e zostaæ wyra¿one jedy-
nie w decyzji o pozwoleniu na budowê. 
Natomiast ¿¹danie inwestora musi byæ 
przekazane w taki sposób, aby projektant 
mia³ mo¿liwoœæ zaznajomienia siê z nim i 
zastosowania siê do jego treœci. Przyjmuje 
siê, ¿e ¿¹danie takie powinno zostaæ sfor-
mu³owane w formie pisemnej i skierowane 
bezpoœrednio do projektanta, wzglêdnie po-
œrednio na adres firmy, w której powsta³ 
dany projekt.

Nale¿y przy tym pamiêtaæ, ¿e w tym mo-
mencie wkraczamy w obszar umów cywil-
noprawnych, zawieranych pomiêdzy inwe-
storami i projektantami, z których niejeden 
ju¿ zd¹¿y³ przekonaæ siê, jak wiele zale¿y od 
w³aœciwego sformu³owania warunków umo-
wy, a w szczególnoœci od precyzyjnego opi-
sania jej przedmiotu.

Dobrze jest zatem w ka¿dej umowie o 
wykonanie projektu zawrzeæ klauzule regu-
luj¹ce kwestiê nadzoru autorskiego. Nie ma 
przy tym wiêkszego znaczenia fakt czy wy-
nagrodzenie za nadzór autorski bêdzie za-
p³acone rycza³towo wraz z nale¿noœci¹ za 
projekt, czy te¿ projektant bêdzie odrêbnie 
wynagradzany za ka¿d¹ wizytê na budowie.

Reasumuj¹c, nadzór autorski mo¿e byæ 
traktowany jako przywilej projektanta, je¿e-
li ten nale¿ycie zadba o swoje interesy ju¿ 
na etapie zawierania umowy z inwestorem.

A przy okazji zachêcam wszystkich kon-
struktorów, a¿eby poczuli siê twórcami i za-
czêli egzekwowaæ ochronê swoich praw au-
torskich na podstawie ustawy [2].

Andrzej B. Nowakowski

Cytowane akty prawne:
[1] Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 
z późn. zm.).

[2] Ustawa z o prawie autorskim i prawach po-
krewnych z 4 lutego 1994 r. (Tekst jednolity: Dz. U. 
z 2000 r. nr 80 poz. 904 z późn. zm.).

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

Od pocz¹tku roku z listy cz³onków £ódzkiej Okrêgowej Izby In¿ynierów Budownictwa 
zosta³o skreœlonych 178 osób; w tej liczbie znalaz³y siê 162 osoby, które od ponad roku 
nie op³aca³y sk³adek cz³onkowskich.

Aktualnie zatem na liœcie cz³onków naszej Izby umieszczonych jest 6574 Kole¿anek 
i Kolegów, którzy pe³ni¹ samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w ni¿ej wy-
mienionych specjalnoœciach:
•  konstrukcyjno-budowlanej   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3639  .  .  .  .  55,35%
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  i urz¹dzeñ 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci¹gowych 
i kanalizacyjnych   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1306  .  .  .  .  19,87%

• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urz¹dzeñ elektrycznych i elektroenergetycznych   .  .  .  .  .  . 1131  .  .  .  .  17,20%

• drogowej .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  283  .  .  .  .  . 4,30%
• kolejowej   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  74  .  .  .  .  . 1,13%
• telekomunikacyjnej   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  59  .  .  .  .  . 0,90%
• architektonicznej   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  46  .  .  .  .  . 0,70%
• mostowej   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  36  .  .  .  .  . 0,55%
Dane statystyczne o cz³onkach £OIIB wzbogacamy o podzia³ wed³ug kryteriów:
• wykszta³cenia:

– 3325 in¿ynierów stanowi 50,6% cz³onków Izby
– 3006 techników stanowi 45,7% cz³onków Izby
– 243 majstrów stanowi 3,7% cz³onków Izby

• wieku:
– 381 cz³onków (5,8%) w wieku od 26 do 35 lat,
– 808 cz³onków (12,3%) w wieku od 36 do 45 lat,
– 2692 cz³onków (41,0%) w wieku od 46 do 55 lat,
– 2078 cz³onków (31,6%) w wieku od 56 do 65 lat,
– 615 cz³onków (9,3%) w wieku powy¿ej 65 lat.

•p³ci:
w naszym gronie mamy 780 Kole¿anek (11,9%) oraz 5794 Kolegów (88,1%).
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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: 

Andrzej Kawa

Stanis³aw Krzysztofik

Zbigniew Steczek

Marian Wadzyñski

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

Tradycyjnie w Dzieñ Zaduszny (2 listopada o godzinie 18.00) zostanie odprawiona Msza 
œwiêta w intencji zmar³ych cz³onków £ódzkiej Okrêgowej Izby In¿ynierów Budownictwa. 

Pocz¹wszy od 2006 roku w koœciele parafialnym p.w. œw. Teresy i œw. Jana Bosko 

przy ul. Kopciñskiego 1/3.

Na mocy ustawy z 19 czerwca 1997 r. o za-
kazie stosowania wyrobów zawieraj¹cych 
azbest (Dz. U. z 1997 r. nr 101, poz. 628) do 
28 wrzeœnia 1998 r. zaprzestano w Polsce pro-
dukcji materia³ów azbestowo-cementowych, a 
od 28 marca 1999 r. obowi¹zuje zakaz obrotu 
azbestem i wyrobami zawieraj¹cymi ten mi-
nera³. Mo¿na by powiedzieæ: „lepiej późno ni¿ 
wcale”, bo z negatywnymi skutkami stosowa-
nia azbestu bêdziemy siê zmagaæ jeszcze 
przez d³ugi czas. Instytut Medycyny Pracy w 
£odzi co roku przeprowadza na terenie kraju 
pomiary stê¿enia w³ókien azbestu w powie-
trzu. W 2004 r. na terenie £odzi i województwa 
³ódzkiego zainstalowano 49 stanowisk, w któ-
rych dokonywano pomiaru uœrednionej war-
toœci stê¿enia w³ókien wydzielanych w ci¹gu 1 
godziny pylenia materia³ów zawieraj¹cych 
azbest. Na zrekultywowanych terenach by³ych 
zak³adów produkuj¹cych wyroby azbestowo-
-cementowe zarejestrowano zawartoœæ od 410 
do 580 niebezpiecznych w³ókien tego minera-
³u w jednym metrze szeœciennym powietrza, 
podczas gdy normy przyjête dla £odzi i woje-
wództwa ³ódzkiego wynosz¹ odpowiednio: 

1180 i 2190 w³ókien/m3 powietrza. Takie zró¿-
nicowanie normatywów wynika z faktu po-
wszechnego stosowania na obszarach wiej-
skich materia³ów zawieraj¹cych azbest, do 
czego w walnym stopniu przyczyni³a siê, roz-
poczêta w latach szeœædziesi¹tych XX wieku, 
akcja zastêpowania ³atwopalnych pokryæ da-
chowych p³ytami eternitowymi. Naukowcy z 
IMP prognozuj¹, ¿e ju¿ w najbli¿szych latach 
wœród populacji nara¿onej od tamtych czasów 
na negatywne oddzia³ywanie w³ókien azbesto-
wych bêdziemy obserwowaæ zwiêkszon¹ za-
chorowalnoœæ na pylicê azbestow¹ i miêdzy-
b³oniaka op³ucnej. Przy czym obecnie w 
Polsce odnotowuje siê œrednio oko³o 120 zgo-
nów rocznie spowodowanych wy¿ej wymie-
nionymi chorobami.

*

Usytuowanie w bezpoœrednim s¹siedz-
twie dwóch œwi¹t pañstwowych powoduje 
perturbacje w funkcjonowaniu licznych 
urzêdów i instytucji. Nie dotyczy to biura 
naszej Izby, które we wtorek 2 maja praco-
wa³o normalnie, chocia¿ w zmniejszonej 

obsadzie i o godzinê krócej (do 16.00). 
Postanowiliœmy przy tym zbadaæ, ile osób 
skorzysta³o tego dnia z us³ug biura £OIIB. 
Okaza³o siê, ¿e pracownicy obu dzia³ów 
(cz³onkowskiego i prawnego) obs³u¿yli w 
sumie 6 interesantów oraz udzielili infor-
macji telefonicznej 10 osobom.

*

Idea ubezpieczeñ wzajemnych ma w 
Polsce wieloletni¹ tradycjê siêgaj¹c¹ XIX stu-
lecia. W 1939 r. dzia³a³o w Polsce 76 prywat-
nych towarzystw ubezpieczeniowych, z tego 
38 mia³o formê TUW. Wiele z tych zak³adów 
ubezpieczeñ podjê³o te¿ dzia³alnoœæ po woj-
nie w latach 40. Jedynym œladem po ich ist-
nieniu s¹ nazwy obecnie dzia³aj¹cych towa-
rzystw. W miarê umacniania siê w³adzy ko-
munistycznej prywatne firmy likwidowano 
lub upañstwawiano; tak te¿ by³o z Pow-
szechnym Zak³adem Ubezpieczeñ Wzajem-
nych, który w 1952 r. ustaw¹ sejmow¹ zosta³ 
przekszta³cony w Pañstwowy Zak³ad Ubez-
pieczeñ – PZU, późniejszego monopolistê na 
rynku krajowym. Wprawdzie po 40 latach, 
bo ju¿ na pocz¹tku lat 90., idea tworzenia to-

SILVA RERUM

dokoñczenie na s. 22
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SZKOLENIA
na które zapraszamy cz³onków £OIIB

CZAS MIEJSCE PROBLEMATYKA

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)

26 czerwca 2006 r.
godz. 16.00

Piotrków Trybunalski,
Dom Technika
ul. Armii Krajowej 24A

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

8 wrzeœnia 2006 r.
godz. 16.00

Siedziba £OIIB
przy ul. Pó³nocnej 39 w £odzi

Zasady projektowania podczyszczalni œcieków deszczowych 
dr in¿. Jerzy Przybiñski (Politechnika ³ódzka)

15 wrzeœnia 2006 r.
godz. 16.00

Siedziba £OIIB
przy ul. Pó³nocnej 39 w £odzi

Przepisy przeciwpo¿arowe w projektowaniu i wykonawstwie budowlanym 
– cz. 2 – ocena zagro¿enia po¿arowego oraz zagro¿enia wybuchem 
mgr in¿. po¿. Tomasz B³a¿ejewski, rzeczoznawca ds. zabezpie-
czeñ przeciwpo¿arowych (Komenda Miejska SP)

22 wrzeœnia 2006 r. 
godz. 16.00

Siedziba £OIIB
przy ul. Pó³nocnej 39 w £odz

Urz¹dzenia w obiektach budowlanych podlegaj¹ce Dozorowi 
Technicznemu w œwietle prawa europejskiego i przepisów krajo-
wych. Projektowanie i oddawanie do eksploatacji.
mgr in¿. Andrzej Stawski, mgr in¿. Andrzej Nitecki, mgr in¿. 
Dariusz Koz³owski (Urz¹d Dozoru Technicznego)

22 wrzeœnia 2006 r.
godz. 16.00

Kutno, siedziba Przedsiêbiorstwa 
Robót Drogowych, 
ul. Wyszyñskiego 13

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

29 wrzeœnia 2006 r.
godz. 16.00

Siedziba £OIIB
przy ul. Pó³nocnej 39 w £odzi

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

29 listopada 2006 r.
godz. 9.00-15.00

Siedziba £OIIB
przy ul. Pó³nocnej 39 w £odzi

Problemy korozji, ochrony i napraw kominów przemys³owych oraz 
ch³odni kominowych
Dr in¿. Jerzy Karyœ (Politechnika Wroc³awska)

Ze wzglêdów organizacyjnych prosimy uczestników szkoleñ o wczeœniejsze zg³oszenia, których nale¿y dokonywaæ w biurze £OIIB lub te-
lefonicznie: (042) 632 97 39, wzglêdnie faksem: (042) 630 56 39 lub e-mailem: lod@piib.org.pl. Dla cz³onków £OIIB wszystkie szkole-
nia s¹ bezp³atne. Je¿eli zachodzi koniecznoœæ dostarczenia materia³ów szkoleniowych – preferujemy osoby, które dokona³y wczeœniej-

szego zg³oszenia uczestnictwa

warzystw ubezpieczeñ wzajemnych znów w 
Polsce od¿y³a, jednak na razie maj¹ one nie-
wielki udzia³ w zebranej sk³adce i oferuj¹ tyl-
ko niektóre rodzaje ubezpieczeñ.

*

Pañstwowa agencja prasowa Nowe Chiny 
poinformowa³a, ¿e w 1999 roku przezna-
czono na badania naukowe 0,83% chiñ-

skiego PKB, w 2002 roku 1,23%, natomiast 
w 2006 r. wydatki na ten cel osi¹gn¹ ju¿ 
2,5% PKB. Celem tej m¹drej, d³ugofalowej 
polityki jest osi¹gniêcie przez Chiny do 
2020 roku pozycji wœród piêciu pañstw 
przoduj¹cych w œwiecie w dziedzinie nauki 
i technologii. Plany te zaniepokoi³y prezy-
denta Stanów Zjedno czo nych, który pra-
gnie, aby jego kraj jeszcze przez d³ugie lata 
pozostawa³ liderem w dziedzinie badañ na-
ukowych. Taka pozycja USA – zdaniem 

George’a W. Busha – jest zagro¿ona przez 
Indie, a zw³aszcza przez Chiny i dlatego za-
proponowa³ ostatnio dwukrotne zwiêksze-
nie federalnego bud¿etu Stanów Zjedno-
czonych na badania w ci¹gu dziesiêciu naj-
bli¿szych lat. Œrodki te by³yby przeznaczone 
g³ównie na finansowanie badañ podstawo-
wych w fizyce. Zdaniem amerykañskiego 
przywódcy trzeba zaanga¿owaæ 70 tysiêcy 
profesorów, którzy uczyliby matematyki i fi-
zyki ju¿ w szko³ach œrednich.

dokoñczenie ze s. 21
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KĄCIK ARCHITEKTÓW

O współczesnej 
architekturze Łodzi 

Po 1989 r. powsta³o niewiele budynków. 
£ódź nale¿y pod tym wzglêdem do najbar-
dziej pokrzywdzonych miast. Wiêkszoœæ no-
wych inwestycji to co najwy¿ej kubatura, a 
nie architektura. Warto jednak zauwa¿yæ i 
opisaæ nieliczne dobre przyk³ady. 

Pierwszy budynek, który mi siê nasuwa 
jako najbardziej oczywisty reprezentant 
plomb w œcis³ym centrum £odzi, to kamie-
nica przy ul. Zamenhoffa wzniesiona wg 
projektu arch. Jerzego Korszenia. Historia 
jej powstania i s¹siedztwo dobrze charakte-
ryzuj¹ sytuacjê w naszym mieœcie oraz jego 
problemy. Architekt pochodzi z Lublina i 
zdecydowa³ siê sam wybudowaæ to, co za-
projektowa³, poniewa¿ nie mia³ mo¿liwoœci 
zrealizowania swoich pomys³ów w inny spo-
sób. Podszed³ do zadania racjonalnie, czego 
efektem jest skromny, ale bardzo elegancki 
budynek.

Jego g³ównymi zaletami, poza przemy-
œlan¹ kompozycj¹ elewacji i sensownym 
rozplanowaniem funkcji, s¹ dobre, trady-
cyjne materia³y (takie jak kamieñ i drew-
no) a tak¿e pokora i œwiadomoœæ przy pro-
jektowaniu. Brak tu zbêdnych i dziwacz-
nych ozdób, jak w s¹siednim budynku PZU. 
W zamian za to jest dopracowany detal po-
³¹czeñ i obróbki blacharskie z tytancynku. 
Niektóre rozwi¹zania wydaj¹ siê oczywiste, 
np. gara¿ na parterze, na którym w cen-
trum miasta nikt przecie¿ nie chce miesz-
kaæ. Za to najatrakcyjniejszym mieszka-
niem jest dom na dachu (penthouse) z 
w³asnym tarasem b¹dź ogródkiem. 

Jedyny porz¹dny biurowiec w £odzi to 
budynek dobudowany „jak motylek na gó-
wienku” (cyt. S. I. Witkiewicz „Szewcy”) do 
wy twórni filmowej przy ul. £¹kowej. Projek-
tant z Krakowa – arch. Romuald Loegler – 
stworzy³ bardzo konsekwentny projekt (cza-
sami zbyt konsekwentny). Prosta bry³a o jed-
norodnej elewacji zosta³a przyozdobiona pio-
nowymi elementami z kolorowego szk³a. S¹ 
one jakby rozrzucone po œcianie, co powo-

duje efekt „drgania”. Wewn¹trz znajdziemy 
wszystko, co powinien posiadaæ biurowiec 
klasy A: pod³ogi dystansowe z drewna i grani-
tu, przeszklone, ³atwe do przestawiania œcia-
ny dzia³owe, klimatyzacjê. Œciany konstruk-
cyjne wykoñczone s¹ matowymi, kolorowy-
mi p³ytami szklanymi. Dziêki zastosowanym 
œwietlikom dachowym budynek jest pe³en 
œwiat³a, a ca³oœæ sprawia wra¿enie lekkoœci i 
zarazem solidnoœci. 

Je¿d¿¹c samochodem po D¹browie wje-
cha³em przypadkowo na ul. Techniczn¹. Ze 
zdziwieniem odkry³em tam ciekawy budy-
nek przemys³owy. Projektantami, o dziwo, 
s¹ ³ódzcy architekci z biura „Arcadis 
Grabowska, Grabowski”.

Architekci zastosowali typowe dla tego ro-
dzaju budownictwa materia³y wykoñczenio-
we, jak blachy fa³dowe, okna aluminiowe i 
du¿e przeszklone powierzchnie we fronto-
wej, biurowej czêœci budynku. Prze myœlany i 
stonowany sposób ich u¿ycia tworzy niepo-
wtarzaln¹, interesuj¹c¹ ca³oœæ. Charakte ry-
stycznym elementem budynku jest pochylo-
na frontowa œciana. K¹t tego pochylenia jest 
kontynuowany w równole g³obocz nych ok-
nach œcian bocznych.  Nie jest to zabieg czy-
sto formalny, poniewa¿ skutecznie niweluje 

nagrzewanie siê pomieszczeñ od promieni 
s³onecznych. Do³o ¿ono równie¿ starannoœci 
przy wykañczaniu otoczenia obiektu. To na-
prawdê przyjemnoœæ popatrzeæ na prosty, 
elegancki budynek. 

Chcê napisaæ równie¿ o Filharmonii 
£ódzkiej, która na tle innych przedsiêwziêæ w 
mieœcie wypada ca³kiem dobrze. Mo¿na o 
niej, nie bez racji, mówiæ źle i bardzo źle, 
szczególnie o £uku. Powa¿n¹ wad¹ budynku 

Biurowiec przy ul. Łąkowej w ŁodziBiurowiec przy ul. Łąkowej w Łodzi
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Kościół Akademicki oo. Jezuitów Kościół Akademicki oo. Jezuitów 
przy ul. Sienkiewicza 60przy ul. Sienkiewicza 60
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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-
do wnictwa (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 zaœwiadczenie 
wa¿ne odpowiednio 6 lub 12 miesiêcy.

www.lod.piib.org.pl

Zapraszamy wszystkich cz³onków £OIIB 
do odwiedzania naszej strony internetowej 
(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.Budynek Filharmonii ŁódzkiejBudynek Filharmonii Łódzkiej
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s¹ równie¿ wysokie koszty utrzymania, zwi¹-
zane z koniecznoœci¹ umycia  ogromnej iloœci 
szk³a, które wystêpuje wszêdzie. Do tego spo-
sób monta¿u szklanych barierek praktycznie 
uniemo¿liwia ich wyczyszczenie. A jednak jest 
to Architektura. Jest pomys³. Projektant wyko-
na³ zadanie, intryguje i pobudza odwiedzaj¹-
cych sposobem kszta³towania przestrzeni. 

Stosuje grê œwiat³em i stwarza wra¿enie prze-
bywania w œwi¹tyni sztuki. 

Na koniec coœ, co mo¿na ostatnio ogl¹-
daæ w du¿ej iloœci – konserwacja starych 
ceglanych œcian. Œwiadomie u¿ywam s³owa 
konserwacja, bo zabytków nie mo¿na odna-
wiaæ. Nie bêdê pisaæ o odnawianych ce-
g³ach, bo tego mamy w nadmiarze, ale war-
to zwróciæ uwagê na trzy przyk³ady konser-
wacji: Koœció³ Akademicki oo. Jezuitów przy 

ul. Sienkie wicza 60, siedziba FOZ przy ul. 
Œmig³ego-Rydza ko³o Polmosu i budynek 
przy Al. Koœciuszki 3.

Jestem przekonany, ¿e dobra architek-
tura ma pozytywny wp³yw na ¿ycie ludzi, 
nawet jeœli sobie tego nie uœwiadamiaj¹. 
Zachêcam wszystkich do ogl¹dania i dysku-
towania na temat architektury. 

mgr in¿. arch. Marek Diehl 
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