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Spis treściSzanowne Kole¿anki,
Szanowni Koledzy,

Sta³o siê ju¿ tradycj¹, ¿e pierwszy w no-
wym roku numer „Kwartalnika £ódzkiego” 
przygotowywany jest pod k¹tem kolejnego 
zjazdu Izby, tak, ¿e obok sprawozdañ z ca³o-
rocznej dzia³alnoœci poszczególnych orga-
nów £OIIB zawiera równie¿ stosunkowo 
wiele innych materia³ów, które mog¹ oka-
zaæ siê przydatne delegatom. Tak zreszt¹ 
byæ powinno, jako ¿e – zgodnie z art. 15 
ust. 1 ustawy samorz¹dowej – okrêgowy 
zjazd jest najwy¿szym organem naszej Izby 
i regularnie raz w roku podejmuje kluczo-
we decyzje rzutuj¹ce na ca³okszta³t jej dzia-
³alnoœci.

A chyba nie trzeba ju¿ nikogo przekony-
waæ, ¿e jest to dzia³alnoœæ dla naszego œro-
dowiska bardzo wa¿na. S¹dzê, ¿e nie oka¿ê 
siê nadmiernym optymist¹, jeœli za³o¿ê, i¿ 
obecnie osoby niezadowolone z faktu po-
wstania samorz¹du zawodowego in¿ynie-
rów budownictwa nale¿¹ do zdecydowanej 
mniejszoœci. Bo prawdê powiedziawszy, nie 
maj¹ ¿adnych mocnych kontrargumentów.

Najwiêksza koœæ niezgody – sk³adki 
cz³onkowskie w kwocie 30 z³ miesiêcznie – 
s¹ przecie¿ najni¿sze ze sk³adek p³aconych 
w pozosta³ych 14 samorz¹dach zawodo-
wych dzia³aj¹cych w Polsce. A przede wszyst-
kim pieni¹dze te nie s¹ przejadane, lecz – 
przynajmniej w naszej Izbie – rozwa¿nie i 
rozs¹dnie inwestowane.

Najwa¿niejszy – moim zdaniem – jest 
fakt, i¿ w naszym dotychczas doœæ zatomi-
zowanym œrodowisku powsta³a nowa jakoœæ 
– organizacja o nieosi¹galnych dot¹d mo¿-
liwoœciach, które wynikaj¹ zarówno z jej po-
tencja³u ludzkiego, jak i materialnego. A to, 
w jakim stopniu wykorzystamy te mo¿liwo-
œci, zale¿y w du¿ej mierze od decyzji podej-

mowanych podczas dorocznych zjazdów 
przez delegatów reprezentuj¹cych wszyst-
kich cz³onków £OIIB.

W tym miejscu chcia³bym przypomnieæ, 
¿e w okresie od 3 października 2005 r. do 
4 listopada 2005 r., podczas zebrañ, jakie 
odby³y siê w 9 obwodach wyborczych, wy-
branych zosta³o 156 delegatów, którzy funk-
cjê tê bêd¹ pe³nili przez ca³e 4 lata. Warto 
równie¿ wiedzieæ, ¿e ponad po³owa delega-
tów (80 spoœród 156) pe³ni tê wa¿n¹ funk-
cjê po raz pierwszy.

Kierujê zatem do Pañstwa serdeczne po-
zdrowienia oraz ¿yczenia autentycznie 
owocnych obrad, a tak¿e proponujê, aby-
œmy podczas VI Zjazdu naszej Izby przepro-
wadzili dyskusjê nad wyborem najlepszych 
dróg prowadz¹cych do bardzo wa¿nego 
celu, jakim jest podniesienie presti¿u zawo-
du in¿yniera budownictwa.

Andrzej B. Nowakowski
Przewodnicz¹cy Rady  
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Aktualności
• 8 listopada 2006 r. odby³o siê 5. posie-

dzenie Prezydium Rady Izby, podczas któ-
rego m.in.:
– przeanalizowano wykonanie bud¿etu 

za 9 miesiêcy 2006 r.,
– przyznano 3 bezzwrotne zapomogi,
– przedyskutowano, a nastêpnie przyjê-

to kryteria opiniowania kandydatów 
na bieg³ych s¹dowych (jako podstawo-
we kryterium ustalono posiadanie 
przez kandydata uprawnieñ budowla-
nych bez ograniczeñ zarówno do pro-
jektowania jak i do kierowania robota-
mi budowlanymi),

– omówiono problematykê kursów or-
ganizowanych przez Izbê,

– dokonano przegl¹du postulatów, jakie 
nale¿a³oby zg³osiæ podczas Nadzwy-
czajnego Krajowego Zjazdu PIIB,

– omówiono przygotowania do jubile-
uszu piêciolecia £OIIB,

– przedyskutowano bie¿¹ce problemy 
remontowo-inwestycyjne,

– przyjêto uchwa³ê w sprawie zmiany 
Regulaminu dzia³alnoœci samopomo-
cowej w £OIIB,

– podjêto decyzje organizacyjne w zwi¹zku 
z przygotowaniami do VI Zjazdu £OIIB 
oraz w sprawach cz³onkowskich,

– przyjêto uchwa³ê w sprawie powo³ania 
dr. in¿. Jana Kozickiego na funkcjê pe³-

nomocnika Rady £OIIB do spraw pro-
gramów kszta³cenia na Politechnice 
£ódzkiej.

• 10 listopada 2006 r. obchodzi³ jubile-
usz siedemdziesiêciolecia urodzin dr 
in¿. Andrzej Bratkowski, obecnie Krajowy 
Rzecznik Odpowiedzialnoœci Zawodowej, 
minister gospodarki przestrzennej i bu-
downictwa w latach 1992-1993, osobi-
stoœæ zas³u¿ona i powszechnie znana w 
œrodowisku kadry technicznej budow-
nictwa, sta³y wspó³pracownik „Kwartal-
nika £ódzkiego”.

• 15 listopada 2006 r. wizytowa³a nasz¹ 
Izbê pani Barbara Skorys z Wroc³awia – 
cz³onek Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB.

• Tego samego dnia, podczas uroczystego po-
siedzenia, Senat Politechniki £ódzkiej na-
da³ godnoœæ doktora honoris causa profe-
sorowi Tadeuszowi Godyckiemu-Æwirko, 
który w latach 1963-1985 pracowa³ na Wy-
dziale Budownictwa i Architektury P£.

• 16 listopada 2006 r. o godz. 11.00 w 
audytorium B-11 odby³o siê otwarte po-
siedzenie Rady Wydzia³u Budownictwa, 
Architektury i In¿ynierii Œrodowiska jako 
uroczystoœæ podsumowuj¹ca tegoroczne 
obchody jubileuszu piêædziesiêciolecia 
Wydzia³u.

• 29 listopada 2006 r. w siedzibie Izby w go-
dzinach od 9.00 do 15.00 odby³o siê szkole-

nie dotycz¹ce problemów zwi¹zanych z 
ochron¹ przed niszcz¹cym dzia³aniem koro-
zji kominów przemys³owych i ch³odni komi-
nowych wraz z przegl¹dem metod napraw 
obiektów uszkodzonych. Szkolenie przepro-
wadzi³ dr in¿. Jerzy Karyœ, a wziê³o w nim 
udzia³ zaledwie 8 osób!

• 1 grudnia 2006 r. o godz. 10.00 po raz 
pierwszy w siedzibie naszej Izby odby³ siê 
pisemny egzamin na uprawnienia bu-
dowlane, do którego przyst¹pi³y 122 spo-
œród 135 osób, które z³o¿y³y stosowne 
wnioski. W ten sposób rozpoczê³a siê je-
sienna sesja egzaminacyjna.

• 6 grudnia 2006 r. odby³o siê trzecie 
w bie¿¹cej kadencji posiedzenie Rady 
£OIIB, podczas którego m.in.:
– Przewodnicz¹cy Rady oficjalnie pogra-

tulowa³ koledze Artemowi Czkwianian-
cowi uzyskania tytu³u profesora, prze-
kazuj¹c mu pami¹tkowy adres oraz 
wrêczy³ 5 cegie³ek kolegom, którzy do-
konali wp³at na sztandar Izby,

– dr in¿. Jacek Szer – wojewódzki inspek-
tor nadzoru budowlanego – przedsta-
wi³ dzia³alnoœæ organów nadzoru bu-
dowlanego na terenie £odzi i wojewódz-
twa ³ódzkiego ze szczególnym uwzglêd-
nieniem wspó³pracy z samorz¹dem za-
wodowym in¿ynierów budownictwa. W 
dyskusji, jaka wywi¹za³a siê po tym wy-
st¹pieniu, cz³onkowie Rady £OIIB po-
ruszyli szereg kwestii istotnych dla osób 
pe³ni¹cych samodzielne funkcje tech-
niczne w budownictwie,

– omówiono stan przygotowañ do Nad-
zwyczajnego Krajowego Zjazdu PIIB,

– wys³uchano informacji przewodnicz¹-
cego Komitetu Organizacyjnego Jubi-
leuszu Piêciolecia £OIIB,

– zatwierdzono uchwa³y Prezydium Rady 
podjête podczas posiedzeñ w dniach 4 
października oraz 8 listopada br.,

– postanowiono zwo³aæ 31 marca 2007 r. VI 
Zjazd £OIIB jako zjazd sprawozdawczy,

– powiêkszono sk³ad Prezydium Rady 
do 12 osób,

– przyjêto uchwa³ê w sprawie dop³at do 
czasopism naukowo-technicznych obo-
wi¹zuj¹cych w II kadencji (2006-2010),

– przyjêto ramowy plan pracy Rady na 
2007 rok,Posiedzenie Rady ŁOIIB – prof. A. Czkwianianc odbiera pismo gratulacyjne
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– zaktualizowano bud¿et Izby na 2006 r.,
– przyjêto prowizorium bud¿etowe £OIIB 

na 2007 r.,
– wys³uchano informacji na temat in-

westycji w³asnych Izby prowadzonych 
w 2006 r.,

– zapoznano siê z bie¿¹c¹ dzia³alnoœci¹ 
Komisji Kwalifikacyjnej, S¹du Dyscy-
plinarnego oraz Zespo³u Rzecznika 
Odpowiedzialnoœci Zawodowej £OIIB.

• 11 grudnia 2006 r. minê³o 6 lat od roz-
poczêcia dzia³alnoœci Miêdzystowarzy-
szeniowego Komitetu Za³o¿ycielskiego 
£ódzkiej Okrêgowej Izby In¿ynierów Bu-
downictwa, w sk³ad którego wchodzili 
przedstawiciele stowarzyszeñ naukowo-
-technicznych dzia³aj¹cych w obszarze 
szeroko rozumianego budownictwa z te-
renu £odzi i województwa ³ódzkiego.

• 12 grudnia br. zakoñczy³a siê jesienna 
sesja egzaminacyjna, do której przyst¹pi-
³y 122 osoby spoœród 131 osób zakwalifi-
kowanych przez Komisjê Kwalifikacyjn¹ 
£OIIB. Po zdaniu egzaminów ustnych 
uprawnienia budowlane w 8 specjalno-
œciach uzyska³o 91 osób, co daje dobr¹, 
bo 74,6% sprawnoœæ. Osoby te bêd¹ mo-
g³y pe³niæ samodzielne funkcje technicz-
ne w budownictwie po uzyskaniu wpisu 
na listê cz³onków Izby.

• Tego samego dnia w Sali Kongresowej 
Domu Technika w £odzi mia³y miejsce 
uroczystoœci zwi¹zane z jubileuszem 
szeœædziesiêciolecia Oddzia³u £ódzkiego 
Stowarzyszenia In¿ynierów i Techników 
Komunikacji RP. Przy tej okazji Prze-
wodnicz¹cy Rady £OIIB podziêkowa³ raz 
jeszcze za bratersk¹ pomoc udzielon¹ w 
latach 2001-2002 pocz¹tkowo MKZ 
£OIIB a później Izbie przez kolegê Ksa-
werego Krassowskiego – ówczesnego Pre-
zesa Oddzia³u SITK.

• 13 grudnia 2006 r. w Warszawie mia³o 
miejsce plenarne posiedzenie Krajowej 
Rady PIIB z udzia³em nowego ministra 
budownictwa pana Andrzeja Aumillera, 
który w krótkim wyst¹pieniu przedstawi³ 
program dzia³ania resortu, w tym zamie-
rzenia ustawodawcze. Podczas dyskusji 
na pytania zebranych odpowiada³a rów-
nie¿ pani mgr in¿. El¿bieta Janiszewska-
Kuropatwa – podsekretarz stanu. Warto 

odnotowaæ, ¿e jeden z cz³onków Prezy-
dium Krajowej Rady – zaniepokojony pro-
wadzon¹ przez polityków nagonk¹ na kor-
poracje zawodowe – zada³ wprost pytanie: 
jak pan minister widzi przysz³oœæ samo-
rz¹du zawodowego in¿ynierów budownic-
twa? W odpowiedzi us³yszeliœmy od pana 
Andrzeja Aumillera, ¿e „jest za samorz¹-
dem gospodarczym” a jako pose³ by³ spra-
wozdawc¹ projektu ustawy o izbach rolni-
czych i cieszy siê, ¿e obecnie tak dobrze 
funkcjonuj¹. 

W czêœci roboczej posiedzenia Krajowej 
Rady m.in.:
– przyjêto stanowisko w sprawie realiza-

cji wniosków zg³oszonych podczas V 
Krajowego Zjazdu PIIB,

– przedyskutowano zg³oszony przez 
zjazdow¹ Komisjê Uchwa³ i Wniosków 
projekt trybu zg³aszania i rozpatrywa-
nia wniosków podczas krajowych zjaz-
dów PIIB,

– zapoznano siê z informacjami o pracy 
Komisji Prawno-Regulaminowej Kra-
jowej Rady,

– odrzucono przedstawiony przez Kra-
jowego Rzecznika-koordynatora pro-
jekt uchwa³y zmieniaj¹cej zasady wy-
nagradzania krajowych rzeczników 
odpowiedzialnoœci zawodowej,

– po burzliwej dyskusji przyjêto uchwa³ê 
w sprawie zasad wynagradzania cz³on-
ków organów PIIB,

– wys³uchano informacji o realizacji za 
11 miesiêcy br. bud¿etu Krajowej Izby,

– przyjêto uchwa³ê formu³uj¹c¹ jednolity 
tekst trybu postêpowania rzeczników 
odpowiedzialnoœci zawodowej i s¹dów 
dyscyplinarnych w postêpowaniu w 
sprawach dyscyplinarnych i odpowie-
dzialnoœci zawodowej w budownictwie,

– wys³uchano informacji na temat podno-
szenia kwalifikacji zawodowych cz³on-
ków samorz¹du zawodowego in¿ynie-
rów budownictwa,

– zapoznano siê z programem Nadzwy-
czajnego Krajowego Zjazdu PIIB oraz z 
propozycj¹ wprowadzenia zmian do 
Kodeksu Etycznego cz³onków PIIB.

• 15 grudnia 2006 r. w siedzibie Po-
wiatowego Inspektoratu Nadzoru Budo-
wlanego dla powiatu zgierskiego przed-
stawiciele naszej Izby przeprowadzili 
szkolenie z zakresu interpretacji nowych 
przepisów ustawy – Prawo budowlane 
adresowane do pracowników nadzoru 
budowlanego.

• Tego samego dnia wieczorem dzia³acze 
Oddzia³u £ódzkiego Stowarzyszenia Ele-
ktryków Polskich spotkali siê w Sali Kon-
gresowej Domu Technika w £odzi, aby 
podsumowaæ mijaj¹cy rok oraz z³o¿yæ 
sobie ¿yczenia œwi¹teczne i noworocz-
ne. Gospodarzem spotkania by³ prof. 
Franciszek Mosiñski – prezes Oddzia³u 
£ódzkiego SEP, a wœród zaproszonych 
goœci nie zabrak³o przewodnicz¹cego 
Rady £OIIB.

• 20 grudnia 2006 r. w siedzibie naszej 
Izby odby³o siê tradycyjne – bo zorganizo-

Egzamin pisemny na uprawnienia budowlane
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wane ju¿ po raz pi¹ty – spotkanie op³atko-
we, na które przewodnicz¹cy Rady £OIIB 
zaprosi³ przewodnicz¹cych oraz cz³onków 
wszystkich organów Izby, jak równie¿ de-
legatów na Krajowe Zjazdy PIIB w kaden-
cji 2006-2010. Obszerniej o spotkaniu 
op³atkowym piszemy na str. 26.

• 3 stycznia 2007 r. odby³y siê pierwsze 
zajêcia w ramach 70-godzinnego bez-
p³atnego szkolenia „Kosztorysant – al-
ternatyw¹ dla osób ze œrednim wykszta³-
ceniem w bran¿y budowlanej”, które re-
alizowane jest w ramach Dzia³ania 2.4. 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego. Program ten jest 
wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ 
ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo-
³ecznego, a Dzia³anie 2.4. ma na celu re-
orientacjê zawodow¹ osób zagro¿onych 
procesami restrukturyzacyjnymi.

• 9 stycznia br. w Du¿ej Sali Teatru 
Nowego w £odzi odby³o siê spotkanie no-
woroczne, na które Wojewoda £ódzki pa-
ni Helena Pietraszkiewicz zaprosi³a miê-
dzy innymi przedstawicieli naszej Izby.

• 10 stycznia br. odby³o siê 6. posiedze-
nie Prezydium Rady Izby, podczas które-
go m.in.:
– przyznano dwie bezzwrotne zapomogi 

poœmiertne oraz jedn¹ bezzwrotn¹ za-
pomogê losow¹,

– przeanalizowano wykonanie bud¿etu 
za 11 miesiêcy 2006 r.,

– omówiono problemy finansowe i or-
ganizacyjne zwi¹zane z przygotowa-

niami do VI Zjazdu £OIIB, jak równie¿ 
do jubileuszu piêciolecia Izby,

– w drodze uchwa³y przyjêto procedury 
postêpowania w sprawie wydawania 
opinii o cz³onkach £OIIB – kandyda-
tach na bieg³ych s¹dowych,

– omówiono problematykê kursów or-
ganizowanych przez Izbê,

– przedyskutowano bie¿¹ce problemy 
inwestycyjno-remontowe,

– omówiono sprawy cz³onkowskie, w 
tym problemy zwi¹zane z wpisaniem 
drugiego ju¿ cudzoziemca na listê 
cz³onków naszej Izby,

– poszerzono sk³ady osobowe trzech ze-
spo³ów problemowych Rady,

– omówiono przygotowania do Nad-
zwyczajnego Krajowego Zjazdu PIIB.

• 11 stycznia br. w siedzibie Izby odby³o 
siê szkolenie na temat modelowania i wi-
zualizacji naprê¿eñ w fazie zniszczenia, 
które przeprowadzi³ dr in¿. Mieczys³aw 
Jaroniek z Politechniki £ódzkiej. Wziê³o 
w nim udzia³ zaledwie 6 osób.

• 16 stycznia br. w siedzibie Izby mgr in¿. 
Andrzej Boczkowski reprezentuj¹cy Stowa-
rzyszenie Elektryków Polskich przeprowadzi³ 
szkolenie dotycz¹ce modernizacji instalacji 
elektrycznych w obiektach budowlanych. W 
szkoleniu wziê³o udzia³ 35 osób.

• 17 stycznia br. po raz trzeci w siedzibie 
naszej Izby (a po raz ósmy w ogóle) mia-
³a miejsce uroczystoœæ wrêczenia decyzji 
o nadaniu przez Komisjê Kwalifikacyjn¹ 
£ódzkiej Okrêgowej Izby In¿ynierów Bu-
downictwa uprawnieñ budowlanych oso-
bom, które w sesji zimowej pomyœlnie 
przesz³y przez wszystkie szczeble postê-
powania kwalifikacyjnego oraz zda³y eg-
zamin. Jako goœæ honorowy w uroczysto-
œci uczestniczy³ pan Witold Gwiazda – 
pierwszy wicewojewoda ³ódzki.

***

Uprzejmie informujemy, ¿e terminy narzu-
cone przez warszawskiego dystrybutora (otrzy-
macie bowiem Pañstwo „Kwartalnik £ódzki” 
wraz z miesiêcznikiem PIIB „In¿ynier Budo-
wnictwa”) zmusi³y nas do zamkniêcia nume-
ru 14. ju¿ 17 stycznia br., przez co uleg³ zmia-
nie dotychczasowy rytm wydawniczy biulety-
nu informacyjnego £OIIB, który zosta³ prze-
suniêty w czasie o prawie trzy tygodnie.

Uroczystość wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych

fo
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Spotkanie opłatkowe w siedzibie ŁOIIB
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dr in¿. Marek Naglewski

G³ówny Inspektor Nadzoru Budowlanego (powo³any przez 
Prezesa Rady Ministrów 18 lutego 2005 r.).
Jest doktorem nauk technicznych, mgr. in¿. budownictwa 
oraz mgr. in¿. geodet¹.
Ukoñczy³ studia na Politechnice Warszawskiej i Poznañskiej. 
Studia podyplomowe odby³ na Wydziale Geodezji i Gospodarki 
Przestrzennej Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie 
oraz na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w 
zakresie urbanistyki i gospodarki przestrzennej.
Pracowa³ w administracji rz¹dowej, m.in. na stanowisku 
Wojewody Koniñskiego (1990-1997),  pe³ni³ te¿ funkcjê 
Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych i 

Administracji (1997-2001),  gdzie by³ odpowiedzialny m.in. za sprawy architektury i budow-
nictwa. By³ równie¿ starost¹ powiatu tureckiego (2002-2005).
Od 1985 r. zajmuje siê dzia³alnoœci¹ naukowo-dydaktyczn¹ na wy¿szych uczelniach, w tym na 
Wydziale Budownictwa, Architektury i In¿ynierii Œrodowiska P£. Jest równie¿ profesorem Wy¿szej 
Szko³y Zawodowej w Koninie oraz Wy¿szej Szko³y Gospodarki Krajowej w Kutnie. Ma uprawnie-
nia zawodowe w zakresie geodezji i kartografii oraz szacowania nieruchomoœci.
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Nadzór budowlany w Polsce
Wywiad z dr. inż. Markiem Naglewskim, Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego

Minê³y ju¿ prawie dwa lata od objê-
cia przez Pana obowi¹zków G³ów-
nego Inspektora Nadzoru Budowla-
nego. Jak ocenia Pan swoje dokona-
nia?
Rzeczywiœcie, 18 lutego br. min¹ 2 lata 

od momentu powo³ania mnie przez Prezesa 
Rady Ministrów na stanowisko G³ównego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego. Zakres 
mojej dzia³alnoœci okreœlaj¹ szczegó³owo 
stosowne przepisy. Trudno jest samemu 
oceniaæ w³asne dokonania, niemniej bior¹c 
pod uwagê powierzone mi obowi¹zki, do-
stêpne narzêdzia oraz mo¿liwoœci organiza-
cyjne – oceniam je pozytywnie.

Jakie s¹ Pana zwi¹zki ze œrodowi-
skiem kadry technicznej budownic-
twa województwa ³ódzkiego i Poli-
technik¹ £ódzk¹?
Od wielu lat jestem zwi¹zany z Katedr¹ 

Geodezji, Kartografii Œrodowiska i Geometrii 
Wykreœlnej na Wydziale Budownictwa, Ar-
chitektury i In¿ynierii Œrodowiska Politech-
niki £ódzkiej, w której oficjalnie jestem za-
trudniony. Obecnie, na czas pe³nienia funk-
cji G³ównego Inspektora Nadzoru Budo-
wlanego, JM Rektor Politechniki £ódzkiej 
udzieli³ mi bezp³atnego urlopu.

Chcia³bym równie¿ dodaæ, ¿e ceniê so-
bie kontakty zawodowe z ³ódzkim œrodowi-
skiem in¿ynierów, a w szczególnoœci z Pre-
zesem £ódzkiej Okrêgowej Izby In¿ynierów 
Budownictwa.

Jak uk³ada siê wspó³praca GUNB z 
samorz¹dem zawodowym in¿ynie-
rów budownictwa?
Wspó³pracê z samorz¹dem zawodowym 

in¿ynierów budownictwa oceniam bardzo 
dobrze. £¹czy nas wiele wspólnie rozwi¹zy-
wanych problemów. G³ówny Urz¹d Nadzoru 
Budowlanego jest w sta³ym kontakcie z Kie-
rownictwem Polskiej Izby In¿ynierów Bu-
downictwa, a przedstawiciel naszego Urzêdu 
uczestniczy w posiedzeniach Krajowej Rady 
PIIB. Na bie¿¹co wspó³pracujemy w spra-

wach dotycz¹cych odpowiedzialnoœci zawo-
dowej w budownictwie, a G³ówny Inspektor 
Nadzoru Budowlanego prowadzi centralny 
rejestr osób ukaranych z tego tytu³u. W 
GUNB znajduje siê tak¿e centralny rejestr 
rzeczoznawców budowlanych.

Innym przyk³adem wspó³dzia³ania jest 
sprawa wyrobów budowlanych. Przewod-
nicz¹cym prezydium organizowanej przez 
GUNB konferencji nt. „Funkcjonowania sys-
temu kontroli wyrobów budowlanych wpro-
wadzonych do obrotu” by³ pan Zbigniew 
Grabowski – Prezes PIIB.

S¹dzê, ¿e wspó³praca z samorz¹dem za-
wodowym jest niezbêdnym kierunkiem 
dzia³añ nadzoru budowlanego i to nie tylko 
na szczeblu centralnym, ale przede wszyst-
kim w terenie. Nale¿y podkreœliæ, ¿e samo-
rz¹d zawodowy odgrywa znacz¹c¹ rolê w 
budownictwie, natomiast organy samorz¹-
dowe stanowi¹ istotne ogniwo w systemie 
administracji publicznej.

Jak Pana doœwiadczenie jako in¿y-
niera budownictwa i pracownika dy-
daktycznego uczelni technicznych 
wp³ywa na kierunek prac piastowa-
nego od 18 lutego 2005 r. urzêdu?

Doœwiadczenia naukowe i dydaktyczne 
uzyskane na uczelni, a jednoczeœnie do-
œwiadczenia z pracy zawodowej in¿yniera 
budownictwa, maj¹ istotne znaczenie w wy-
konywaniu obecnych obowi¹zków zawodo-
wych. Przede wszystkim przez pryzmat do-
œwiadczeñ mogê oceniæ skutki podejmowa-
nych decyzji. Ponadto, zdobyte doœwiadcze-
nia pozwalaj¹ mi na ocenê funkcjonowania 
organów nadzoru budowlanego w systemie 
administracji publicznej kraju.

Jakie wnioski wyci¹gn¹³ GUNB z os-
tatnich katastrof budowlanych? Co 
uczyniono w zakresie przeciwdzia-
³ania takim zdarzeniom?
W G³ównym Urzêdzie Nadzoru Budowla-

nego prowadzimy rejestr katastrof budowla-
nych wystêpuj¹cych na terenie kraju. Po do-
konaniu analizy ich przyczyn opracowujemy 
wnioski, które stanowi¹ podstawê do ewentu-
alnych zmian legislacyjnych w zakresie budo-
wania i u¿ytkowania obiektów budowlanych.

Zastanawiaj¹cy i niepokoj¹cy jest fakt, 
¿e wiêkszoœæ katastrof wynika z niestosowa-
nia obowi¹zuj¹cych ju¿ przepisów Prawa 
budowlanego i to zarówno na etapie projek-
towania, budowania, jak i utrzymania obiek-
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tów. Niestosowanie obowi¹zuj¹cych przepi-
sów by³o jedn¹ z przyczyn tragicznej kata-
strofy, która wydarzy³a siê w styczniu ubie-
g³ego roku w Katowicach. Natychmiast po 
tym wydarzeniu zarz¹dzi³em dodatkowe 
kontrole obiektów wielkopowierzchniowych 
na terenie ca³ego kraju. W ich wyniku miê-
dzy innymi wprowadzono dyskutowane 
obecnie w Sejmie zmiany do Prawa budow-
lanego. Dotycz¹ one zwiêkszenia bezpie-
czeñstwa w u¿ytkowanych obiektach.

Tak¿e przed tegoroczn¹ zim¹ zleci³em, w 
ramach realizacji ustawowych zadañ, aby te-
renowe organy nadzoru budowlanego spraw-
dzi³y, czy zarz¹dcy i w³aœciciele obiektów wy-
wi¹zuj¹ siê z obowi¹zków wynikaj¹cych z 
Prawa budowlanego. Dotyczy to g³ównie 
obiektów o du¿ej powierzchni (np. hal wido-
wiskowych, sportowych, dworców), obiektów 
w z³ym stanie technicznym i pewnych robót 
budowlanych. O tych kontrolach powiado-
mi³em wojewodów i zaproponowa³em, aby 
s³u¿by im podleg³e wspó³pracowa³y z nami w 
podejmowanych wspólnie dzia³aniach.

Natomiast do w³aœcicieli i zarz¹dców 
obiektów budowlanych skierowany zosta³ 
komunikat przypominaj¹cy o obowi¹zku za-
pewnienia w³aœciwego stanu technicznego i 
bezpieczeñstwa u¿ytkowanych obiektów.

Jak ocenia Pan pracê wojewódzkich 
i powiatowych inspektoratów nad-
zoru budowlanego?
Uwa¿am, ¿e s³u¿by nadzoru budowlane-

go wywi¹zuj¹ siê, w miarê mo¿liwoœci i wa-
runków, ze swoich trudnych i odpowiedzial-
nych obowi¹zków. Oczywiœcie, ocena ta jest 
zró¿nicowana. Generalnie jednak oceniam 
pracê wojewódzkich i powiatowych inspek-
toratów nadzoru budowlanego pozytywnie. 
Nie oznacza to jednak, ¿e nie nale¿y jej udo-
skonalaæ i podnosiæ standardów.

Jak funkcjonuje system nadzoru nad 
rynkiem wyrobów budowlanych? Ja-
kie wnioski p³yn¹ z dotychczasowych 
prac w tym zakresie?
Jest to tematyka z³o¿ona, ³¹cz¹ca zagad-

nienia gospodarcze, ekonomiczne, spo³ecz-
ne i inne. Nadzorowi budowlanemu przy-
pad³o kontrolowanie wyrobów budowla-
nych wprowadzonych do obrotu – wynika 

to z ustawy o wyrobach budowlanych z 16 
kwietnia 2004 r.

Ocena funkcjonowania systemu kontroli 
wyrobów budowlanych wprowadzonych do 
obrotu by³a przedmiotem konferencji organi-
zowanej przez GUNB we wrzeœniu ubieg³ego 
roku. Uczestniczyli w niej, obok przedstawi-
cieli organów nadzoru budowlanego z ca³ego 
kraju, przedstawiciele Ministerstwa Budowni-
ctwa, stowarzyszeñ producenckich i konsu-
menckich, jednostek naukowo-badawczych, 
izb samorz¹du zawodowego i stowarzyszeñ 
zawodowych oraz jednostek handlowych. 
Wnioski z tej konferencji, które podzielono na 
10 grup tematycznych, wp³yn¹ na udoskona-
lenie i ukierunkowanie dzia³añ nadzoru bu-
dowlanego w zakresie kontroli wyrobów bu-
dowlanych. Zainteresowanych zapraszam na 
stronê internetow¹ GUNB (www.gunb.gov.pl), 
na której zosta³y szczegó³owo omówione.

Pragnê podkreœliæ, ¿e w celu wyelimino-
wania z rynku wyrobów budowlanych nie-
zgodnych z obowi¹zuj¹cymi przepisami, ko-
nieczne jest wspó³dzia³anie organów nadzo-
ru budowlanego ze wszystkimi podmiotami 
zainteresowanymi wyrobami budowlanymi. 

Czy nadzór budowlany jest skuteczny 
w postêpowaniach egzekucyjnych?
Postêpowanie egzekucyjne jest z za³o¿e-

nia trudne w realizacji ze wzglêdu na uwa-
runkowania prawne, jak i spo³eczne oraz 
gospodarcze. Trudnoœci te nie omijaj¹ rów-
nie¿ nadzoru budowlanego. Wa¿n¹ rolê 
spe³nia tu oprzyrz¹dowanie ekonomiczne. 
Mówi¹c o skutecznoœci nadzoru budowla-
nego w dzia³aniach egzekucyjnych inaczej 
nale¿y oceniæ te wynikaj¹ce z Prawa budow-
lanego (np. dotycz¹ce samowoli budowla-
nych, egzekwowania kar podczas kontroli 
budów itp.), a inaczej te z zakresu ustawy o 
wyrobach budowlanych.

Na ogó³ dzia³ania egzekucyjne wynikaj¹ce 
z Prawa budowlanego przebiegaj¹ poprawnie. 
Iloœæ nakazów rozbiórek, wszczêtych postêpo-
wañ egzekucyjnych i wykonanych rozbiórek 
utrzymuje siê mniej wiêcej na tym samym 
poziomie (np. w pierwszym pó³roczu 2006 
roku wszczêto 1035 postêpowañ egzekucyj-
nych, a w pierwszym pó³roczu 2005 r. – 1135; 
w I pó³roczu 2006 r. wykonano 1384 rozbiór-
ki, a w I pó³roczu 2005 r. – 1578). Problemem 

pozostaje nadal sprawa skutecznoœci rozbió-
rek zastêpczych. Wykonuje siê ich niewiele i 
g³ównie ze wzglêdu na braki finansowe.

W zakresie dzia³añ egzekucyjnych wyni-
kaj¹cych z kontroli wyrobów budowlanych 
wprowadzanych do obrotu mamy znacznie 
mniej doœwiadczeñ. Ustawa o wyrobach bu-
dowlanych obowi¹zuje trzeci rok. Wiele 
spraw wymaga doprecyzowania. Tak¿e do-
skonalenie egzekucji sankcji karnych z ty-
tu³u wyrobów wprowadzonych do obrotu z 
naruszeniem prawa bêdzie przedmiotem 
dalszych prac. Okazuje siê, ¿e ogólnodo-
stêpny Krajowy Wykaz Zakwestionowanych 
Wyrobów Budowlanych, który znajduje siê 
na stronach internetowych GUNB, jest sku-
tecznym œrodkiem walki o przestrzeganie 
przepisów prawa na rynku wyrobów bu-
dowlanych wprowadzonych do obrotu.

Jakie zadania stoj¹ przed GUNB w 
najbli¿szej przysz³oœci?
Podstawowe zadania G³ównego Inspek-

tora Nadzoru Budowlanego, okreœlone w 
stosownych przepisach, nie ulegaj¹ zmia-
nom i bêd¹ realizowane równie¿ w najbli¿-
szej przysz³oœci. W dyskutowanym obecnie 
przez Sejm projekcie zmian w Prawie bu-
dowlanym przewiduje siê restrukturyzacjê 
terenowych organów nadzoru budowlane-
go. Z pewnoœci¹ zmiany te bêd¹ wymaga³y 
szczególnych dzia³añ GUNB.

Przewiduje siê, ¿e w późniejszym okre-
sie wejdzie w ¿ycie Prawo budowlane w no-
wym, zmienionym kszta³cie. Z pewnoœci¹ 
ten fakt wp³ynie na zakres dzia³añ nadzoru 
budowlanego.

Innym zadaniem na najbli¿szy okres 
jest dostosowanie form pracy nadzoru bu-
dowlanego do konkretnych potrzeb budow-
nictwa w poszczególnych rejonach kraju, 
np. w wielkich aglomeracjach, na terenach 
wiejskich itp.

Istnieje równie¿ potrzeba dostosowania 
zró¿nicowanych uprawnieñ pracowników 
in¿ynieryjnych w nadzorze budowlanym do 
realizacji nowych, nowoczesnych inwestycji 
i technologii.

Dziêkujê za rozmowê.

Rozmawia³a Renata W³ostowska
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Sprawozdanie z działalności Rady ŁOIIB w 2006 roku
Rok 2006 by³ okresem szczególnym, po-

niewa¿ 8 kwietnia zosta³ podzielony na dwie 
czêœci. Obraduj¹cy wtedy V Zjazd zakoñczy³ 
bowiem pierwsz¹ i jednoczeœnie rozpocz¹³ 
drug¹ kadencjê. Tym samym po raz pierw-
szy w krótkiej historii naszej Izby sprawoz-
danie z dzia³alnoœci Rady £OIIB obejmuje 
rok kalendarzowy, którego I kwarta³ zosta³ 
w pewnym sensie rozliczony i skwitowany 
w³aœnie przez V Zjazd Izby.

Izba w statystyce

1 stycznia 2007 r. na liœcie cz³onków 
£OIIB widnia³y nazwiska 6709 Kole¿anek i 
Kolegów, co oznacza, ¿e per saldo przyby³o 
nam 180 cz³onków, czyli 2,76% stanu wyj-
œciowego. W ci¹gu ca³ego 2006 roku na li-
stê cz³onków naszej Izby zosta³o wpisa-
nych 512 osób, z czego 70 osób po raz 
drugi; 94 osoby wznowi³y uprzednio za-
wieszone cz³onkostwo, zmar³y 23 osoby, 
do innych izb przenios³y siê 4 osoby, a na 
w³asny wniosek skreœlono 37 osób. Kon-
tynuowaliœmy rozpoczêt¹ w po³owie 2004 
roku akcjê skreœlania z listy cz³onków z 
powodu nieop³acania sk³adek przez okres 
jednego roku (to znaczy w zwi¹zku z art. 
42 ust. 2 ustawy), w wyniku której Rada 
skreœli³a 268 osób.

W ci¹gu ca³ego 2006 roku zmuszeni byli-
œmy zawiesiæ w prawach cz³onka 352 osoby, 
z czego 165 osób na w³asny wniosek a 187 
osób z powodu nieuiszczania sk³adek cz³on-
kowskich przez okres d³u¿szy ni¿ 6 miesiêcy, 
czyli w zwi¹zku z art. 42 ust. 3 pkt 3 ustawy. 

Odnotowaæ równie¿ nale¿y, ¿e w po³o-
wie 2006 roku zmuszeni zostaliœmy do 
wpisania na listê cz³onków £OIIB pierw-

Nazwa specjalnoœci
Liczba 

cz³onków
%

konstrukcyjno-budowlana 3693 55,05%

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urz¹dzeñ cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodoci¹gowych i kanalizacyjnych

1337 19,93%

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urz¹dzeñ elektrycznych 
i elektroenergetycznych

1149 17,13%

drogowa 290 4,32%

kolejowa 85 1,26%

telekomunikacyjna 68 1,01%

architektoniczna 49 0,73%

mostowa 38 0,57%

VI Zjazd 
Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o samorz¹dach zawodowych architektów, in¿ynierów budownictwa 
oraz urbanistów Rada naszej Izby zwo³a³a 31 marca 2007 r. VI Zjazd £ódzkiej Okrêgowej Izby In¿ynierów Budownictwa jako 
zwyczajny zjazd sprawozdawczy. O przebiegu i uchwa³ach Zjazdu bêdziemy informowaæ w kolejnych wydaniach „Kwartalnika 
£ódzkiego”, a na pocz¹tek prezentujemy sprawozdania, jakie przedstawi¹ Zjazdowi przewodnicz¹cy organów naszej Izby 
oraz inne informacje, które mog¹ okazaæ siê przydatne nie tylko delegatom na Zjazd.

szego cudzoziemca – obywatela Republiki 
Federacji Niemiec, który jako miejsce za-
mieszkania poda³ jedn¹ z pod³ódzkich 
miejscowoœci. W tym miejscu z ¿alem 
stwierdzam, ¿e okrêgowa izba nie ma w ta-
kich sytuacjach nic do powiedzenia, albo-
wiem – zgodnie z ustaw¹ – to Krajowa 
Rada PIIB podejmuje uchwa³y potwierdza-
j¹ce kwalifikacje obywateli pañstw Euro-
pejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 
Konfederacji Szwajcarskiej, a nastêpnie zo-
bowi¹zuje okrêgow¹ izbê, wskazan¹ przez 
zainteresowanego, do dokonania wpisu na 
listê jej cz³onków.

Zdajemy siê zatem w tej materii na rze-
telnoœæ Kolegów z Krajowej Izby, ufaj¹c, ¿e w 
ka¿dym przypadku dok³adnie sprawdzaj¹ 
rzeczywiste kwalifikacje cudzoziemców, w 
tym znajomoœæ jêzyka polskiego.

Cz³onkowie naszej Izby pe³ni¹ samo-
dzielne funkcje techniczne w budownictwie 
praktycznie we wszystkich specjalnoœciach 
(oprócz wyburzeniowej) w proporcjach po-
danych w tabeli:

In¿ynierowie stanowi¹ 50,44% cz³on-
ków Izby, technicy 45,70%, a majstrowie je-
dynie 3,86%. W naszym gronie mamy 780 
przedstawicielek p³ci piêknej, a wiêc stano-
wi¹ one 11,63% cz³onków Izby.

Co kwarta³ publikujemy w naszym biu-
letynie aktualne dane statystyczne, które s¹ 
jeszcze rozbudowane o podzia³ wed³ug kry-
terium wieku oraz miejsca zamieszkania.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych 
stanowi przys³owiowe „oczko w g³owie” w 
dzia³alnoœci Rady; zdajemy sobie bowiem 
sprawê z wagi problemu zarówno w kontek-
œcie rosn¹cej konkurencji, w tym miêdzyna-
rodowej, jak równie¿ z racji koniecznoœci 
podniesienia spo³ecznego presti¿u naszego 
zawodu. W zwi¹zku z tym staramy siê na ró¿-
ne sposoby u³atwiaæ cz³onkom naszej Izby 
doskonalenie ich kwalifikacji zawodowych.

Istotn¹ rolê w tym procesie pe³ni¹ szko-
lenia, które w doœæ szerokiej gamie oferuje-
my gratis, dok³adaj¹c do tego materia³y 
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szkoleniowe, a niekiedy równie¿ skromny 
poczêstunek. W okresie sprawozdawczym 
zorganizowaliœmy w sumie 29 szkoleñ, w 
których wziê³o udzia³ 649 osób, co oznacza, 
¿e z jednego szkolenia skorzysta³y przeciêt-
nie 22,4 osoby. Oznacza to powa¿ny spadek 
w stosunku do 2004 roku, w którym prze-
szkoliliœmy 1008 osób, a na jedno szkole-
nie przypada³o 36 osób.

Nale¿y równie¿ odnotowaæ, ¿e na wnio-
sek przewodnicz¹cego S¹du Dyscyplinarnego 
oraz Rzecznika Odpowiedzialnoœci Zawo-
dowej zorganizowaliœmy dwudniowe obowi¹-
zkowe szkolenie dla cz³onków tych dwóch 
organów £OIIB, które zosta³o uwzglêdnione 
w powy¿szej statystyce. Wziê³o w nim udzia³ 
25 osób z naszej Izby oraz dodatkowo 24 
osoby reprezentuj¹ce stosowne organy 
Wielkopolskiej i Œwiêtokrzyskiej OIIB.

Wiêcej informacji mo¿na znaleźæ w 
sprawozdaniu Zespo³u Rady £OIIB do 
spraw Doskonalenia Zawodowego.

Niebagateln¹ rolê w procesie podnosze-
nia kwalifikacji zawodowych mog³oby od-
grywaæ czytelnictwo czasopism naukowo-
-technicznych. W ubieg³ym roku ka¿dy 
cz³onek naszej Izby mia³ mo¿liwoœæ zapre-
numerowania dowolnej liczby egzemplarzy 
spoœród oferowanych 15 tytu³ów z ró¿nych 
specjalnoœci, przy odp³atnoœci 2,50 z³ za je-
den egzemplarz. Z mo¿liwoœci tej skorzy-
sta³o 216 Kole¿anek i Kolegów, którzy za-
prenumerowali w sumie 408 egzemplarzy. 
W podziale na poszczególne tytu³y wygl¹da-
³o to nastêpuj¹co:
• „In¿ynieria i Budownictwo” – 85
• „Przegl¹d Budowlany” – 67
• „Biuletyn INPE” – 44
• „Elektroinstalator” – 40
• „Gaz, Woda i Technika Sanitarna” – 31
• „Ciep³ownictwo, Ogrzewnictwo, Wenty-

lacja” – 30
• „Drogownictwo” – 24
• „Polski Instalator” –23
• „Gospodarka Wodna” – 14
• „Wiadomoœci Melioracyjne i £¹karskie” – 14
• „Materia³y Budowlane” – 14
• „Wiadomoœci Projektanta Budownictwa” 

– 12
• „Technika Transportu Szynowego” – 7
• „Wiadomoœci Naftowe i Gazownicze” – 2
• „Przegl¹d Telekomunikacyjny” – 1

Sprawozdanie z dzia³alnoœci  
Zespo³u Rady £OIIB ds. Cz³onkowskich  

w 2006 r.

W 2006 r. na pierwszym w II kadencji posiedzeniu (24 kwietnia 2006 r.) Rada £OIIB ponow-
nie wybra³a Wies³awa Sienkiewicza na przewodnicz¹cego Zespo³u Rady £OIIB ds. Cz³onkowskich. 
Na posiedzeniu Prezydium w dniu 17 maja 2006 r. dokonano wyboru cz³onków i obecnie Zespó³ 
pracuje w nastêpuj¹cym sk³adzie: Wies³aw Sienkiewicz (przewodnicz¹cy), Piotr Filipowicz, 
Roman Kosty³a, Tadeusz Miksa, S³awomir Najgiebauer, Janusz Wisiñski. 

Z uwagi na potrzebê ci¹g³oœci pracy do 17 maja 2006 r. Zespó³ dzia³a³ w sk³adzie z I kaden-
cji: Wies³aw Sienkiewicz, Grzegorz Cieœliñski, Piotr Filipowicz, Roman Kosty³a, Tadeusz Miksa.

W okresie sprawozdawczym odby³o siê ³¹cznie 15 posiedzeñ, z tego w nowym sk³adzie 8. 
Problematyka pracy Zespo³u koncentrowa³a siê na nastêpuj¹cych kierunkach dzia³ania:

• Rozpatrywanie zg³oszonych wniosków o wpisanie na listê cz³onków £OIIB.

W ca³ym minionym okresie by³a to podstawowa dzia³alnoœæ. Zespó³ rozpatrzy³ i zakwalifiko-
wa³ do wpisania ³¹cznie wnioski 512 osób, w tym 70 dotycz¹cych ponownego wpisu. Ta druga 
grupa nowych cz³onków rekrutuje siê spoœród osób, które wczeœniej wystêpowa³y z wnioskami o 
skreœlenie b¹dź skreœlonych w trybie art. 42 ust. 2 ustawy o samorz¹dach zawodowych.

• Przygotowanie procedur przyjmowania i wpisywania na listê cz³onków £OIIB obywateli 
pañstw EOG i Konfederacji Szwajcarskiej.

Sta³o siê to szczególnie istotne po wejœciu naszego kraju do Unii Europejskiej, gdy wielu oby-
wateli tych krajów wyrazi³o chêæ wykonywania na terenie Polski funkcji technicznych okreœlo-
nych ustaw¹ Prawo budowlane. Generalnie zagadnieniem tym zajmuje siê Krajowa Izba 
In¿ynierów Budownictwa, lecz w pocz¹tkowej fazie nie by³o to dopracowane. Prezydium Rady 
£OIIB zobowi¹za³o Zespó³ do opracowania procedur, dziêki którym uchroniliœmy siê od przy-
padkowoœci i w zwi¹zku z tym przyjêliœmy do grona cz³onków £OIIB tylko jednego obcokrajow-
ca. Po V Zjeździe PIIB procedurom uznawania kwalifikacji zawodowych obcokrajowców poœwiê-
cono znacznie wiêcej uwagi i aktualnie s¹ one zbie¿ne z naszym wczeœniejszym opracowaniem.

Przewodnicz¹cy Zespo³u
Wies³aw Sienkiewicz

Sprawozdanie z dzia³alnoœci  
Zespo³u Rady £OIIB ds. Zamówieñ Publicznych  

w 2006 r.

Sk³ad osobowy Zespo³u: Roman Kosty³a (przewodnicz¹cy), Maria Bujacz, Kazimierz Jaku-
bowski, Bogdan Janiec, Andrzej Masztanowicz, Krzysztof Stel¹gowski i Jan Stocki.

Zespó³, zgodnie z wypracowanym w latach 2005-2006 programem, zajmuje siê m.in.:
• wsparciem naszych cz³onków przez Izbê w kwestiach spornych przetargów z Zamówieñ 

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

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

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

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

• zakupem informacji od specjalistów;
• szkoleniami.

Dla przypomnienia podaje siê, ¿e podstaw¹ dzia³ania Zespo³u bêdzie wniosek zainteresowa-
nego z³o¿ony w w £OIIB w formie pisemnej, dorêczony osobiœcie, poczt¹, faksem lub e-mailem. 
Po wstêpnej selekcji wniosków, dokonanej przez Zespó³, i uzyskaniu opinii prawnej, zaintereso-
wany otrzyma odpowiedź.

W imieniu Zespo³u ds. Zamówieñ Publicznych proszê Szanowne Kole¿anki i Kolegów o  roz-
szerzenie naszej wspó³pracy.

Przewodnicz¹cy Zespo³u 
Roman Kosty³a
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Niestety, podobnie jak w przypadku 
szkoleñ, równie¿ i na tym obszarze odnoto-
waliœmy tendencjê spadkow¹ zarówno co 
do liczby prenumeratorów, która zmniej-
szy³a siê z 388 do 216 osób, a wiêc prawie o 
jedn¹ trzeci¹ (dok³adnie o 28,9%), jak i co 
do globalnej iloœci prenumerowanych eg-
zemplarzy, która zmniejszy³a siê z 656 do 
408, a wiêc a¿ o 37,8%.

Proces doskonalenia kwalifikacji zawo-
dowych naszych cz³onków wspierany jest 
równie¿ poprzez prowadzon¹ przez Izbê 
dzia³alnoœæ wydawnicz¹, dziêki której regu-
larnie co 3 miesi¹ce do r¹k ka¿dego cz³on-
ka £OIIB trafia egzemplarz „Kwartalnika 
£ódzkiego”, a w grudniu ubieg³ego roku 
dodatkowo kieszonkowy kalendarz na 2007 
rok, zawieraj¹cy: najnowsze rozporz¹dze-
nie w sprawie samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie, aktualny tekst 
ustawy o samorz¹dach zawodowych archi-
tektów, in¿ynierów budownictwa oraz urba-
nistów, jak równie¿ bardzo wa¿ne rozporz¹-
dzenie w sprawie szczegó³owego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfi-
kacji technicznych wykonania i odbioru ro-
bót budowlanych oraz programu funkcjo-
nalno-u¿ytkowego.

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

Pomoc udzielana cz³onkom Izby

W ramach prowadzonej dzia³alnoœci sa-
mopomocowej przyznajemy bezzwrotne za-
pomogi (nie czêœciej ni¿ raz na 2 lata) 
cz³onkom naszej Izby znajduj¹cym siê w 
szczególnie trudnej sytuacji finansowej oraz 
– równie¿ bezzwrotne – zapomogi po-
œmiertne wyp³acane rodzinom zmar³ych 
Kole¿anek i Kolegów. W ubieg³ym roku 
wp³ynê³o 30 wniosków o zapomogi, a Prezy-
dium Rady – na wniosek Zespo³u Rady do 
spraw Dzia³alnoœci Samopomocowej – 
przyzna³o w sumie 24 zapomogi na ogóln¹ 
kwotê 44 840 z³. W rozbiciu na poszczegól-
ne grupy przyznano: 14 zapomóg poœmiert-
nych, 3 zapomogi cz³onkowskie oraz 5 za-

Sprawozdanie z dzia³alnoœci  
Zespo³u Rady £OIIB ds. Dzia³alnoœci Samopomocowej  

w 2006 r.

W nowej kadencji Rada powo³a³a Zespó³ w nastêpuj¹cym sk³adzie: Danuta Ulañska (prze-
wodnicz¹ca), Ryszard Gierak, Roman Kosty³a, Adam Ró¿ycki, Andrzej Œwistek.

Posiedzenia Zespo³u Rady odbywaj¹ siê w miarê potrzeb, wówczas gdy wp³yn¹ wnioski, ale nie 
rzadziej ni¿ raz na kwarta³. W 2006 r. rozpatrzono 30 wniosków, które z³o¿yli cz³onkowie £OIIB. Po 
wnikliwym rozpatrzeniu ich przez Zespó³, Rada przyzna³a 24 zapomogi. Przyznano je kolegom, 
którzy ciê¿ko zachorowali, a wydatki na leczenie pozbawi³y rodzinê mo¿liwoœci przetrwania, a tak-
¿e kolegom w przypadku utraty pracy jedynego ¿ywiciela rodziny, œmierci cz³onka Izby itp.

Odmowa przyznania zapomogi dotyczy³a sytuacji, gdy nie spe³niono wymogów formalnych 
lub gdy cz³onek Izby znalaz³ siê w trudnej sytuacji materialnej, ale dochody wszystkich cz³onków 
rodziny, pozostaj¹cych we wspólnym gospodarstwie, by³y dostateczne.

Wysokoœæ zapomóg mieœci³a siê w przedziale od 460 z³ (na op³acenie sk³adki cz³onkowskiej) 
do 2000 z³. W 2006 r. rozdysponowano kwotê 44 840 z³. Cz³onkowie Zespo³u oraz pracownicy 
biura £OIIB wielokrotnie kontaktowali siê z wnioskodawcami w przypadkach braku kompletu 
wymaganych za³¹czników lub w celu wyjaœnienia zaistnia³ych w¹tpliwoœci, co przyspieszy rozpa-
trzenie wniosków.

Przewodnicz¹ca Zespo³u 
Danuta Ulañska

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Zespo³u Rady £OIIB  
ds. Prawno-Regulaminowych, Etyki i Ochrony Zawodu 

w 2006 r.

W 2006 r. w zwi¹zku z up³ywem I kadencji nast¹pi³a zmiana w sk³adzie Zespo³u Rady £OIIB ds. 
Prawno-Regulaminowych, Etyki i Ochrony Zawodu. Po V Zjeździe £OIIB z Zespo³u odeszli: Barbara 
Malec, Jacek Ka³uszka, Adam Ró¿ycki i Bogdan Wrzeszcz. Obecnie Zespó³ pracuje w sk³adzie: Piotr 
Filipowicz (przewodnicz¹cy), Piotr Parkitny (zastêpca przewodnicz¹cego), Bogumi³ Cudzich, 
Andrzej Gorzkiewicz, Dariusz Ostalski, Janusz Wisiñski. Sk³ad Zespo³u ustalono w taki sposób, aby 
ka¿da z podstawowych specjalnoœci mia³a co najmniej po jednym przedstawicielu.

Przewodnicz¹cy Zespo³u jest jednoczeœnie cz³onkiem Komisji Prawno-Regulaminowej PIIB i 
bra³ udzia³ we wszystkich jej posiedzeniach z wyj¹tkiem posiedzeñ w lipcu i sierpniu ub.r. W 
pierwszym pó³roczu 2006 r. prace Zespo³u prowadzone by³y g³ównie pod k¹tem przygotowañ do 
V Zjazdu £OIIB i V Krajowego Zjazdu PIIB.

W II kadencji odby³y siê dwa posiedzenia Zespo³u (16 X i 14 XI), które poœwiêcono przede 
wszystkim zajêciu stanowiska w sprawie wniosków zg³oszonych na V Zjeździe PIIB. Omawiano 
równie¿ plan pracy Zespo³u w II kadencji. Obecnie toczy siê dyskusja nad propozycjami zmian 
w ustawie Prawo ochrony œrodowiska w zakresie dotycz¹cym wykonywania samodzielnych funk-
cji technicznych w budownictwie. Chodzi przede wszystkim o ograniczenie obowi¹zku wykony-
wania oddzielnych opracowañ o kompleksowym oddzia³ywaniu na œrodowisko typowych, powta-
rzalnych inwestycji liniowych.

W chwili obecnej Zespó³ nie ma przydzielonej grupy zagadnieñ w ramach prac Komisji 
Prawno-Regulaminowej PIIB. Zgodnie z przyjêtym na posiedzeniu w dniu 14 listopada 2006 r. 
ustaleniem Zespó³ zajmie siê dalszymi pracami nad Kodeksem Etyki Zawodowej, o ile któraœ z 
obecnie opracowanych wersji nie zostanie uchwalona przez Nadzwyczajny Zjazd PIIB.

W minionym roku Zespó³ opracowa³ propozycje dotycz¹ce sprawy cz³onkostwa w izbach 
okrêgowych osób, które nie posiadaj¹ obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej.

Na V Zjeździe PIIB zg³oszono opracowany w Zespole wniosek w sprawie wprowadzenia ulg 
podatkowych dla firm zatrudniaj¹cych osoby odbywaj¹ce praktykê zawodow¹ niezbêdn¹ dla uzy-
skania samodzielnej funkcji technicznej projektanta, w zwi¹zku z niepokoj¹cym spadkiem li-
czebnoœci kadry aktywnej zawodowo w tym zakresie.

W 2006 r. nie powiod³a siê kontynuacja zapocz¹tkowanej rok wczesniej dzia³alnoœci dotycz¹cej 
ochrony zawodu, polegaj¹cej na publikowaniu w „Kwartalniku £ódzkim” artyku³ów na ten temat. 
Istnieje pilna potrzeba wznowienia dzia³alnoœci Zespo³u w tym zakresie w 2007 r.

Przewodnicz¹cy Zespo³u
Piotr Filipowicz
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pomóg losowych w zwi¹zku z d³ugotrwa³¹ 
chorob¹, a 2 w zwi¹zku z bardzo trudn¹ sy-
tuacj¹ materialn¹.

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

Coraz wiêcej cz³onków Izby wystêpuje z 
proœb¹ o pisemn¹ interpretacjê zakresu po-
siadanych przez nich uprawnieñ budowla-
nych. Czynimy zadoœæ tym proœbom, korzy-
staj¹c ze wspó³pracy z przewodnicz¹cym 
Komisji Kwalifikacyjnej koleg¹ Wac³awem 
Sawickim, za co sk³adam Mu serdeczne po-
dziêkowania. W okresie sprawozdawczym 
dokonano interpretacji zakresu uprawnieñ 
budowlanych na wniosek 71 cz³onków Izby 
oraz 13 organów administracji rz¹dowej i 
samorz¹dowej, jak równie¿ innych instytu-
cji, które mia³y w tym interes prawny. 
Skutkuje to rosn¹cymi obci¹¿eniami finan-
sowymi, do których doliczyæ nale¿y równie¿ 
bezp³atnie wydawane egzemplarze ksi¹¿ek 
praktyk zawodowych, jakich w 2006 r. zare-
jestrowano w sumie 562.

Wspó³praca z innymi organizacjami

Do jednego z podstawowych zadañ sa-
morz¹du zawodowego in¿ynierów budow-
nictwa ustawa zalicza wspó³dzia³anie z or-
ganami administracji rz¹dowej i organami 
samorz¹du terytorialnego oraz z innymi sa-
morz¹dami i stowarzyszeniami zawodowy-
mi. Realizujemy je na bie¿¹co, czego dowo-
dem mo¿e byæ np. obecnoœæ Wojewody 
£ódzkiego na odbywaj¹cych siê dwa razy do 
roku uroczystoœciach wrêczenia decyzji o 
nadaniu uprawnieñ budowlanych osobom, 
które pomyœlnie przesz³y przez kolejne eta-
py postêpowania kwalifikacyjnego oraz zda-
³y stosowny egzamin. Obecnoœæ najwy¿sze-
go rang¹ przedstawiciela administracji rz¹-
dowej na terenie £odzi traktujemy jako 
symbol ci¹g³oœci instytucji uprawnieñ bu-
dowlanych, których genez¹ by³o Rozpo-
rz¹dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 16 
lutego 1928 roku. Przez wiele lat uprawnie-
nia budowlane nadawane by³y przez urzêdy 

Sprawozdanie z dzia³alnoœci  
Zespo³u Rady £OIIB ds. Doskonalenia Zawodowego 

w 2006 r.

Zespó³ Doskonalenia Zawodowego pracowa³ w nastêpuj¹cym sk³adzie: Kazimierz Jakubowski 
(przewodnicz¹cy), Wojciech Drozdek, Tadeusz Miksa, Krzysztof Stel¹gowski, Jan Stocki.

W okresie od maja do grudnia 2006 r. odby³o siê 5 spotkañ Zespo³u. Zespó³ œciœle wspó³pra-
cowa³ z wiceprzewodnicz¹cym Rady £OIIB Grzegorzem Cieœliñskim.

Dzia³alnoœæ merytoryczna

1. Szkolenia

W okresie sprawozdawczym odby³o siê 18 szkoleñ w siedzibie £OIIB (399 uczestników) i 10 
w terenie (225 uczestników). £¹cznie w szkoleniach wziê³o udzia³ 624 cz³onków naszej Izby. Na 
wielu by³y równie¿ obecne zaproszone osoby – cz³onkowie stowarzyszeñ naukowo-technicznych 
wspó³pracuj¹cych z £OIIB, którzy stanowili ok. 10% ogólnej liczby uczestników.

2. Kursy

• Z inicjatywy Zespo³u zorganizowano przy wspó³pracy z firm¹ Aplikom kurs pt. „Autocad – 
tworzenie i obs³uga dokumentacji technicznej”, który ukoñczy³o 6 osób. Kontynuowanie tego 
przedsiêwziêcia uzale¿niamy od przyjêcia przez firmê Aplikom warunków, jakie postawi³a 
£OIIB, a mianowicie: kursy powinny odbywaæ siê w siedzibie Izby oraz w godzinach dogod-
nych dla naszych cz³onków.

• We wrzeœniu 2006 r. rozpocz¹³ siê kurs na uprawnienia budowlane, w którym uczestniczy³o 
30 osób. Kurs zakoñczy³ siê w listopadzie 2006 r. i obejmowa³ 130 godzin wyk³adowych. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali œwiadectwa ukoñczenia kursu. Zdawalnoœæ grupy uczestnicz¹-
cej w kursie osi¹gnê³a 95%.

• Zespó³ opracowa³ programy kursów dotycz¹ce przygotowania do egzaminów na grupy kwali-
fikacyjne (zgodnie z Prawem energetycznym w specjalnoœci: urz¹dzenia, instalacje i sieci 
elektroenergetyczne, urz¹dzenia, instalacje wytwarzaj¹ce, przesy³aj¹ce i zu¿ywaj¹ce ciep³o 
oraz inne urz¹dzenia energetyczne oraz urz¹dzenia, instalacje i sieci gazowe).

Przewodnicz¹cy Zespo³u 
Kazimierz Jakubowski

Sprawozdanie z dzia³alnoœci  
Zespo³u Rady £OIIB ds. Inwestycji W³asnych 

w 2006 r.

Zespó³ powo³any zosta³ przez Prezydium Rady £OIIB 17 maja 2006 r. i dzia³a w sk³adzie: Agnieszka 
Joñca (przewodnicz¹ca), Jan Stocki, Kazimierz Jakubowski, Krzysztof Giedryœ, Piotr Kubicki.

W okresie sprawozdawczym odby³y siê cztery posiedzenia Zespo³u (25 V, 13 VI, 31 VIII, 2 X), 
na których:
• rozwi¹zywano problemy organizacyjne Zespo³u i dokonywano przydzia³u zadañ dotycz¹cych 

remontu budynku £OIIB,
• opracowano „Plan rzeczowo-finansowy robót do wykonania na terenie nieruchomoœci przy 

ul. Pó³nocnej 39 w £odzi”,
• wykonywano przegl¹dy uprzednio odebranych robót i sporz¹dzono listê usterek do usuniêcia 

przez wykonawcê w ramach gwarancji oraz sprawdzono poprawnoœæ ich wykonania,
• opiniowano „Projekt budowlano-wykonawczy zagospodarowania terenu wewnêtrznego dzie-

dziñca ul. Pó³nocna 39, £ódź”.
Zespó³ uczestniczy³ tak¿e w negocjacjach zakresu i cen robót oraz odbiorach czêœciowych i 

koñcowych wykonanych robót. Dokonano odbioru nastêpuj¹cych robót:
• wykonanie elewacji po³udniowej wraz z wymian¹ boniowania,
• monta¿ w³azu dachowego,
• monta¿ grza³ek i podgrzewaczy wpustów dachowych,
• wykonanie i monta¿ wywietrzników nad grup¹ kana³ów grawitacyjnych.

Cz³onkowie Zespo³u uczestniczyli równie¿ w pracach komisji przetargowej.

Przewodnicz¹ca Zespo³u
Agnieszka Joñca
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wojewódzkie i dopiero od pocz¹tku 2003 
roku te odpowiedzialne zadania przej¹³ sa-
morz¹d zawodowy in¿ynierów budownic-
twa, co si³¹ rzeczy stanowi dla nas powa¿ne 
wyzwanie.

Odnotowaæ nale¿y blisk¹ wspó³pracê z 
Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Bu-
dowlanego, polegaj¹c¹ na regularnych spo-
tkaniach roboczych oraz na udziale przed-
stawicieli Izby w organizowanych kilkakrot-
nie w ci¹gu roku spotkaniach z Powiatowymi 
Inspektorami Nadzoru Budowlanego. 

Nie powinna równie¿ dziwiæ dobra 
wspó³praca z Wydzia³em Budownictwa, Ar-
chitektury i In¿ynierii Œrodowiska P£, cho-
cia¿by ze wzglêdu na fakt, i¿ dziekan wy-
dzia³u jest cz³onkiem £OIIB. Rezultatem 
naszej wspó³pracy by³a m.in. wspó³organi-
zacja II Konferencji Naukowo-Technicznej 
„Materia³y kompozytowe w budownictwie 
mostowym”, która odby³a siê 11 i 12 maja 
2006 r., a w programie konferencji znala-
z³o siê równie¿ zwiedzanie siedziby naszej 
Izby. Ponadto, na ³amach „Kwartalnika 
£ódzkiego” obszernie informowaliœmy o 
imprezach organizowanych w zwi¹zku z 
jubileuszem piêædziesiêciolecia Wydzia³u, 
którego absolwentami jest wielu cz³onków 
Izby. 

Stoimy równie¿ na stanowisku, ¿e samo-
rz¹d zawodowy powinien mieæ realny wp³yw 
na programy kszta³cenia studentów Politech-
niki £ódzkiej. W tym celu Rada £OIIB usta-
nowi³a swojego pe³nomocnika, którym zo-
sta³ dr in¿. Jan Kozicki, a jego sprawozdanie z 
dzia³alnoœci w 2006 r. zosta³o do³¹czone do 
niniejszego dokumentu.

W 2004 roku wesz³o w ¿ycie porozumie-
nie o wspó³pracy pomiêdzy £OIIB a 12 
Oddzia³ami Stowarzyszeñ Naukowo-Tech-
nicznych dzia³aj¹cych na terenie £odzi i wo-
jewództwa ³ódzkiego w obszarze szeroko ro-
zumianego budownictwa. Porozumienie to 
by³o w 2006 roku realizowane g³ównie przy 
udziale Oddzia³ów £ódzkich Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich, Polskiego Zwi¹zku In-
¿ynierów i Techników Budownictwa oraz 
Stowarzyszenie In¿ynierów i Techników Ko-
munikacji RP. Rezultatem tej wspó³pracy 
by³o miêdzy innymi wyjazdowe posiedzenie 
Zarz¹du Oddzia³u £ódzkiego PZITB, które 
odby³o siê 26 stycznia 2006 r. w siedzibie 

Sprawozdanie z dzia³alnoœci  
Pe³nomocnika Rady £OIIB ds. Programów Kszta³cenia  

w 2006 r.

W ci¹gu ostatnich dwóch lat dokona³y siê istotne zmiany zarówno w strukturze jak i w programach 
studiów. Jako obligatoryjny zosta³ wprowadzony trzystopniowy uk³ad studiów, w programie natomiast 
umieszczono nowe przedmioty. Prawdopodobnie zmieni siê rola minimów programowych dla po-
szczególnych kierunków. O wszystkich tych zmianach informowa³em œrodowisko zarówno w trakcie 
Konferencji £OIIB w listopadzie 2005 r. jak i na ³amach „Kwartalnika £ódzkiego”, w którym opubliko-
wany zosta³ w zmodyfikowanej formie wyg³oszony przeze mnie na konferencji referat „Kszta³cenie stu-
dentów na kierunku budownictwo – stan dzisiejszy i perspektywy na przysz³oœæ”.

Niezale¿nie od akcji informacyjnej, jako przedstawiciel £OIIB biorê udzia³ w posiedzeniach 
Rady Wydzia³u Budownictwa, Architektury i In¿ynierii Œrodowiska oraz w komisjach dydaktycz-
nych. Przekazujê uwagi œrodowiska zawodowego tak¿e na forum uczelni. Szczególnie istotne po-
winny staæ siê korekty programów zwi¹zane z wymaganiami stawianymi w trakcie egzaminów na 
uprawnienia budowlane oraz wynikaj¹ce ze zmieniaj¹cego siê zapotrzebowania œrodowiska na 
wysoko wykwalifikowan¹ kadrê. Konieczne jest zwrócenie wiêkszej uwagi na kszta³cenie w zakre-
sie budowy i utrzymania dróg i autostrad. 

Nale¿y podkreœliæ, ¿e istnieje bardzo dobra wspó³praca pomiêdzy £OIIB a uczelni¹, jak rów-
nie¿ ¿e postulaty œrodowiska zawodowego s¹ w miarê mo¿liwoœci realizowane.

Doc. dr in¿. Jan Kozicki

Sprawozdanie z dzia³alnoœci  
Fundacji Wspierania Œrodowisk Inteligenckich 

w 2006 r.

W okresie sprawozdawczym dzia³alnoœæ Fundacji koncentrowa³a siê g³ównie wokó³ nastêpu-
j¹cych problemów:
1. Zbadano sytuacjê lokalizacyjn¹ i stan prawny dzia³ki gruntowej w Sokolnikach, któr¹ 

Stowarzyszenie Dziennikarzy RP zdecydowa³o siê przekazaæ na rzecz Fundacji, w celu ewen-
tualnego wybudowania tam oœrodka opiekuñczego dla seniorów pochodz¹cych z grona œrodo-
wisk zawodowych fundatorów lub jej sprzeda¿y dla pozyskania œrodków na nabycie innej nie-
ruchomoœci.

2. Dokonano oceny odbytych w koñcu 2005 r. i planowanych w 2006 r. aukcji przedmiotów i wy-
dawnictw, ofiarowanych przez cz³onków samorz¹dowych izb zawodowych zrzeszonych w 
Fundacji w celu pozyskania œrodków pieniê¿nych na cele statutowe i charytatywne (w tym po-
moc dzieciom niepe³nosprawnym).

3. Stworzono stronê internetow¹ fundacji – www.ossi.pl.
4. Przygotowywano Fundacjê do uruchomienia dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie opieki nad 

seniorami i chorymi z izb samorz¹dowych.
Zdecydowano o publicznym rozpowszechnieniu informacji o organizowaniu opieki (w for-

mie og³oszenia prasowego). Dzia³ania te s¹ niezbêdne dla uzyskania przez Fundacjê statusu 
organizacji po¿ytku publicznego, uprawniaj¹cego do mo¿liwoœci otrzymania darowizn pie-
niê¿nych od szerokich rzesz podatników, jako 1% kwoty podatku dochodowego osób fizycz-
nych odpisywanego w corocznych rozliczeniach obywateli z organami podatkowymi (PIT-y).

5. Zaapelowano do przedstawicieli fundatorów o dalsze finansowe wsparcie kasy Fundacji przez 
ich rodzime samorz¹dy zawodowe oraz szerszy udzia³ w organizowanych przez Fundacjê ak-
cjach charytatywnych (bie¿¹ce informacje ukazuj¹ siê stale w „Panaceum” – miesiêczniku 
Okrêgowej Izby Lekarskiej w £odzi, który jest dostêpny w jej siedzibie mieszcz¹cej siê przy ul. 
Czerwonej 3 lub na stronach internetowych www.oil.lodz.pl).

6. Organizowano systematyczne dy¿ury z poradami specjalistów bran¿owych dla seniorów z za-
³o¿ycielskich izb samorz¹dowych w zakresie: medycyny, prawa, budownictwa i architektury.

7. Zaproponowano izbom samorz¹dowym fundatorów organizowanie ró¿nych form aktywnoœci 
grup seniorskich wœród w³asnych cz³onków (pod auspicjami Fundacji) co u³atwi³oby wzajemne 
kontakty oraz przybli¿y cele i zadania fundacji szeregowym cz³onkom izb samorz¹dowych.

8. Zwrócono siê równie¿ z propozycj¹ udostêpniania ³amów periodyków wydawanych przez fun-
datorów instytucjonalnych dla upowszechniania informacji o dzia³aniach Fundacji.

Andrzej Kuligowski – delegat £OIIB,   
cz³onek Rady Fundacji WSŒI
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naszej Izby, jak równie¿ wspólna organiza-
cja Konkursu imienia prof. W³adys³awa Ku-
czyñskiego na najlepsz¹ pracê dyplomow¹ 
wykonan¹ przez studentów Wydzia³u Bu-
downictwa, Architektury i In¿ynierii Œrodo-
wiska P£. Owocem kontaktów z w³adzami 
centralnymi Polskiego Zwi¹zku In¿ynierów 
i Techników Budownictwa by³o natomiast 
wyjazdowe posiedzenie Zarz¹du Komitetu 
Nauki PZITB po³¹czone ze zwiedzaniem 
siedziby naszej Izby (20 kwietnia 2006 r.).

Odnotowaæ nale¿y równie¿ wspó³pracê z 
Izb¹ Projektowania Budowlanego, która jest 
rezultatem nie tylko wiêzi personalnych 
(prezesem IPB od pocz¹tku jest kolega 
Ksawery Krassowski, dzia³acz naszej Izby), 
lecz przede wszystkim skutkiem wspólnych 
zainteresowañ, takich jak zamówienia pu-
bliczne na roboty budowlane oraz cenniki 
us³ug in¿ynierskich.

W naturalny sposób przebiega³a wspó³-
praca z Krajow¹ Izb¹ In¿ynierów Budo-
wnictwa; przewodnicz¹cy Rady bra³ czynny 
udzia³ w spotkaniach roboczych organizo-
wanych okresowo przez kierownictwo 
Krajowej Izby. Apel prof. Zbigniewa Grabo-
wskiego – Prezesa Krajowej Rady PIIB – 
skierowany do wszystkich projektantów 
obiektów wielkopowierzchniowych opubli-
kowaliœmy w prasie codziennej, w „Kwar-
talniku £ódzkim” nr I/2006 (10) oraz na 
stronie internetowej £OIIB. Jak dot¹d ¿aden 
z projektantów nie poinformowa³ naszej 
Izby o wynikach przegl¹du projektów wspo-
mnianych obiektów.

Zacieœniliœmy wspó³pracê z dwoma s¹-
siednimi izbami okrêgowymi, czego wyni-
kiem by³a wizyta w £odzi (10 maja 2006 r.) 
czteroosobowej delegacji Wielkopolskiej 
Okrêgowej Izby In¿ynierów Budownictwa, a 
tak¿e wizyta (19 czerwca 2006 r.) przewod-
nicz¹cego Rady Œl¹skiej Okrêgowej Izby 
In¿ynierów Budownictwa.

Warto równie¿ wspomnieæ o sukcesach 
wyborczych, jakie odnieœliœmy podczas V 
Krajowego Zjazdu Polskiej Izby In¿ynierów 
Budownictwa, który odby³ siê w Warszawie 
23 i 24 czerwca ubieg³ego roku. I tak Kra-
jowym Rzecznikiem Odpowiedzialnoœci Za-
wodowej zosta³a kole¿anka Agnieszka Joñ-
ca, a w 17-osobowym sk³adzie Krajowej Ko-
misji Kwalifikacyjnej znaleźli siê koledzy: 

Jan Boryczka i Zdzis³aw Soszkowski. W re-
zultacie nasza Izba ma we wszystkich krajo-
wych organach PIIB co najmniej po jednym 
przedstawicielu.

Realizacja uchwa³ zjazdowych

V Zjazd £OIIB przyj¹³ w sumie 16 
uchwa³, z których wszystkie zosta³y wdro¿o-
ne oraz zrealizowane. Ponadto, zjazdowa 
Komisja Uchwa³ i Wniosków skierowa³a do 
Rady £OIIB zg³oszone przez delegatów 4 
wnioski, które by³y w ci¹gu roku sukcesyw-
nie realizowane w miarê mo¿liwoœci finan-
sowych naszej Izby.

Poza tym w okresie sprawozdawczym 
kontynuowaliœmy realizacjê – podjêtej 
przez III Zjazd £OIIB – uchwa³y w sprawie 
siedziby Izby. 25 stycznia 2006 r. zosta³y za-
koñczone prace w piwnicach, a 6 lutego 
2006 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budo-
wlanego w £odzi udzieli³ nam pozwolenia 
na ich u¿ytkowanie. Tym samym mamy ju¿ 
skompletowane pozwolenia na u¿ytkowa-
nie ca³ego budynku.

W okresie letnim zdobyliœmy siê na wy-
si³ek wykonania remontu elewacji po³u-
dniowej oraz sfinansowaliœmy jeszcze wy-
mianê w³azu dachowego, wykonanie wywie-
trzaków na kominach wentylacyjnych, jak 
równie¿ zainstalowanie podgrzewaczy ry-
nien i rur spustowych.

Równolegle trwa³o zagospodarowywanie 
poszczególnych pomieszczeñ budynku i w 
rezultacie z koñcem 2006 r. – ponad pó³to-
ra roku po przeprowadzce – w pe³ni wypo-
sa¿one s¹ ju¿ wszystkie pomieszczenia na 
parterze i pierwszym piêtrze oraz wiêkszoœæ 
pomieszczeñ zlokalizowanych w piwnicach 
i na drugim piêtrze.

Inna dzia³alnoœæ

Trudniejsza sytuacja finansowa zmobili-
zowa³a nas do rozpoczêcia dzia³alnoœci go-
spodarczej, na pocz¹tek w formie odp³atne-
go kursu przygotowuj¹cego do egzaminów 
na uprawnienia budowlane, który odby³ siê 
w okresie od 11 wrzeœnia do 24 listopada. 
Udany debiut zachêci³ nas do kontynuowa-
nia w najbli¿szym okresie odp³atnych kur-
sów o podobnym charakterze.

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 10 usta-
wy z 15 grudnia 2000 r. o samorz¹dach 

zawodowych architektów, in¿ynierów bu-
downictwa oraz urbanistów, Rada zobo-
wi¹zana jest do prowadzenia rejestru 
cz³onków Izby ukaranych przez S¹d Dy-
scyplinarny z tytu³u odpowiedzialnoœci dy-
scyplinarnej. Wi¹¿e siê to z niezbyt mi³ym 
obowi¹zkiem egzekwowania od ukaranych 
osób zwrotu kosztów postêpowania s¹do-
wego. Na przestrzeni 2005 i 2006 roku zo-
sta³o ukaranych w tym trybie w sumie 5 
osób, a do koñca okresu sprawozdawczego 
nie uda³o siê wyegzekwowaæ zas¹dzonych 
kwot od 2 osób. Sprawa jednej z nich zo-
sta³a skierowana na drogê s¹dow¹, po 
uprzednim wyczerpaniu wszelkich innych 
mo¿liwoœci.

Ju¿ na pocz¹tku II kadencji zdecydowa-
liœmy siê na zorganizowanie obchodów ju-
bileuszu piêciolecia dzia³alnoœci naszej 
Izby, który przypada dok³adnie w dniu 23 
marca 2007 roku. Wyst¹pi³em z tak¹ inicja-
tyw¹ powodowany z jednej strony walorami 
integracyjnymi tego typu uroczystoœci, a z 
drugiej – nadziej¹ na szersze rozpropago-
wanie idei samorz¹dnoœci zawodowej i pod-
kreœlenie dotychczasowych osi¹gniêæ £ódz-
kiej Okrêgowej Izby In¿ynierów Budowni-
ctwa. 17 maja 2006 r. Prezydium Rady pod-
jê³o uchwa³ê o celowoœci ufundowania 
sztandaru naszej Izby. Postanowiono przy 
tym, ¿e fundatorami mog¹ byæ osoby fizycz-
ne lub prawne, które zakupi¹ cegie³ki o no-
minale 100 z³ lub gwoździe o równowarto-
œci 500 z³. Stosowny apel do cz³onków Izby 
zosta³ opublikowany w nr III/2006 (13) 
„Kwartalnika £ódzkiego” a do koñca 2006 r. 
zakupiono 21 cegie³ek oraz 3 gwoździe.

Ufundowany w ten sposób sztandar 
£OIIB ju¿ po wsze czasy bêdzie symbolizo-
waæ wspólnotê osób pe³ni¹cych samodziel-
ne funkcje techniczne w budownictwie na 
terenie £odzi i województwa ³ódzkiego.

Kulminacjê uroczystoœci jubileuszowych 
stanowiæ bêdzie Dzieñ Otwarty £OIIB – 14 
czerwca 2007 r. oraz zorganizowany naza-
jutrz na terenie naszej nieruchomoœci pik-
nik, na który zaprosiliœmy za poœrednic-
twem „Kwartalnika £ódzkiego” wszystkich 
cz³onków naszej Izby.

Andrzej B. Nowakowski 
Przewodnicz¹cy Rady £OIIB



13Kwartalnik Łódzki I/2007

Sprawozdanie z działalności Komisji Kwalifikacyjnej ŁOIIB w 2006 r.

Na V Zjeździe sprawozdawczo-wybor-
czym £OIIB, który odby³ siê 8 kwietnia 
2006 r., wybrano na drug¹ kadencjê izby 
2006-2010 Komisjê Kwalifikacyjn¹ £OIIB w 
nastêpuj¹cym sk³adzie (w nawiasach poda-
no miejscowoœci zamieszkania):

Przewodnicz¹cy

mgr in¿. bud. l¹d. Wac³aw Sawicki (£ódź)

Zastêpca przewodnicz¹cego

mgr in¿. in¿ynierii œrod.  
Zbigniew Cichoñski (Zgierz)

Sekretarz

mgr in¿. bud. l¹d. Jan Ga³¹zka (£ódź)

Cz³onkowie

mgr in¿. bud. l¹d. Józef Borkiewicz 
(Zduñska Wola)

mgr in¿. elektryk Jan Cichocki  
(Kania Góra)

mgr in¿. bud. l¹d. Cecylia Galiñska 
(Be³chatów)

mgr in¿. bud. l¹d. Jan Gumienny 
(Pabianice)

in¿. bud. kolejowego Roman Jêdrzejak 
(£ódź)

mgr in¿. telekom. Tomasz Kluska (£ódź)
mgr in¿. bud. Andrzej Krzy¿anowski 

(Sieradz)
in¿. bud. l¹d. Józef Kucharski  

(Opoczno)
mgr in¿. urz¹dzeñ sanit. Edward Maciejek 

(£ódź)
mgr in¿. elektryk Henryk Ma³asiñski 

(£ódź)
in¿. elektryk Józef Nowak  

(Skierniewice)
mgr in¿. bud. Bogus³aw Orze³  

(Wieluñ)
mgr in¿. bud. drog. Zdzis³aw Soszkowski 

(Sieradz)
mgr in¿. bud. Andrzej Su³kowski  

(Wieluñ)
mgr in¿. bud. l¹d. Zbigniew Szymborski 

(£ódź)
mgr in¿. urz¹dzeñ sanit. Bogdan Wrzeszcz  

(Piotrków Trybunalski)

Sk³ad Komisji Kwalifikacyjnej w stosunku 
do pierwszej kadencji zwiêkszono o piêæ 
osób. W sk³ad Komisji dodatkowo weszli kol. 
kol.: Józef Borkiewicz, Cecylia Galiñska, Jan 
Gumienny, Tomasz Kluska, Andrzej Krzy¿a-
nowski, Bogus³aw Orze³, Andrzej Su³kowski, 
Zbigniew Szymborski, Bogdan Wrzeszcz.

Do nowego sk³adu Komisji nie weszli z 
poprzedniej kadencji: mgr in¿. Zbigniew 
Dembiñski, mgr in¿. Przemys³aw Kowalski, 
in¿. Czes³aw Tomczyk.

G³ównymi zadaniami Okrêgowej Komisji 
Kwalifikacyjnej jest prowadzenie postêpo-
wañ kwalifikacyjnych oraz przeprowadza-
nie egzaminów na uprawnienia budowlane 
i wydawanie decyzji o ich nadaniu, wzglêd-
nie o odmowie ich nadania.

W 2006 r. odby³y siê dwie sesje egzami-
nacyjne z egzaminami testowymi i ustny-
mi: VII wiosenna – od 2 do 14 czerwca i 
VIII jesienna od 1 do 12 grudnia.

Obie sesje poprzedzone by³y czteromie-
siêcznym okresem przeznaczonym na wni-
kliwe analizowanie sk³adanych do Izby wnio-
sków i ich kompletowanie pod k¹tem nie-
zbêdnych dokumentów kandydatów do 
uzyskania uprawnieñ budowlanych. Osta-
tecznie komisyjnie kwalifikowano dopusz-
czenie do egzaminu testowego, wzglêdnie 
wydawano decyzjê o uzupe³nieniu doku-
mentów lub decyzjê o odmowie dopuszcze-
nia do egzaminu. W ca³ym procesie postê-
powania kwalifikacyjnego przestrzegano 
procedur wynikaj¹cych z regulaminów 
okreœlaj¹cych dzia³anie Komisji Kwalifi-
kacyjnej. Zgodnie z „Regulaminem powo³y-
wania cz³onków zespo³ów kwalifikacyjnych 
i egzaminacyjnych” na sesjê wiosenn¹ po-
wo³ano 5 zespo³ów kwalifikacyjnych, nato-
miast na sesjê jesienn¹ 4.

Zespo³y pracowa³y w 4-osobowych sk³a-
dach, dostosowanych do przydzielonych im 
specjalnoœci, ³¹cznie z sekretarzem zespo³u 
powo³ywanym spoœród pracowników admi-
nistracyjnych biura £OIIB.

Na sesjê wiosenn¹ i sesjê jesienn¹ po-
wo³ano po 9 zespo³ów egzaminacyjnych, w 

sk³adach odpowiednich do przydzielonych 
im specjalnoœci.

W sesji wiosennej w egzaminach uczestni-
czy³o 35 egzaminatorów, w tym 17 cz³onków 
OKK i 18 z listy egzaminatorów OKK oraz 8 se-
kretarzy zespo³ów egzaminacyjnych.

W sesji jesiennej w egzaminach uczest-
niczy³o 34 egzaminatorów, w tym 16 cz³on-
ków OKK i 18 z listy egzaminatorów OKK 
oraz 9 sekretarzy zespo³ów egzaminacyj-
nych.

Wyniki przeprowadzonych w 2006 r. 
egzaminów na uprawnienia budowlane w 
poszczególnych specjalnoœciach przedsta-
wiaj¹ siê nastêpuj¹co (podane liczby ozna-
czaj¹ w kolejnoœci: pierwsza – liczbê osób 
zakwalifikowanych do egzaminu, druga – 
liczbê osób, które przyst¹pi³y do egzami-
nu, trzecia – liczbê osób, które zda³y egza-
min):
• architektoniczna: 3/1/0
• konstrukcyjno-budowlana: 116/110/84
• instalacyjno-sanitarna: 60/54/49
• instalacyjno-elektryczna: 46/38/28
• drogowa: 25/22/15
• mostowa: 10/10/3
• telekomunikacyjna: 7/6/6
• kolejowa: 3/3/1
• Razem w 2006 r. w £OIIB: 270/244/186.

W poszczególnych specjalnoœciach wy-
stêpowa³y ró¿ne zakresy uprawnieñ budow-
lanych.

W sesji wiosennej wnioski na uzyskanie 
uprawnieñ z³o¿ono na 30 zakresów upraw-
nieñ budowlanych, natomiast w sesji je-
siennej – na 33 zakresy. Krajowa Komisja 
Kwalifikacyjna przygotowa³a na wniosek 
Komisji Kwalifikacyjnej £OIIB, odpowiednie 
testy dla poszczególnych specjalnoœci za-
kresów uprawnieñ budowlanych, natomiast 
pytania oraz zestawy pytañ na egzamin ust-
ny przygotowali uprawnieni cz³onkowie 
OKK, korzystaj¹c z Centralnego Zasobu 
Pytañ Egzaminacyjnych.

W dwóch terminach odby³y siê posie-
dzenia Specjalistycznego Zespo³u Kwalifi-
kacyjnego Komisji Kwalifikacyjnej £OIIB 
dla potrzeb postêpowania w sprawie nada-
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nia tytu³u rzeczoznawcy budowlanego, w 
celu sprawdzenia kompletnoœci wniosków i 
odbycia rozmów z zainteresowanymi kan-
dydatami do uzyskania tego tytu³u.

Na posiedzeniu Komisji Kwalifikacyjnej 
£OIIB w dniu 28 czerwca 2006 r. zosta³ 
powo³any piêcioosobowy Specjalistyczny 
Zespó³ dla uœciœlenia zasad odbywania 
praktyki zawodowej przez osoby ubiegaj¹-
ce siê o uprawnienia budowlane. Odby³y 
siê trzy zebrania tego Zespo³u, wyniki jego 
pracy zosta³y przedstawione na posiedze-
niu Komisji Kwalifikacyjnej £OIIB w dniu 
4 października 2006 r. – do dalszej dysku-
sji na forum KK £OIIB i ewentualnego 
skierowania wniosków do Krajowej Komisji 
Kwalifikacyjnej.

Bie¿¹ca dzia³alnoœæ Komisji Kwalifika-
cyjnej £OIIB to: 4 posiedzenia plenarne, 
1 posiedzenie Prezydium KK £OIIB, 1 spo-
tkanie przed wiosenn¹ sesj¹ egzaminacyjn¹ 
cz³onków Komisji z egzaminatorami z listy 
egzaminatorów poœwiêcone problematyce 
organizacji egzaminu na uprawnienia bu-
dowlane po³¹czone ze szkoleniem dla egza-
minatorów, przyjêcie 2 uchwa³ oraz 13 za-

rz¹dzeñ Przewodnicz¹cego Komisji Kwalifi-
kacyjnej £OIIB w sprawach organizacji sesji 
egzaminacyjnych.

W 2006 r. zarejestrowano 562 ksi¹¿ki 
praktyki zawodowej, co wi¹za³o siê z ko-
niecznoœci¹ indywidualnego rozpatrzenia 
ka¿dego wniosku pod k¹tem posiadanego 
wykszta³cenia, niezbêdnego do rozpoczêcia 
praktyki zawodowej. Wymaga³o to du¿ego 
nak³adu pracy Przewodnicz¹cego OKK oraz 
pracowników biura £OIIB obs³uguj¹cych 
Komisjê Kwalifikacyjn¹. 

Pracoch³onn¹ dzia³alnoœæ Komisji Kwa-
lifikacyjnej stanowi³o udzielanie odpowie-
dzi cz³onkom Izby na zapytania dotycz¹ce 
interpretacji posiadanych przez nich upraw-
nieñ budowlanych lub mo¿liwoœci ich roz-
szerzenia. Bior¹c pod uwagê fakt, i¿ na prze-
strzeni lat Prawo budowlane ulega³o nowe-
lizacji, istotne sta³o siê udzielanie przez 
Komisjê Kwalifikacyjn¹ odpowiedzi cz³on-
kom Izby w zakresie interpretacji podstaw 
prawnych dla uzyskania uprawnieñ budow-
lanych. W 2006 r. odby³o siê to na wniosek 
71 cz³onków £OIIB oraz 13 organów admi-
nistracji.

W 2006 r. w OKK zarejestrowano 479 pism 
przychodz¹cych oraz 285 wychodz¹cych.

Przewodnicz¹cy OKK koordynuje kom-
pleksowo dzia³alnoœæ Komisji Kwalifikacyjnej i 
ma sta³y dy¿ur w œrody w godzinach 15.00-
-17.00. Zg³aszaj¹ siê do niego cz³onkowie Izby, 
w wiêkszoœci zainteresowani uzyskaniem lub 
interpretacj¹ uprawnieñ budowlanych.

Przewodnicz¹cy OKK w 2006 r. uczestni-
czy³ we wszystkich posiedzeniach Rady 
£OIIB oraz w posiedzeniach Krajowej Komi-
sji Kwalifikacyjnej z udzia³em przewodni-
cz¹cych OKK.

Bie¿¹c¹ obs³ugê administracyjn¹ Komi-
sji Kwalifikacyjnej w 2006 r. prowadzili dwaj 
pracownicy biura £OIIB z wykszta³ceniem 
prawniczym wymaganym do za³atwiania 
problemowych spraw. Nale¿y podkreœliæ za-
anga¿owanie tych pracowników jak równie¿ 
cz³onków Komisji Kwalifikacyjnej w opera-
tywnym realizowaniu przydzielonych im 
przez Przewodnicz¹cego zadañ.

Przewodnicz¹cy  
Komisji Kwalifikacyjnej £OIIB 

Wac³aw Sawicki

Sprawozdanie z działalności Sądu Dyscyplinarnego ŁOIIB w 2006 r.
Od 1 stycznia do 7 kwietnia 2006 r. S¹d 

Dyscyplinarny £OIIB pracowa³ w 14-oso-
bowym sk³adzie, a 8 kwietnia 2006 r. V 
Zjazd £OIIB wybra³ na II kadencjê prze-
wodnicz¹cego oraz cz³onków Okrêgowego 
S¹du Dyscyplinarnego (razem 17 osób). 
Obecnie SD £OIIB pracuje w nastêpuj¹-
cym sk³adzie: Grzegorz Rakowski (przewo-
dnicz¹cy OSD), W³odzimierz Bojanowski, 
Janusz Buczyñski, Piotr Garwolski, Tade-
usz Gruszczyñski, Bogus³awa Gutowska, 
Ryszard Kaniecki, Grzegorz Kokociñski, Ju-
liusz Kopytowski (sekretarz), Andrzej Krze-
siñski (zastêpca przewodnicz¹cego), An-
drzej Lipiñski, Wojciech Majer, Gra¿yna 
Orze³, Janusz Skupiñski, Stanis³aw Œwi¹-
tek, Krzysztof Werner, Stanis³aw Wojcie-
chowski.

Na posiedzeniu S¹du, które odby³o siê 20 
kwietnia 2006 r., wy³oniono zastêpcê prze-
wodnicz¹cego S¹du w osobie p. Andrzeja 
Krzesiñskiego oraz sekretarza S¹du, którym 
zosta³ pan Juliusz Kopytowski.

3. S¹d Dyscyplinarny £OIIB w 2006 r. spo-
tka³ siê w pe³nym sk³adzie 3 razy (19 I, 30 III i 
20 IV). Na posiedzeniu S¹du, które odby³o siê 
19 stycznia 2006 r. dokonano analizy spraw 
prowadzonych przez SD £OIIB w 2005 r. 
Analizy dokonali: przewodnicz¹cy wraz z pa-
nem Bartoszem Tkaczykiem oraz poszczegól-
ni przewodnicz¹cy sk³adów orzekaj¹cych. 
Prelegenci przedstawili tematy prowadzonych 
spraw i problemy, z jakimi siê boryka³y sk³ady 
orzekaj¹ce.

£¹cznie S¹d Dyscyplinarny £OIIB rozpa-
trywa³ w 2006 r. 9 spraw:

• 2 sprawy o zatarcie kary, z czego jedna 
zakoñczy³a siê wydaniem decyzji od-
mownej, zaœ w drugiej sprawie wydano 
decyzjê o zatarciu kary;

• 4 sprawy z tytu³u odpowiedzialnoœci 
dyscyplinarnej, z czego w 3 przypad-
kach orzeczono karê upomnienia, zaœ 
jedna sprawa zosta³a umorzona; 

• 3 sprawy z tytu³u odpowiedzialnoœci 
zawodowej, we wszystkich wydano de-

cyzjê o ukaraniu upomnieniem.
Dwie decyzje OSD zosta³y zaskar¿one do 

KSD, z czego jedno odwo³anie zosta³o pozo-
stawione bez rozpoznania, natomiast w 
drugim przypadku postêpowanie odwo³aw-
cze jest w toku. 

Przewodnicz¹cy SD £OIIB uczestniczy³ 
w dwóch szkoleniach organizowanych przez 
KSD: 19-20 V oraz 6-7 X 2006 r. Ponadto, 
wszyscy cz³onkowie S¹du brali udzia³ w 
szkoleniu zorganizowanym przez £OIIB w 
dniach 29-30 IX 2006 r.

Okrêgowy S¹d Dyscyplinarny w 2006 r. 
zosta³ poddany w lutym kontroli Komisji 
Rewizyjnej £OIIB.

Wspó³praca SD £OIIB z Rzecznikami 
Odpowiedzialnoœci Zawodowej £OIIB, jak 
równie¿ z biurem £OIIB, przebiega³a w 
2006 r. bez zak³óceñ.

Przewodnicz¹cy  
S¹du Dyscyplinarnego £OIIB

Grzegorz Rakowski
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Sprawozdanie z działalności  
Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej ŁOIIB w 2006 r.

Zgodnie z § 4 pkt. 3 Regulaminu 
Okrêgowych Rzeczników Odpowiedzialnoœci 
Zawodowej PIIB oraz ustaleniami Okrêgo-
wych Rzeczników Odpowiedzialnoœci Zawo-
dowej £OIIB Rzecznik-koordynator przed-
stawia poni¿ej informacjê o dzia³alnoœci 
Okrêgowych Rzeczników Odpowiedzialnosci 
Zawodowej £OIIB w 2006 r.

1. Wprowadzenie

W 2006 r. dokonano istotnych zmian w 
przepisach reguluj¹cych podstawy dzia³al-
noœci Okrêgowego Rzecznika Odpowiedzial-
noœci Zawodowej jako organu samorz¹du 
zawodowego in¿ynierów budownictwa.

W pierwszej kolejnoœci nale¿y przybli-
¿yæ zmiany wprowadzone uchwa³¹ nr 23/
06 V Krajowego Zjazdu PIIB z dnia 23 czer-
wca 2006 r., na podstawie której uchylono 
obowi¹zuj¹ce od pocz¹tku istnienia samo-
rz¹du zapisy, znajduj¹ce siê przede wszyst-
kim w regulaminach, stwierdzaj¹ce w 
uproszczeniu, i¿ w ka¿dej Okrêgowej Izbie 
jest jeden Okrêgowy Rzecznik zaœ pozosta-
³e osoby, które ubiega³y siê o funkcjê 
Okrêgowego Rzecznika pe³ni¹ funkcjê jego 
zastêpców. Uznano, i¿ wszystkie osoby wy-
brane przez Okrêgowe Zjazdy w toku wy-
borów na Okrêgowego Rzecznika Odpo-
wiedzialnoœci Zawodowej piastuj¹ to sta-
nowisko, przy czym osoba wybrana naj-
wiêksz¹ iloœci¹ g³osów koordynuje dzia-
³alnoœæ pozosta³ych Okrêgowych Rzeczni-
ków. Zmiana regulaminu by³a konieczna z 
uwagi na treœæ przepisów ustawy z dnia 
15 grudnia 2000 r. o samorz¹dach zawo-
dowych architektów, in¿ynierów budow-
nictwa oraz urbanistów, które nie przewi-
dywa³y funkcji zastêpców Okrêgowych 
Rzeczników.

Po drugie, uchwa³¹ nr 38/R/06 Krajowej 
Rady PIIB z 13 grudnia 2006 r. w miejsce 
„Trybu postêpowania rzeczników odpowie-
dzialnoœci zawodowej i s¹dów dyscyplinar-
nych w postêpowaniu w sprawach dyscypli-
narnych i odpowiedzialnoœci zawodowej w 
budownictwie” wprowadzone zosta³y dwa 
inne: „Tryb postêpowania rzeczników od-

powiedzialnoœci zawodowej i s¹dów dyscy-
plinarnych w postêpowaniu w sprawie od-
powiedzialnoœci zawodowej w budownic-
twie” oraz „Tryb postêpowania rzeczników 
odpowiedzialnoœci zawodowej i s¹dów dys-
cyplinarnych w postêpowaniu w sprawach 
dyscyplinarnych”. Wraz z tym podzia³em do-
konano kosmetycznych zmian w przepi-
sach.

2. Sk³ad organu

Okrêgowy Rzecznik Odpowiedzialnoœci 
Zawodowej £OIIB dzia³a³ w 2006 r. w sk³a-
dzie:
a) do 8 kwietnia 2006 r.: mgr in¿. Krzysztof 

Kopacz (Okrêgowy Rzecznik Odpowie-
dzialnoœci Zawodowej) oraz zastêpcy: mgr 
in¿. Beata Ciborska, in¿. Zofia Kosz-Ko-
szewska, mgr in¿. Zbigniew Chortyñski, 
in¿. Wojciech Hanuszkiewicz.

b) od 8 kwietnia 2006 r.: mgr in¿. Krzysztof 
Kopacz (Okrêgowy Rzecznik Odpowie-
dzialnoœci Zawodowej-koordynator), mgr 
in¿. Beata Ciborska, in¿. Wojciech Hanu-
szkiewicz, in¿. Jacek Ka³uszka, mgr in¿. 
Gerard Korbel, in¿. Zofia Kosz-Koszewska, 
mgr in¿. Ma³gorzata Krasoñ, in¿. W³ady-
s³aw Sadowski.

Na posiedzeniu, które odby³o siê 27 kwie-
tnia 2006 r., potwierdzono obowi¹zuj¹cy do-
tychczas podzia³ pracy i zadañ, który zak³a-
da³, i¿ mgr in¿. Krzysztof Kopacz bêdzie re-
prezentowa³ organ przed okrêgowymi orga-
nami £OIIB w sprawach administracyjnych, 
jak równie¿ w zakresie obowi¹zków sprawoz-
dawczoœci i udzielania informacji wynikaj¹-
cych z art. 26 pkt 3 ustawy o samorz¹dach 
zawodowych architektów, in¿ynierów budow-
nictwa oraz urbanistów i § 4 pkt 3 i 4 Re-
gulaminu Okrêgowych Rzeczników Odpo-
wiedzialnoœci Zawodowej PIIB. Ponadto, bê-
dzie decydowa³ o podziale wp³ywaj¹cych 
spraw, jak równie¿ pe³ni³ w siedzibie £OIIB 
cotygodniowe dy¿ury. W przypadku niemo¿-
noœci wywi¹zania siê z przedstawionych za-
dañ bêdzie zastêpowany przez mgr in¿. Beatê 
Ciborsk¹ lub in¿. Wojciecha Hanuszkiewicza. 

Ustalenia powy¿sze zosta³y potwierdzone na 
zebraniu Okrêgowych Rzeczników Odpowie-
dzialnoœci Zawodowej £OIIB w dniu 7 wrze-
œnia 2006 r.

3. Dzia³alnoœæ Okrêgowego Rzecznika 
Odpowiedzialnoœci Zawodowej £OIIB

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 
2006 r. przedmiotem dzia³alnoœci Okrêgo-
wego Rzecznika Odpowiedzialnoœci Zawo-
dowej £OIIB by³o ³¹cznie 31 spraw, w tym 
26 wszczêtych w 2006 r. oraz 5 wszczêtych 
w 2005 r. Ponadto, Okrêgowi Rzecznicy wziê-
li udzia³ w rozprawach przed S¹dem Dys-
cyplinarnym £OIIB w dwóch sprawach 
(OROZ/6/05 i OROZ/9/05) wniesionych do 
s¹du dyscyplinarnego jeszcze w 2005 roku, 
a w jednej ze spraw (OROZ/13/05) podej-
mowane by³y czynnoœci zmierzaj¹ce do 
ustalenia czy upad³y podstawy zawieszenia.

(Patrz: Tabele 1-3).

4. Analiza spraw

Z uwagi na znacz¹cy przyrost spraw i 
id¹ce za tym zwiêkszenie problemów, z ja-
kimi spotykali siê Okrêgowi Rzecznicy Od-
powiedzialnoœci Zawodowej £OIIB, celo-
wym jest przedstawienie poni¿szych analiz 
prowadzonych spraw.

A. analiza iloœciowa

W 2006 r. odnotowano znacz¹cy wzrost 
iloœci rozpoznawanych i wszczêtych spraw.

Iloœæ nowych spraw (26) stanowi zna-
cz¹cy przyrost:
• w stosunku do roku 2005 (18 spraw) o 

~ 144% prowadzonych postêpowañ,
• w stosunku do roku 2004 (16 spraw) o 

162,5% prowadzonych postêpowañ.
Mo¿na zaobserwowaæ sta³¹ tendencjê 

nie tylko do wzrostu iloœci spraw w kolej-
nych latach, ale równie¿ zjawisko wp³ywu 
wiêkszej iloœci spraw w ostatnim kwartale 
roku – 31,25% w 2004 r., 27,7% w 2005 r. 
oraz 34,6% w 2006 r., co poœrednio wp³ywa 
na iloœæ nieza³atwionych spraw – 8 nieza-
koñczonych spraw zawodowych wp³ynê³o 
do OROZ w okresie od 3 listopada do 22 gru-
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Tabela 1. Liczba spraw wszczêtych w 2005 r., w których postêpowania wyjaœniaj¹ce 
toczy³y siê jeszcze w nastêpnym roku. 

1. Iloœæ spraw wszczêtych w 2005 r. tocz¹cych siê w 2006 r. 5

1.1. Sprawy poza kompetencj¹ OROZ 0

1.2. Sprawy dotycz¹ce odpowiedzialnoœci dyscyplinarnej 2

w tym:

1.2.1. Iloœæ niewszczêtych postêpowañ nie dotyczy

1.2.2. Iloœæ wszczêtych postêpowañ nie dotyczy

1.2.3 Iloœæ zawieszonych postêpowañ 0

1.2.4 Iloœæ umorzonych postêpowañ 1

1.2.5 Iloœæ spraw przekazanych do OSD 1

1.3 Sprawy dotycz¹ce odpowiedzialnoœci zawodowej 3

w tym:

1.3.1. Iloœæ niewszczêtych postêpowañ nie dotyczy

1.3.2. Iloœæ wszczêtych postêpowañ nie dotyczy

1.3.3. Iloœæ zawieszonych postêpowañ 0

1.3.4. Iloœæ umorzonych postêpowañ 0

13.5. Iloœæ spraw przekazanych do OSD 3

2. Iloœæ spraw przekazanych do KROZ 0

3. Iloœæ odwo³añ/za¿aleñ. 0

4. Iloœæ spraw nieza³atwionych na dzieñ sprawozdania 0

w tym:

4.1. Sprawy dotycz¹ce odpowiedzialnoœci dyscyplinarnej 0

4.2. Sprawy dotycz¹ce odpowiedzialnoœci zawodowej 0

dnia 2006 r., w tym od 14 grudnia 2006 r. 
wp³ynê³y 3 sprawy.

B. analiza merytoryczna  
wybranych zagadnieñ

Nasilaj¹ siê zjawiska, które w sprawoz-
daniach do Okrêgowego Zjazdu £OIIB i w 
informacjach do Okrêgowej Rady £OIIB 
by³y ju¿ sygnalizowane:
a) wnioski o ukaranie w trybie odpowiedzial-

noœci zawodowej sporz¹dzane przez Po-
wiatowych Inspektorów Nadzoru Budo-
wlanego z terenu województwa ³ódzkiego 
nie zawieraj¹ wszystkich obligatoryjnych 
elementów wskazanych w art. 97 Prawa 
budowlanego, z tego wzglêdu konieczne 
jest uzupe³nianie postêpowania wyjaœniaj¹-
cego przez Rzecznika przed skierowaniem 
wniosku do S¹du Dyscyplinarnego, co z ko-
lei ograniczone jest terminem przedawnie-
nia. W trzech postêpowaniach Okrêgowy 
Rzecznik z uwagi na treœæ wniosków i brak 

wskazania dowodów siêgn¹³ po œrodek 
ostateczny – wezwanie do usuniêcia bra-
ków we wniosku (œrodek okaza³ siê w tych 
sprawach nieskuteczny);

b) skargi osób fizycznych i innych podmio-
tów kierowane do Okrêgowego Rzecznika 
s¹ w istocie œrodkami maj¹cymi na celu 
uzyskanie korzystnych dla tych podmio-
tów rozstrzygniêæ, które mo¿na wykorzy-
staæ w innych postêpowaniach (na ogó³ 
administracyjnych i cywilnych). Sprawy 
takie po analizie zgromadzonego mate-
ria³u dowodowego nie daj¹ ¿adnych pod-
staw do wyst¹pienia do Okrêgowego S¹du 
Dyscyplinarnego – 3 sprawy dyscyplinar-
ne i 5 spraw zawodowych;

c) równie czêsto skargi osób fizycznych i in-
nych podmiotów kierowane do Okrêgo-
wego Rzecznika s¹ tak sformu³owane, i¿ 
pojawiaj¹ siê w¹tpliwoœci, czy Okrêgowy 
Rzecznik jest w³aœciwy do ich prowadze-
nia (ca³oœæ lub czêœæ zarzutów) – poza 

czêœci¹ wymienionych w pkt b), jeszcze 
inne dwie sprawy dotycz¹ce odpowie-
dzialnoœci zawodowej. 

5. Sprawozdawczoœæ

W zakresie obowi¹zków: sprawozdaw-
czoœci i udzielania informacji, wynikaj¹-
cych z art. 26 pkt 3 ustawy o samorz¹dach 
zawodowych architektów, in¿ynierów bu-
downictwa oraz urbanistów i § 4 pkt 3 i 4 
Regulaminu Okrêgowych Rzeczników 
Odpowiedzialnoœci Zawodowej PIIB, 
Okrêgowy Rzecznik-koordynator wywi¹za³ 
siê w sposób nastêpuj¹cy:
• sprawozdanie dla Rady £OIIB za rok 

2005 (pismo OROZ/1/06);
• sprawozdanie dla Rady £OIIB za okres 

01 I 06 – 22 III 06 (pismo OROZ/67/
06);

• sprawozdanie dla Rady £OIIB za okres 
01 I 06 – 06  IX 06 (pismo OROZ/203/
06);

• sprawozdanie dla Rady £OIIB za okres 
06 IX 06 – 04 XII 06 (pismo OROZ/254/
06);

• sprawozdanie dla Zjazdu £OIIB za rok 
2005 (z³o¿one przez cz³onków Prezydium 
pismem 1694/06);

• sprawozdanie dla Zjazdu £OIIB za I ka-
dencj¹ w latach 2002-2006 (z³o¿one 
przez cz³onków Prezydium pismem 
1693/06);

• statystyczne zestawienie postêpowañ 
wszczêtych w 2005 r. sporz¹dzone dla 
KROZ PIIB (poczta elektroniczna z 18 I 
2006);

• statystyka umorzonych spraw w latach 
2002-2006 sporz¹dzona dla KROZ PIIB 
(pismo OROZ/207/06);

• obci¹¿enie OROZ w miesi¹cach VII-XII 
(stan na 05 XII 06) sporz¹dzone dla 
KROZ PIIB (pismo OROZ/257/06).

6. Zebrania Okrêgowych Rzeczników

W 2006 r. odby³y siê 2 zebrania OROZ 
£OIIB: 27 kwietnia i 7 wrzeœnia. Przed-
miotem pierwszego posiedzenia by³y: kwe-
stia reprezentacji organu, podzia³u obo-
wi¹zków i pracy, wprowadzenie Okrêgowych 
Rzeczników wybranych po raz pierwszy w 
zagadnienia prowadzonych postêpowañ, 
wymiana doœwiadczeñ oraz bie¿¹ca infor-
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Tabela 2. Liczba spraw wszczêtych w 2006 r., (przy czym w sprawie OROZ/1/06 czêœæ zarzutów 
zosta³a rozpoznana w postêpowaniu wyjaœniaj¹cym w sprawie odpowiedzialnoœci 
zawodowej, a pozosta³e w postêpowaniu wyjaœniaj¹cym w sprawie odpowiedzialnoœci 
dyscyplinarnej. Uwaga: w nawiasach podano wyniki bez tej sprawy). 

1. Iloœæ spraw które wp³ynê³y do OROZ 26(25)

1.1. Sprawy poza kompetencj¹ OROZ 2

1.2. Sprawy dotycz¹ce odpowiedzialnoœci dyscyplinarnej 6(5)

w tym:

1.2.1. Iloœæ niewszczêtych postêpowañ 0

1.2.2. Iloœæ wszczêtych postêpowañ 0

1.2.3 Iloœæ zawieszonych postêpowañ 0

1.2.4 Iloœæ umorzonych postêpowañ 5(4)

1.2.5 Iloœæ spraw przekazanych do OSD 0

1.3 Sprawy dotycz¹ce odpowiedzialnoœci zawodowej 19(18)

w tym:

1.3.1. Iloœæ niewszczêtych postêpowañ 6

1.3.2. Iloœæ wszczêtych postêpowañ 13(12)

1.3.3. Iloœæ zawieszonych postêpowañ 2

1.3.4. Iloœæ umorzonych postêpowañ 2(1)

13.5. Iloœæ spraw przekazanych do OSD 1

2. Iloœæ spraw przekazanych do KROZ 5(4)

3. Iloœæ odwo³añ/za¿aleñ 5(4)

4. Iloœæ spraw nieza³atwionych na dzieñ sprawozdania 9

w tym:

4.1. Sprawy dotycz¹ce odpowiedzialnoœci dyscyplinarnej 1

4.2. Sprawy dotycz¹ce odpowiedzialnoœci zawodowej 8

macja o dzia³alnoœci z uwzglêdnieniem 
stanowiska KROZ w rozstrzygniêtych spra-
wach, w których wniesiono odwo³ania i za-
¿alenia od decyzji i postanowieñ OROZ 
£OIIB. Przedmiotem drugiego zebrania 
by³a równie¿ bie¿¹ca informacja o dzia³al-
noœci OROZ i KROZ, w szczególnoœci doty-
cz¹ca zmian funkcjonowania Okrêgowego 
Rzecznika, a w zwi¹zku z tym pojawi³a siê 
koniecznoœæ potwierdzenia wczeœniej-
szych ustaleñ co do podzia³u zadañ i re-
prezentacji.

7. Szkolenia

W dniach 28-29 wrzeœnia 2006 r. 
Okrêgowi Rzecznicy Odpowiedzialnoœci 
Zawodowej £OIIB wziêli udzia³ w szkole-
niu zorganizowanym przez Radê £OIIB w 
siedzibie Izby. Zajêcia ogólne oraz przy-
k³adowe rozprawy zosta³y poprowadzone 
i przygotowane przez mec. Krzysztofa Za-
j¹ca. Szkolenie odby³o siê wspólnie z 
Okrêgowymi S¹dami Dyscyplinarnymi 
£OIIB, ŒOIIB, WOIIB oraz Rzecznikami 
tych Izb.

Ponadto, Okrêgowy Rzecznik-koordyna-
tor bra³ udzia³ w spotkaniach i szkole-
niach zorganizowanych przez KROZ i KSD 
PIIB w dniach 19-20 maja i 6-7 paździer-
nika 2006 r.

8. Wspó³praca z organami samorz¹du

Okrêgowi Rzecznicy Odpowiedzialnoœci 
Zawodowej wspó³pracowali i wspó³dzia³a-
li w ró¿nym stopniu z czêœci¹ organów 
£OIIB i biurem £OIIB oraz Krajowym 
Rzecznikiem Odpowiedzialnoœci Zawodo-
wej PIIB. Dzia³ania zwi¹zane ze sprawoz-
dawczoœci¹, przekazywaniem informacji 
oraz organizacj¹ szkoleñ zosta³y powy¿ej 
opisane.

a) Okrêgowa Rada £OIIB

Wspó³praca z Rad¹ £OIIB uk³ada³a siê 
poprawnie. Mimo braku informacji ze 
strony Skarbnika Rady, czy preliminarz 
wydatków zaproponowany przez Okrêgo-
wego Rzecznika zosta³ zaakceptowany, ry-
cza³t Okrêgowego Rzecznika-koordynatora 
oraz rekompensaty dla pozosta³ych Rzecz-
ników by³y w 2006 r. wyp³acane bez za-
strze¿eñ.

Rada £OIIB zapewni³a sta³¹ obs³ugê dla 
Okrêgowych Rzeczników przez pracownika 
biura £OIIB w wymiarze 0,5 etatu.

b) Okrêgowy S¹d Dyscyplinarny £OIIB

W toku prowadzonych postêpowañ wza-
jemne wywi¹zywanie siê z obowi¹zków 
przez oba organy nie budzi ¿adnych za-
strze¿eñ. Poza jedn¹ spraw¹ (OROZ/18/05 
–OSD/1/D/06) Okrêgowy Rzecznik nie pod-
wa¿a³ rozstrzygniêæ Okrêgowego S¹du Dy-
scyplinarnego £OIIB, nie sk³adaj¹c odwo-
³añ i za¿aleñ.

c) Okrêgowa Komisja Rewizyjna £OIIB

W lutym 2006 r. Komisja Rewizyjna prze-
prowadzi³a kontrolê dzia³alnoœci Okrêgowych 
Rzeczników. W zwi¹zku z brakiem powiado-
mienia o koniecznoœci wykonania jakichkol-
wiek wniosków pokontrolnych najwyraźniej 

kontrola nie budzi³a zastrze¿eñ. Ponadto, w 
czerwcu 2006 r. dokonano kontroli w zwi¹z-
ku ze spraw¹ OROZ/9/05, nieznane s¹ wnio-
ski z przeprowadzonej kontroli, tym nie-
mniej nale¿y zauwa¿yæ, ¿e sprawa by³a roz-
patrywana równie¿ przez S¹d Dyscyplinarny, 
który nie stwierdzi³ ¿adnych uchybieñ w pro-
wadzonym postêpowaniu wyjaœniaj¹cym i 
ukara³ obwinionego zgodnie z wnioskiem 
Okrêgowego Rzecznika (obwiniony nie od-
wo³ywa³ siê od orzeczenia S¹du).

d) Krajowy Rzecznik Odpowiedzialnoœci 
Zawodowej PIIB

Do Krajowego Rzecznika Odpowiedzial-
noœci Zawodowej PIIB wnoszono od decyzji 
i postanowieñ Okrêgowych Rzeczników Od-
powiedzialnoœci Zawodowej £OIIB odwo³a-
nia i za¿alenia, szczegó³y okreœla poni¿sze 
zestawienie:
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• OROZ/1/06 (odwo³anie i za¿alenie)
– decyzja nr 2/2006 o umorzeniu po-

stêpowania z uwagi na up³yw 3 let-
niego terminu okreœlonego w art. 
100 Prawa budowlanego zosta³a za-
skar¿ona odwo³aniem – Krajowy 
Rzecznik Odpowiedzialnoœci Zawodo-
wej PIIB decyzj¹ nr 22/06 umorzy³ 
postêpowanie odwo³awcze, uznaj¹c 
– o co wnosi³ OROZ – brak legity-
macji skar¿¹cego;

– postanowienie nr 3/2006 o umorze-
niu postêpowania z uwagi na up³yw 3- 
letniego terminu okreœlonego w art. 
52 ustawy o samorz¹dach zawodo-
wych architektów, in¿ynierów budow-
nictwa oraz urbanistów zosta³o za-
skar¿one za¿aleniem – KROZ post. nr 
40/06 utrzyma³ w mocy zaskar¿one 
postanowienie;

• OROZ/5/06
– postanowienie nr 3/2006 o umorze-

niu postêpowania z uwagi na brak 
dowodów (§ 13 ust. 1 rozporz¹dze-
nia w sprawie szczegó³owych zasad i 
trybu postêpowania dyscyplinarnego 
w stosunku do cz³onków samorz¹-
dów zawodowych architektów, in¿y-
nierów budownictwa oraz urbani-
stów) zosta³o zaskar¿one za¿aleniem 
– KROZ post. 44/06 utrzyma³ w mocy 
zaskar¿one postanowienie, niemniej 
pismem w trybie nadzoru nakaza³ 
rozwa¿enie wszczêcia w przedmioto-
wej sprawie postêpowania wyjaœnia-
j¹cego w sprawie odpowiedzialnoœci 
zawodowej (postêpowanie takie zo-
sta³o wszczête – sprawa OROZ/20/
06);

• OROZ/7/06

Tabela 3. Wszystkie sprawy rozpatrywane merytorycznie.

1. Iloœæ spraw, które wp³ynê³y do OROZ 31

1.1. Sprawy poza kompetencj¹ OROZ 2

1.2. Sprawy dotycz¹ce odpowiedzialnoœci dyscyplinarnej 8

w tym:

1.2.1. Iloœæ niewszczêtych postêpowañ 0

1.2.2. Iloœæ wszczêtych postêpowañ 0

1.2.3 Iloœæ zawieszonych postêpowañ 0

1.2.4 Iloœæ umorzonych postêpowañ 6

1.2.5 Iloœæ spraw przekazanych do OSD 1

1.3 Sprawy dotycz¹ce odpowiedzialnoœci zawodowej 22

w tym:

1.3.1. Iloœæ niewszczêtych postêpowañ 6

1.3.2. Iloœæ wszczêtych postêpowañ 13

1.3.3. Iloœæ zawieszonych postêpowañ 2

1.3.4. Iloœæ umorzonych postêpowañ 2

13.5. Iloœæ spraw przekazanych do OSD 4

2. Iloœæ spraw przekazanych do KROZ 5

3. Iloœæ odwo³añ/za¿aleñ. 5

4. Iloœæ spraw nieza³atwionych na dzieñ sprawozdania 9

w tym:

4.1. Sprawy dotycz¹ce odpowiedzialnoœci dyscyplinarnej 1

4.2. Sprawy dotycz¹ce odpowiedzialnoœci zawodowej 8
rozbie¿noœci w rubrykach 1.2.-1.3., 1.2.4., 1.3.4., 2., 3., wynikaj¹ z wpisywania sprawy 
OROZ/1/06 do spraw odp. zaw. i odp. dyscyp.

– postanowienie nr 1/2006 o umorze-
niu postêpowania z uwagi na brak do-
wodów (§ 13 ust. 1 rozporz¹dzenia w 
sprawie szczegó³owych zasad i trybu 
postêpowania dyscyplinarnego w sto-
sunku do cz³onków samorz¹dów za-
wodowych architektów, in¿ynierów bu-
downictwa oraz urbanistów) zosta³o 
zaskar¿one za¿aleniem – KROZ post. 
nr 22/06 utrzyma³ w mocy zaskar¿o-
ne postanowienie;

• OROZ/12/06
– postanowienie nr 4/2006 o umorze-

niu postêpowania z uwagi na wyst¹-
pienie okolicznoœci wy³¹czaj¹cej po-
stêpowanie (§ 9 ust. 3 rozporz¹dzenia 
w zw. z art. 52 ustawy o samorz¹dach 
i art. 17 § 1 pkt 3 Kpk) zosta³o zaskar-
¿one za¿aleniem – KROZ post. nr 43/
06 utrzyma³ w mocy zaskar¿one po-
stanowienie.

Okrêgowy Rzecznik w roku 2006 dwu-
krotnie (w maju i grudniu) zwraca³ siê do 
Krajowego Rzecznika z proœb¹ o wyjaœnie-
nie w¹tpliwoœci prawnych. Jedn¹ odpowiedź 
ju¿ uzyska³.

9. Inne

Okrêgowi Rzecznicy Odpowiedzialnoœci 
Zawodowej £OIIB planowali zwróciæ siê do 
organów nadzoru budowlanego, dzia³aj¹-
cych na terenie w³aœciwoœci organów £OIIB, 
z pismem wyjaœniaj¹cym, jakim wymaga-
niom powinien odpowiadaæ wniosek kiero-
wany do Rzecznika w trybie art. 97 Prawa 
budowlaego. Jednak¿e z uwagi na podwa¿a-
n¹ w orzecznictwie Wojewódzkiego S¹du 
Administracyjnego w Warszawie pozycjê ok-
rêgowych rzeczników w postêpowaniu wyja-
œniaj¹cym w sprawach odpowiedzialnoœci 
zawodowej ze wspomnian¹ inicjatyw¹ nale-
¿y wstrzymaæ siê do czasu rozstrzygniêæ 
tych zagadnieñ przed Naczelnym S¹dem 
Administracyjnym.

Wci¹¿ trwaj¹ prace nad nowym Ko-
deksem Etycznym postêpowania cz³onków 
PIIB.

Rzecznik Odpowiedzialnoœci  
Zawodowej £OIIB
Krzysztof Kopacz
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N a s z a  I z b a  w  s t a t y s t y c e
(dane z 2 stycznia 2007 r.)

Aktualnie na liœcie cz³onków £ódzkiej Okrêgowej Izby In¿ynierów Budownictwa umieszczonych jest 6709 Kole¿anek i Kolegów, 
którzy pe³ni¹ samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w ni¿ej wymienionych specjalnoœciach:

dzielnica £ódź-Ba³uty  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  927 (13,82%)
dzielnica £ódź-Polesie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  749 (11,16%)
dzielnica £ódź-Widzew .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  570 (8,50%)
dzielnica £ódź-Górna   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  561 (8,36%)
powiat be³chatowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  403 (6,01%)
Piotrków Trybunalski   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  354 (5,28%)
powiat zgierski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  325 (4,84%)
powiat pabianicki   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  293 (4,37%)
dzielnica £ódź-Œródmieœcie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  235 (3,50%)
powiat sieradzki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  230 (3,43%)
powiat tomaszowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  219 (3,26%)
Skierniewice  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  204 (3,04%)
powiat kutnowski   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  204 (3,04%)
powiat radomszczañski   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  198 (2,95%)

powiat ³owicki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  158 (2,36%)
powiat ³ódzki wschodni   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  152 (2,27%)
powiat wieluñski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  152 (2,27%)
powiat opoczyñski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  135 (2,01%)
powiat piotrkowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  122 (1,82%)
powiat zduñskowolski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 97 (1,45%)
powiat ³aski   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 83 (1,24%)
powiat pajêczañski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 79 (1,18%)
powiat rawski   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68 (1,01%)
powiat poddêbicki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 57 (0,85%)
powiat ³êczycki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48 (0,72%)
powiat skierniewicki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35 (0,52%)
powiat brzeziñski   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27 (0,40%)
powiat wieruszowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24 (0,36%)

Nale¿y dodaæ, ¿e pe³ne prawa cz³onka samorz¹du zawodowego in¿ynierów budownictwa posiadaj¹ 6303 osoby, poniewa¿ 349 osób 
zosta³o zawieszonych na swój wniosek z powodu czasowego zaprzestania wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budow-
nictwie, a 57 osób zosta³o zawieszonych na wniosek Skarbnika Rady Izby na skutek nieuiszczania sk³adek cz³onkowskich przez okres 
d³u¿szy ni¿ 6 miesiêcy.

•  konstrukcyjno-budowlanej   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3693 (55,05%)
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  i 

urz¹dzeñ cieplnych, wentylacyjnych, gazo- 
wych, wodoci¹gowych i kanalizacyjnych   .  .  .  . 1337 (19,93%)

• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i  
urz¹dzeñ elektrycznych i elektroenerge- 
tycznych   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1149 (17,13%)

• drogowej .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .290 (4,32%)
• kolejowej   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  85 (1,26%)
• telekomunikacyjnej   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  68 (1,01%)
• architektonicznej   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  49 (0,73%)
• mostowej   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  38 (0,57%)

Dane statystyczne o cz³onkach £OIIB wzbogacamy o podzia³ wed³ug kryteriów:

• wykszta³cenia:
– 3384 in¿ynierów stanowi 50,44% cz³onków Izby
– 3066 techników stanowi 45,70% cz³onków Izby
– 259 majstrów stanowi 3,86% cz³onków Izby

•p³ci:
W naszym gronie mamy 780 Kole¿anek (11,63%)  
oraz 5929 Kolegów (88,37%).

• wieku:
– 371 cz³onków (5,53%) w wieku od 26 do 35 lat,
– 760 cz³onków (11,33%) w wieku od 36 do 45 lat,
– 2575 cz³onków (38,38%) w wieku od 46 do 55 lat,
– 3211 cz³onków (34,45%) w wieku od 56 do 65 lat,
– 692 cz³onków (10,31%) w wieku powy¿ej 65 lat.

•miejsca zamieszkania:
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W NAJWIĘKSZYM SKRÓCIE

Pole odpowiedzialności
Wejœcie w kr¹g rzeczników odpowie-

dzialnoœci zawodowej sk³oni³o mnie do po-
œwiêcenia wiêkszej uwagi formalnym grani-
com pola dzia³alnoœci in¿ynierów budow-
nictwa. Niewiele przecie¿ wnosi nam w tej 
mierze ustawowa definicja, ¿e „za samo-
dzieln¹ funkcjê techniczn¹ w budownic-
twie uwa¿a siê dzia³alnoœæ zwi¹zan¹ z 
koniecznoœci¹ fachowej oceny zjawisk 
technicznych lub samodzielnego rozwi¹-
zania zagadnieñ architektonicznych i 
technicznych oraz techniczno-organiza-
cyjnych”. W gruncie rzeczy nie wiadomo 
dok³adnie, gdzie przebiegaj¹ granice miê-
dzy odpowiedzialnoœci¹ ponoszon¹ z jednej 
strony na gruncie prawa budowlanego, a i z 
drugiej strony choæby np. prawa energe-
tycznego, wodnego czy geodezyjnego. 

Pierwotn¹ przyczyn¹ tego stanu by³y po-
stanowienia prawa budowlanego uchwalo-
nego  w 1961 roku. Z jednej strony przesu-
nê³y one do odrêbnego ustawodawstwa 
kwestie gospodarki gruntami budowlanymi 
oraz miejscowego zagospodarowania prze-
strzennego, z drugiej zaœ strony w³¹czy³y do 
budownictwa dzia³alnoœæ zawodow¹ w ró¿-
nych dziedzinach techniki, które wczeœniej 
by³y przedmiotem prawa przemys³owego. 
W ten sposób przemys³y koncesjonowane – 
instalacji wodoci¹gowych, kanalizacyjnych, 
gazowych i elektrycznych – sta³y siê specjal-
noœciami omnipotentnego budownictwa. 
Odrêbn¹ spraw¹ by³a przy tym ustrojowa 
innowacja w postaci resortowej dezintegra-
cji legislacyjnych i w³adczych kompetencji 
administracji budowlanej. Kolejne ustawy o 
prawie budowlanym nie wraca³y, niestety, 
do korzeni z 1928 r. i bieg³y ju¿ po torach 
ustalonych w 1961 r. Nawet zmiana ustro-
ju, która dawa³a szansê na uchwalenie pra-
wa budowlanego w sposób przynajmniej 
bliski przedwojennemu, w istocie nie uczy-
ni³a wiosny, na przeszkodzie ku temu sta-
nê³y bowiem ró¿ne partykularyzmy i barie-
ry mentalne, tkwi¹ce wtedy, a widoczne i 
dziœ w naszym œrodowisku zawodowym. Co 
wiêcej, tak¿e dzisiejsze prawo energetycz-

ne, które mia³o przywróciæ regulacje przed-
wojennego prawa przemys³owego, z punktu 
widzenia budownictwa okaza³o siê niewy-
pa³em. 

Brak obecnie jednoznacznego ustalenia 
w prawodawstwie – gdzie w ogóle zaczyna 
siê i gdzie koñczy budownictwo jako takie – 
prowadzi do ró¿nych paradoksów. Na przy-
k³ad w ubieg³ym roku mia³y miejsce w 
Polsce dwie wielkie katastrofy: budowlana 
na terenie katowickich targów i górnicza w 
kopalni Halemba. Nikomu nie przysz³oby 
do g³owy, by akcj¹ ratunkow¹ w kopalni 
móg³ kierowaæ ktoœ nieposiadaj¹cy wiedzy 
in¿yniera górnictwa, ale ratowaniem ludzi 
przygniecionych zawalon¹ budowl¹ kiero-
wa³ nie doœwiadczony in¿ynier budownic-
twa, lecz po¿arnictwa. Ten sam, który przed 
laty wyró¿ni³ siê przy gaszeniu ogromnego 
po¿aru lasów w rejonie Kuźni Raciborskiej. 
Zatem z pewnoœci¹ dzielny cz³owiek i œwiet-
ny stra¿ak, ale z punktu widzenia kwalifika-
cji budowlanych po prostu amator b¹dź w 
najlepszym razie samouk. Nie wiem, czy 
mo¿na by by³o szybciej wyci¹gn¹æ ludzi 
uwiêzionych pod resztkami stalowej kon-
strukcji hali oraz po³amanymi blachami 
pokrycia dachu i œcian os³onowych, gdyby 
na jego miejscu lub obok niego by³ równie 
sprawny cz³owiek, ale maj¹cy wiedzê in¿y-
niera budowlanego, tym niemniej mam po-
czucie, ¿e w tym przypadku w³aœnie tak byæ 
powinno. 

A tak na marginesie – czy jakiœ formalny 
zwi¹zek z szeroko rozumian¹ problematyk¹  
ratownictwa cywilnego mo¿e mieæ ostatnio 
wprowadzona wœród in¿ynierów budownic-
twa cywilnie saperska specjalnoœæ „wyburze-
niowa”? Jeœli nie, to w gruncie rzeczy nie 
wiem, po co komu taka ekstra specjalnoœæ 
zamiast oczywistej specjalizacji w ramach 
specjalnoœci konstrukcyjno-budowlanej. 

Inna sprawa, ¿e mamy urodzaj na niby-
-nowe specjalnoœci. Powstaj¹ przez podzia³ 
dotychczasowych albo przy³¹czanie do bu-
downictwa kolejnych dziedzin techniki. 
Mostowcy, którzy byli dotychczas elit¹ kon-

struktorów budowlanych, teraz wywalczyli 
sobie, ¿e bêd¹ elit¹ sam¹ w sobie i dla sie-
bie. Nie mo¿na siê jednak doczekaæ rzeczy-
wiœcie niezbêdnego podzia³u specjalnoœci 
instalacyjnych, choæ wszyscy wiedz¹, ¿e co 
innego sieci gazowe, a co innego wodoci¹gi 
i kanalizacje. Z kolei teletechnikom nie wy-
starcza³y regulacje prawne zwi¹zane z tele-
komunikacj¹ i maj¹ teraz prawo wykony-
wania swego zawodu w ramach samodziel-
nych funkcji technicznych w budownictwie. 
Jak tak dalej pójdzie, to nied³ugo bêdziemy 
musieli wprowadziæ uprawnienia budowla-
ne i dla informatyków. Motywacja bêdzie lo-
giczna – coraz wiêcej przecie¿ wznosimy 
budynków inteligentnych. I nie bêdzie to 
nikogo dziwiæ, bo jeœli zajrzy siê do spisu 
obowi¹zuj¹cych u nas zawodów regulowa-
nych, przygotowanego przez Polskê w ra-
mach prac nad akcesj¹ do Unii Europejskiej, 
zobaczymy tam zawód rzeczoznawcy bu-
dowlanego, do którego wymagane jest wy-
kszta³cenie elektronika oraz praktyka w za-
kresie kolejowego zabezpieczenia ruchu i 
³¹cznoœci.

Równoczeœnie, o ile z tradycyjnego za-
kresu in¿ynierii l¹dowej i wodnej wydzielo-
ne teraz mamy budowle drogowe i kolejowe 
oraz mosty, o tyle bezszmerowo gdzieœ nam 
siê zapodzia³o budownictwo wodne, skry-
waj¹ce siê teraz gdzieœ na marginesie pod 
wszechogarniaj¹cym pojêciem in¿ynierii 
œrodowiska. Przy innej okazji natomiast z 
budownictwa wyeliminowane i zastrze¿one 
zosta³o wy³¹cznie dla geodetów miernictwo 
budowlane, stanowi¹ce dawniej oczywist¹ 
domenê in¿ynierów budownictwa l¹dowego 
i wodnego.

Z pewnoœci¹ nie s¹ to wszystkie przyczy-
ny, które w sposób poœredni lub bezpoœred-
ni wp³ywaj¹ na formalne niedookreœlenie 
pola odpowiedzialnoœci zawodowej w bu-
downictwie. W ogóle zaœ odrêbn¹, ma³o czy-
teln¹ spraw¹ jest przenikanie siê naszej 
dzia³alnoœci technicznej z zawodowo upra-
wian¹ dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹, z rzemio-
s³em budowlanym itp. 

Czy mo¿e siê z tym uporaæ nasz samo-
rz¹d zawodowy? Moim zdaniem nie tylko 
mo¿e, ale i musi. Bo jeœli nie my, to kto?

Andrzej Bratkowski
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Jubileusz pięciolecia naszej Izby
Przygotowania do uroczystoœci jubile-

uszowych przebiegaj¹ bez wiêkszych zak³ó-
ceñ pod czujnym okiem Komitetu Orga-
nizacyjnego, który zosta³ powo³any ju¿ 23 
sierpnia 2006 r. na mocy uchwa³y nr 11/II 
Prezydium Rady £OIIB w nastêpuj¹cym 
sk³adzie: mgr in¿. Grzegorz Cieœliñski – ja-
ko przewodnicz¹cy komitetu oraz cz³onko-
wie: mgr in¿. Jan Boryczka, mgr in¿. Zbig-
niew Cichoñski (przedstawiciel Komisji Kwa-
lifikacyjnej £OIIB), mgr in¿. Roman Ci-
chosz, mgr in¿. Agnieszka Joñca, mgr in¿. 
Andrzej Lipiñski (przedstawiciel S¹du Dy-
scyplinarnego £OIIB), in¿. Wies³aw Sien-
kiewicz oraz dr in¿. Danuta Ulañska.

Inicjatywa ufundowania sztandaru na-
szej Izby trafi³a na podatny grunt. Mo¿emy 
zatem z satysfakcj¹ opublikowaæ doœæ d³ug¹ 
listê fundatorów wg stanu z 17 stycznia 
2007 r., któr¹ podajemy w kolejnoœci wp³at 
informuj¹c, ¿e pierwsza cegie³ka zosta³a za-
kupiona 10 lipca 2006 r., a pierwszy gwóźdź 
8 wrzeœnia 2006 r.

CEGIE£KI:

1. Andrzej B. Nowakowski
2. Grzegorz Cieœliñski

3. Jan Boryczka

4. Roman Cichosz
5. S³awomir Przesmycki
6. Kazimierz Jakubowski
7. Wies³aw Sienkiewicz

8. Eryk Frandzel
9. S³awomir Najgiebauer

10. Roman Wojtczak
11. Kazimierz Mamos
12. Andrzej Kacperski

13. Kazimierz Kucharski
14. Danuta Ulañska

15. Jerzy ¯ak
16. Pawe³ Lewandowski

17. Izabela Drobnik-Kamiñska
18. Józef Nowak

19. Ksawery Krassowski
20. Wac³aw Sawicki
21. Jerzy Kêdzierski

22. Zbigniew Cichoñski
23. Roman Kosty³a

GWOŹDZIE:

1. Andrzej B. Nowakowski
2. Przedsiêbiorstwo In¿ynieryjno-

Projektowe BIN¯ sp. z o.o. w Be³chatowie
3. Krzysztof Kopacz i Grzegorz Rakowski

4. S³awomir Przesmycki
5. Jan Boryczka i Grzegorz Cieœliñski

Podczas posiedzeñ Rady £OIIB, które od-
by³y siê 6 wrzeœnia 2006 r. i 6 grudnia 2006 
r. kolejni fundatorzy cegie³ek zostali uhono-
rowani dyplomami oraz odznakami £OIIB.

Piêknie wyhaftowany przez Siostry Kar-
melitanki Bose sztandar zostanie poœwiêco-
ny w niedzielê 18 marca 2007 r. podczas 
mszy œwiêtej, która rozpocznie siê o godzinie 
18.00 w koœciele pod wezwaniem œw. Teresy i 
œw. Jana Bosko (w £odzi przy Rondzie So-
lidarnoœci). A 31 marca 2007 r. sztandar na-
szej Izby symbolizuj¹cy wspólnotê osób pe³-
ni¹cych samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie na terenie £odzi i wojewódz-
twa ³ódzkiego zostanie uroczyœcie wprowa-
dzony na salê obrad VI Zjazdu, który jest naj-
wy¿szym organem naszej Izby.

14 czerwca 2007 r. w godzinach od 12.00 
do 19.00 organizujemy na terenie naszej 
nieruchomoœci przy ul. Pó³nocnej 39 „Dzieñ 
otwarty £OIIB”, na który zapraszamy nie tyl-
ko cz³onków Izby, ale równie¿ osoby zainte-
resowane problematyk¹ samorz¹du zawodo-
wego in¿ynierów budownictwa.

Nazajutrz, 15 czerwca 2007 r. na we-
wnêtrznym dziedziñcu siedziby naszej Izby 
o godzinie 17.00 rozpocznie siê piknik, któ-
ry organizujemy przede wszystkim dla 
cz³onków samorz¹du zawodowego in¿ynie-
rów budownictwa z terenu £odzi i woje-
wództwa ³ódzkiego. Poniewa¿ jednak jest 
nas grubo ponad szeœæ tysiêcy, organizato-
rzy pikniku uznali, ¿e najskuteczniejsz¹ 
form¹ ustalenia liczby uczestników bêdzie 
odpowiednio wczesne wykupienie wejœció-
wek za symboliczn¹ op³at¹ piêciu z³otych.

Mo¿na bêdzie je nabywaæ zarówno w 
biurze £OIIB, jak i w szeœciu Punktach 
Informacyjnych w nieprzekraczalnym ter-
minie do 22 maja br. Wp³at mo¿na bêdzie 
dokonywaæ równie¿ przelewem na konto 
Izby (nr 81144012310000000002227622) 
koniecznie z dopiskiem „za potwierdzenie 
uczestnictwa w spotkaniu jubileuszowym 
£OIIB”.

Prosimy o zrozumienie faktu, ¿e z przy-
czyn organizacyjnych po 22 maja br. nie bê-
dziemy ju¿ mogli przyjmowaæ wspomnia-
nych piêcioz³otowych wp³at.

PRENUMERATA CZASOPISM NAUKOWO-TECHNICZNYCH

W ramach udzielania cz³onkom samorz¹du zawodowego in¿ynierów budownictwa pomocy w 
zakresie podnoszenia kwalifikacji, Rada £OIIB – podobnie jak w ubieg³ym roku – przyjê³a 
uchwa³ê, dziêki której cz³onkowie naszej Izby mog¹ prenumerowaæ w 2007 r. dowoln¹ liczbê eg-
zemplarzy wybranych czasopism naukowo-technicznych przy odp³atnoœci 2,50 z³ za jeden eg-
zemplarz. Szczegó³owa informacja na temat zasad realizacji prenumeraty ukaza³a siê w ostat-
nim numerze „Kwartalnika £ódzkiego”.

Do 17 stycznia br. jedynie od 169 osób wp³ynê³y zamówienia na roczn¹ prenumeratê 353 eg-
zemplarzy czasopism naukowo-technicznych. W podziale na poszczególne tytu³y wygl¹da to na-
stêpuj¹co:
• „In¿ynieria i Budownictwo”  .  .  .  .  .  .  .58
• „Przegl¹d Budowlany” .  .  .  .  .  .  .  .  .  .53
• „Elektroinstalator”.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .39
• „Materia³y Budowlane”   .  .  .  .  .  .  .  .  .33
•„Biuletyn INPE”   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .33
• „Wiadomoœci Projektanta Budownictwa”  .  .  31
• „Polski Instalator”  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .25
• „Ciep³ownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja”   . 24

• „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”  .  .  .  .15
• „Drogownictwo”  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .13
• „Wiadomoœci Melioracyjne i £¹karskie”.  . 11
• „Gospodarka Wodna”  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9
• „Technika Transportu Szynowego” .  .  .  .  6
• „Wiadomoœci Naftowe i Gazownicze”.  .  .  2
• „Przegl¹d Telekomunikacyjny”   .  .  .  .  .  1

Bardzo s³abe zainteresowanie czytelnictwem czasopism naukowo-technicznych sk³oni³o nas 
do przed³u¿enia terminu dokonywania wp³at za prenumeratê na 2007 r. na czas bli¿ej nieokre-
œlony.
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16 listopada 2006 r. odby³o siê otwarte po-
siedzenie Rady Wydzia³u Budownictwa, 
Architektury i In¿ynierii Œrodowiska Poli-
techniki £ódzkiej, które zakoñczy³o ca³¹ se-
kwencjê uroczystoœci zwi¹zanych z jubile-
uszem piêædziesiêciolecia Wydzia³u. Wœród 
honorowych goœci mo¿na by³o zauwa¿yæ m.in. 
dr. in¿. Olafa Gajla – podsekretarza stanu w 
Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego, 
prof. Jana Krysiñskiego – rektora Politechniki 
£ódzkiej, prof. Zbigniewa K¹czkowskiego z 
Warszawy – 85-letniego nestora polskiej me-
chaniki stosowanej, prof. W³odzimierza Kier-
no¿yckiego – rektora Politechniki Szcze-
ciñskiej, prof. Stanis³awa Kajfasza z Polskiej 
Akademii Nauk, mgr. in¿. Wiktora Piwkow-
skiego – przewodnicz¹cego PZITB, jak rów-
nie¿ cz³onków najbli¿szej rodziny œp. prof. 
W³adys³awa Kuczyñskiego – organizatora i 
pierwszego dziekana Wydzia³u.

Prowadz¹ca uroczystoœæ prof. Maria Ka-
miñska – obecny dziekan Wydzia³u – powi-
ta³a licznie przyby³ych goœci, w tym dzieka-
nów kilkunastu zwi¹zanych z in¿ynieri¹ l¹-
dow¹ wydzia³ów z ca³ego kraju, po czym w 
syntetycznym skrócie przedstawi³a historiê 
Wydzia³u, który formalnie zosta³ powo³any 
24 maja 1956 roku. W ci¹gu ostatniego pó³-
wiecza ponad 8 tysiêcy absolwentów uzyska-
³o tytu³y zawodowe in¿yniera oraz magistra 
in¿yniera. Obecnie kadrê naukowo-dydak-
tyczn¹ stanowi 8 profesorów, 24 doktorów 

Pięćdziesięciolecie Wydziału

habilitowanych oraz 98 doktorów nauk tech-
nicznych, a w bie¿¹cym roku Wydzia³ uzy-
ska³ pierwsz¹ kategoriê wed³ug klasyfikacji 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego.

Nastêpnie wspomnienie o profesorze 
W³adys³awie Kuczyñskiem (1915-1998) wy-
g³osi³ prof. Artem Czkwianianc – Jego wy-
chowanek oraz nastêpca na funkcji kierow-
nika Katedry Budownictwa ¯elbetowego 
(obecnie Katedry Budownictwa Betono-
wego), a rektor P£ prof. Jan Krysiñski kon-
tynuowa³ w¹tek wspomnieniowy o dzia³al-
noœci pierwszego dziekana Wydzia³u, po 
czym nast¹pi³o ods³oniêcie popiersia prof. 
W³adys³awa Kuczyñskiego, czego dokona³ 

osobiœcie JM Rektor P£ wraz z wdow¹ po œp. 
Profesorze pani¹ Iz¹ Kuczyñsk¹. W tym 
miejscu nale¿y odnotowaæ stosunkowo 
rzadko spotykane wierne ujêcie podobieñ-
stwa rzeźby do portretowanej osoby, co wy-
mownie œwiadczy o mistrzostwie autora po-
piersia – profesora Andrzeja Jocza. 

W dalszej czêœci uroczystego posiedze-
nia Rady Wydzia³u dokonano prezentacji 
¿yciorysów czterech profesorów szczególnie 
zas³u¿onych w historii Wydzia³u. Do tego 
grona zostali zaliczeni:
– profesor Boles³aw Rosssiñski (1903-

-1995), za³o¿yciel i wieloletni kierownik 
Katedry Geotechniki i Budowli In¿ynier-
skich, wybitny specjalista z zakresu me-
chaniki gruntów i fundamentowania, a 
tak¿e wytrawny in¿ynier z du¿¹ praktyk¹ 
w szeroko rozumianym budownictwie; 
patriota, który za dzia³alnoœæ w Armii 
Krajowej zosta³ aresztowany w listopa-
dzie 1944 r., a nastêpnie skazany na ka-
rê œmierci; od 1993 r. Doktor Honoris 
Causa Politechniki £ódzkiej;

– profesor Jerzy Su³ocki (1921-1998) od 
1966 r. etatowy docent w Katedrze 
Mechaniki Budowli, a później jej kierow-
nik, dziekan Wydzia³u przez dwie kaden-
cje a tak¿e przewodnicz¹cy Oddzia³u 
£ódzkiego PZITB w latach 1975-1981;

– profesor Jan Wereszczyñski (1914-1991) 
pierwszy kierownik Katedry Geodezji, a Posiedzenie Rady Wydziału

Odsłonięcie popiersia prof. W. Kuczyńskiego
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tak¿e (od 1980 r.) wyk³adowca Wy¿szej 
Szko³y Marynarki Wojennej w Gdyni;

– docent Janusz Medwadowski (1915-
-1985), za³o¿yciel i d³ugoletni kierow-
nik Katedry Konstrukcji Stalowych, zna-
ny i ceniony konstruktor wspó³pracuj¹-
cy z wieloma ³ódzkimi biurami projek-
towymi, dzia³acz spo³eczny, m.in. czte-
rokrotnie wybierany na funkcjê prze-
wodnicz¹cego Zarz¹du Oddzia³u PZITB 
w £odzi (1961-1968).
Nastêpnie JM Rektor P£ dokona³ ods³o-

niêcia p³askorzeźb przedstawiaj¹cych sylwet-
ki wyró¿nionych profesorów. Zosta³y one 
usytuowane w hallu na œcianie najwiêkszego 
audytorium B11, a ich twórc¹ jest równie¿ 
niezmordowany profesor Andrzej Jocz wraz z 
grup¹ wspó³pracowników.

Po krótkiej przerwie zebrani wys³uchali 
wyst¹pieñ zaproszonych goœci, spoœród któ-
rych pierwszy przemawia³ minister Olaf Gajl 

– absolwent oraz by³y pracownik Katedry 
Mechaniki Teoretycznej P£. Nale¿y równie¿ 
wspomnieæ o znakomitym wyst¹pieniu prof. 
Zbigniewa K¹czkowskiego zakoñczonym 
wierszem Jana Kasprowicza „B³ogos³awieni”, 
który zadedykowa³ „w ho³dzie nie¿yj¹cym ju¿ 
niepokornym kolegom”:

B³ogos³awieni, którzy w czasie gromów
nie utracili równowagi ducha,
którym na widok spustoszeñ i z³omów
nie p³ynie z serca pieœñ rozpaczy g³ucha,
którzy wœród nocy nieprzebytych cieni
nie trac¹ wiary w blask rannych promieni…
B³ogos³awieni.

B³ogos³awieni, albowiem ich mêstwo
wielkiego gmachu wrota im otworzy,
gdzie razem z Chwa³¹ króluje Zwyciêstwo,
bez twardych kajdan i bez tych obro¿y,
które na ziemi nosz¹ upodleni.

Ten raj siê tylko dla silnych zieleni.
B³ogos³awieni.

B³ogos³awieni, albowiem ich syny
bêd¹ sprz¹tali z ich ziaren owoce
i wœród zmartwychwstañ porannej godziny,
gdy z³ote s³oñce blaskiem zamigoce,
bêd¹ wo³ali duchem podniesieni:
Za ojców spraw¹ œwiat siê nam rumieni!
B³ogos³awieni.

W dalszej czêœci posiedzenia profesor 
Krzysztof Paw³owski, dyrektor Instytutu 
Architektury i Urbanistyki P£ wyg³osi³ wyk³ad 
nt. „Forma organizacji przestrzeni a to¿sa-
moœæ miasta”. Na koniec prof. Wojciech 
Barañski – prodziekan ds. nauki odczyta³ 
adresy okolicznoœciowe, jakie licznie nap³y-
nê³y ze wszystkich zak¹tków kraju.

Andrzej B. Nowakowski

SILVA RERUM
Na liœcie 50 najlepszych uczelni na œwie-

cie znajduje siê a¿ 37 uczelni ze Stanów 
Zjednoczonych, 5 z Wielkiej Brytanii, po 
dwie z Japonii i Kanady oraz po jednej ze 
Szwajcarii, Holandii, Szwecji i Francji.

***

Za EUROSTAT-em podajemy klasyfika-
cjê 25 krajów Unii Europejskiej wed³ug kry-
terium wytwarzanego na osobê produktu 
krajowego brutto (w procentach w stosun-
ku do œredniej unijnej): 1. Luksemburg 
(248), 2. Irlandia (137), 3. Dania (124), 4. 
Holandia (123), 5. Austria (123), 6. Belgia 
(118), 7. Wielka Brytania (115), 8. Szwecja 
(115), 9. Finlandia (112), 10. Niemcy 
(110), 11. Francja (109), 12. W³ochy (103), 
13. Hiszpania (99), 14. Cypr (83), 15. 
Grecja (82), 16. S³owenia (80), 17. Czechy 
(73), 18. Portugalia (71), 19. Malta (69), 
20. Wêgry (61), 21. Estonia (57), 22. 
S³owacja (55), 23. Litwa (52), 24. Polska 
(50), 25. £otwa (47).

Obliczenia zosta³y przeprowadzone we-
d³ug parytetu si³y nabywczej, który uwzglêd-
nia ró¿nice w poziomie cen w poszczegól-
nych krajach UE.

Wybijaj¹ca siê pozycja Luksemburga 
wynika z faktu, ¿e pracuje tam du¿o obywa-
teli innych krajów, którzy wytwarzaj¹ do-
chód narodowy, ale – jako niemieszkaj¹cy 
tam na sta³e – nie s¹ brani pod uwagê przy 
jego przeliczaniu na osobê.

***

Z badañ przeprowadzonych w lutym 
2006 r. przez firmê GFK na ogólnopolskiej, re-
prezentacyjnej próbie 958 doros³ych Polaków 
wynika nastêpuj¹ca klasyfikacja zawodów:

1. profesor (82%), 2. lekarz (72%), 3. 
dziennikarz (59%), 4. prezes, dyrektor 
(55%), 5. in¿ynier (54%), 6. przedsiêbior-
ca (54%) (…), 19. rolnik indywidualny 
(16%), 20. taksówkarz (12%), 21. robotnik 
niewykwalifikowany (7%).

***

Imiê pierwszego prezydenta Stanów 
Zjednoczonych AP George’a Washingtona 
(1732-1799) nosi presti¿owa nagroda przy-
znawana corocznie wybitnym in¿ynierom i 
naukowcom w dowód uznania za zas³ugi na 
rzecz rozwoju ludzkoœci. Ustanowiona zo-
sta³a przed dziewiêædziesiêcioma laty a jej 

pierwszym laureatem zosta³ Herbert Clark 
Hoover (1874-1964) z wykszta³cenia in¿y-
nier budowlany (civil engineer), który jako 
jedyny przedstawiciel naszej profesji by³ w 
latach 1929-1933 prezydentem tego super-
mocarstwa.

Pierwszym in¿ynierem polskiego po-
chodzenia uhonorowanym w 1931 roku t¹ 
nagrod¹ by³ Ralph Modjeski (1861-1940), 
syn Heleny Modrzejewskiej – wybitny bu-
downiczy mostów.

W gronie laureatów nagrody im. 
George’a Washingtona znaleźli siê m.in. 
Orville Wright – pionier lotnictwa, Henry 
Ford – pionier taœmowej produkcji samo-
chodów oraz Neil Armstrong – pierwszy 
cz³owiek, który stan¹³ na Ksiê¿ycu.

***

Piêæ krajów, które mia³y najwiêkszy wk³ad 
w finansowanie bud¿etu Unii Europejskiej w 
2005 roku to (w nawiasach kwoty w miliar-
dach euro): 1. Niemcy (22,9), 2. Francja 
(17,8), 3. W³ochy (14,7), 4. Wielka Brytania 
(14,3), 5. Hiszpania (9,2).

Polska plasuje siê na 11. miejscu z wk³a-
dem 2,1 mld euro a na ostatnim Malta, któ-
ra wp³aci³a w 2005 r. tylko 0,04 mld euro.

dokoñczenie na str. 24
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CZYTAJĄC USTAWĘ

O biegłych sądowych słów kilka
siêgniêcia opinii organizacji zawodowej, 
do której osoba ta nale¿y (§3 ust. 2).
I to jest wa¿na dla nas wiadomoœæ, ponie-

wa¿ nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e £ódzka Okrêgowa 
Izba In¿ynierów Budownictwa jako jednostka 
organizacyjna samorz¹du zawodowego in¿y-
nierów budownictwa zrzeszaj¹ca osoby pe³-
ni¹ce samodzielne funkcje techniczne w bu-
downictwie w rozumieniu art. 12 ust. 1 usta-
wy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst 
jednolity: Dz. U. z 1 wrzeœnia 2006 r. nr 156, 
poz. 1118) jest organizacj¹ zawodow¹ w³aœci-
w¹ do wydawania opinii o osobach ubiegaj¹-
cych siê o ustanowienie bieg³ym s¹dowym z 
zakresu budownictwa. Fakt ten potwierdzi³ 
zreszt¹ Prezes S¹du Okrêgowego w £odzi, kie-
ruj¹c do naszej Izby w październiku 2006 r. 
proœbê o wydanie opinii w zwi¹zku z ubiega-
niem siê przez jednego z ³ódzkich in¿ynierów 
budowlanych o ustanowienie bieg³ym s¹do-
wym z zakresu budownictwa.

Dobrze siê zatem sta³o, ¿e niezawis³e 
s¹dy bêd¹ wreszcie zasiêga³y opinii œrodowi-
ska in¿ynierskiego o kandydatach na bie-
g³ych s¹dowych, albowiem w nale¿ycie rozu-
mianym interesie wszystkich stron le¿y, aby 
by³y to osoby o wysokich kwalifikacjach. 
Przecie¿ stosunkowo czêsto sprawy s¹dowe 
dotycz¹ znacznych kwot i nierzadko decydu-
j¹ o bycie materialnym stron procesu.

Dlatego te¿ w³adze Izby podesz³y bardzo 
powa¿nie do tego problemu i po wielu dysku-
sjach wypracowa³y stosowne procedury postê-
powania. Jako warunek konieczny uzyskania 
pozytywnej opinii ustalono fakt posiadania 

przez kandydata na bieg³ego s¹dowego upraw-
nieñ budowlanych bez ograniczeñ zarówno 
do projektowania jak i do kierowania robota-
mi budowlanymi. Uznano równie¿, ¿e w wielu 
przypadkach niezbêdna mo¿e okazaæ siê bez-
poœrednia rozmowa z zainteresowanym na te-
mat jego dorobku zawodowego oraz sposo-
bów podwy¿szania kwalifikacji. Jednym z wa¿-
nych kryteriów mo¿e okazaæ siê na przyk³ad 
udzia³ zainteresowanych osób w szkoleniach 
organizowanych przez Izbê, a tak¿e prenume-
rowanie czasopism naukowo-technicznych.

A poniewa¿ nad problemem tym pracowali-
œmy w okresie przygotowañ do Nadzwyczajnego 
Krajowego Zjazdu PIIB, pomyœla³em sobie, ¿e 
do po¿ytków p³yn¹cych z funkcjonowania sa-
morz¹du zawodowego in¿ynierów budownic-
twa nale¿y dopisaæ fakt, ¿e taka organizacja w 
ogóle powsta³a. Do kogó¿ bowiem móg³by zwró-
ciæ siê prezes S¹du Okrêgowego, gdyby nie ist-
nia³ nasz samorz¹d zawodowy?

Pozwolê sobie przy tej okazji wyraziæ na-
dziejê, i¿ coraz wiêkszej liczbie cz³onków 
Izby pomaga w wywi¹zywaniu siê z codzien-
nych obowi¹zków œwiadomoœæ faktu, ¿e 
utworzenie Polskiej Izby In¿ynierów Budo-
wnictwa jednoznacznie rozstrzygnê³o pro-
blem reprezentowania zawodu in¿yniera bu-
downictwa, który ponownie sta³ siê zawodem 
wolnym. Ponownie, bo by³ ju¿ wolnym zawo-
dem w okresie II Rzeczypospolitej, lecz wów-
czas nasi starsi koledzy nie doczekali siê 
ustawy samorz¹dowej.

Andrzej B. Nowakowski

Wielu z nas zd¹¿y³o siê ju¿ zapewne 
przekonaæ o tym, ¿e w „demokratycznym 
pañstwie prawnym urzeczywistniaj¹cym za-
sady sprawiedliwoœci spo³ecznej” (cytat z 
art. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej), 
jakie od kilkunastu lat nie bez trudnoœci 
budujemy, lawinowo wzrasta liczba proble-
mów, których rozwi¹zanie nie mo¿e obejœæ 
siê bez udzia³u prawników, a w dodatku 
znaczna ich czêœæ znajduje swój fina³ na 
sali s¹dowej.

Oczywiœcie prawnicy nie mog¹ znaæ siê 
na wszystkim, co m.in. skutkuje koniecz-
noœci¹ powo³ywania bieg³ych s¹dowych, 
którym poœwiêcono ca³y rozdzia³ w usta-
wie z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju 
s¹dów powszechnych (Dz. U. nr 98, poz. 
1070 z późn. zm.). Z mocy zawartego tam 
upowa¿nienia minister sprawiedliwoœci 
24 stycznia 2005 r. wyda³ rozporz¹dzenie 
doœæ szczegó³owo reguluj¹ce problematy-
kê bieg³ych s¹dowych. Zosta³o ono opubli-
kowane w dzienniku ustaw nr 15 z 26 
stycznia 2005 r. pod pozycj¹ 133. Z lektu-
ry tego rozporz¹dzenia mo¿na miêdzy in-
nymi dowiedzieæ siê, ¿e:
– prezes s¹du okrêgowego ustanawia oraz 

prowadzi listê bieg³ych s¹dowych,
– biegli s¹dowi ustanawiani s¹ dla poszcze-

gólnych ga³êzi nauki, techniki, sztuki, rze-
mios³a a tak¿e innych umiejêtnoœci – na 
okres 5 lat, który up³ywa z koñcem roku 
kalendarzowego,

– ustanowienie bieg³ym s¹dowym osoby 
wykonuj¹cej wolny zawód wymaga za-

***

13 lipca 2006 r. podczas wyjazdowej 
sesji Komitetu UNESCO w Wilnie m.in. 
podjêto decyzjê o wpisaniu Hali Ludowej 
(do 1945 r. nosi³a nazwê Hala Stulecia) 
we Wroc³awiu na Listê Œwiatowego 
Dziedzictwa. Hala wzniesiona zosta³a w 
latach 1911-1913 wed³ug projektu nie-
mieckiego architekta Maksa Berga na po-
trzeby wielkiej wystawy zorganizowanej w 

setn¹ rocznicê pruskiego zwyciêstwa nad 
Napoleonem.

Obiekt ten stanowi podrêcznikowy przy-
k³ad piêknej a zarazem nowoczesnej mo-
nolitycznej konstrukcji ¿elbetowej, dobrze 
zaprojektowanej i wzorcowo zrealizowanej.

Przy okazji podajemy polskie obiekty wpi-
sane przez UNESCO na Listê Œwiatowego 
Dziedzictwa (w nawiasie rok wpisu): Stare 
Miasto w Krakowie (1978), Kopalnia Soli w 
Wieliczce (1978), obszar by³ych obozów zag³a-
dy w Auschwitz-Birkenau (1979), Bia³owieski 

Park Narodowy (1979), odbudowany zespó³ 
staromiejski Warszawy (1980), Stare Miasto w 
Zamoœciu (1992), zespó³ staromiejski w 
Toruniu (1997), Zamek Krzy¿acki w Malborku 
(1997), zespó³ architektoniczno-krajobrazo-
wy Kalwarii Zebrzydowskiej (1999), Koœcio³y 
Pokoju w Jaworze i Œwidnicy (2001), 6 drew-
nianych koœcio³ów gotyckich po³udniowej 
Ma³opolski (2003), Park Mu¿akowski (do 
1945 r. Bad Muskau) w £êknicy (2004), Hala 
Ludowa (do 1945 r. Hala Stulecia) we 
Wroc³awiu (2006).

dokoñczenie ze str. 23
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Biegły sądowy a samorząd
Rolê bieg³ych s¹dowych w zakresie budow-

nictwa rozpatrywaæ nale¿y w dwóch podstawo-
wych aspektach. Pierwszy to sprawa reprezen-
tacji na zewn¹trz œrodowiska in¿ynierów bu-
downictwa – poziom bieg³ych, a przede 
wszystkim ich rzetelnoœæ i posiadane przygo-
towanie merytoryczne rzutuj¹ bezpoœrednio 
na ocenê ca³ego œrodowiska in¿ynierskiego. 
Aspekt drugi dotyczy postêpowañ tocz¹cych 
siê przed s¹dami powszechnymi. Musimy pa-
miêtaæ, ¿e oskar¿onymi w sprawach karnych i 
stronami w sprawach cywilnych, których ma-
teria dotyczy budownictwa, s¹ prawie zawsze 
cz³onkowie naszego samorz¹du zawodowego.

Istniej¹ zatem co najmniej dwa wa¿ne 
powody, dla których w³aœciwe i odpowiedzial-
ne pe³nienie funkcji bieg³ego s¹dowego w za-
kresie budownictwa powinno stanowiæ 
przedmiot troski i starañ w kierunku polep-
szenia sytuacji w tym zakresie ze strony 
w³adz Polskiej Izby In¿ynierów Budownictwa 
w skali kraju oraz Izb Okrêgowych w skali 
poszczególnych województw.

Mo¿na zaryzykowaæ twierdzenie, ¿e zna-
jomoœæ ustawy Prawo budowlane oraz prze-
pisów z ni¹ zwi¹zanych, a tak¿e samego bu-
downictwa jest wœród wiêkszoœci zawodo-
wych prawników wyj¹tkowo s³aba. Roz-
strzygniêcia w sprawach tocz¹cych siê przed 
s¹dami powszechnymi zale¿¹ zatem w du¿ej 
mierze od opinii wydanych przez bieg³ych.

W ostatnich miesi¹cach 2006 r. uczestni-
czy³em w charakterze œwiadka w procesie cy-
wilnym dotycz¹cym zap³aty za roboty budow-
lane. Na sali s¹dowej nie by³o bieg³ego, 
oprócz mnie byli pe³nomocnicy sk³óconych 
stron oraz Wysoki S¹d. Ton rozprawie nada-
wa³ adwokat strony pozwanej, poniewa¿ jako 
jedyny orientowa³ siê w materii, której doty-
czy³a sprawa. Pozosta³e dwie osoby nie wie-
dzia³y tak naprawdê o co zapytaæ œwiadka. W 
tym przypadku jeœli nie pojawi siê odpowie-
dzialny, rzetelny bieg³y, s¹d oddali roszczenie 
firmy budowlanej (prowadzonej zreszt¹ 
przez cz³onka naszej Izby) i pozbawi zap³aty 
za prawid³owo wykonane roboty budowlane 
warte kilkadziesi¹t tysiêcy z³otych.

Z satysfakcj¹ zatem nale¿y przyj¹æ stara-
nia w³adz pañstwowych, a w szczególnoœci 

AWANSE NASZYCH KOLEGÓW

21 sierpnia 2006 r. wojewoda ³ódzki pani Helena 
Pietraszkiewicz powo³a³a na stanowisko wojewódzkiego in-
spektora nadzoru budowlanego w £odzi dr. in¿. Jacka Szera, 
który zosta³ wpisany na listê cz³onków £ódzkiej Okrêgowej 
Izby In¿ynierów Budownictwa jeszcze w listopadzie 2002 r., o 
czym œwiadczy niski numer ewidencyjny: 691.

Pan Jacek Szer urodzi³ siê 17 maja 1969 r. w Turku, a 
w 1994 r. ukoñczy³ Wydzia³ Budownictwa, Architektury i 
In¿ynierii Œrodowiska Politechniki £ódzkiej, uzyskuj¹c dy-
plom magistra in¿yniera budownictwa (specjalnoœæ: kon-
strukcje budowlane i in¿ynierskie). W tym samym roku 
rozpocz¹³ pracê zawodow¹ jako asystent w Katedrze Fizyki 
Budowli i Materia³ów Budowlanych Politechniki £ódzkiej, 
równolegle zdobywaj¹c praktykê zawodow¹, co zaowoco-
wa³o decyzj¹ z grudnia 1997 roku wojewody koniñskiego 

o nadaniu mu uprawnieñ budowlanych do kierowania robotami bez ograniczeñ w specjal-
noœci konstrukcyjno-budowlanej.

Pan Jacek Szer w kwietniu 2003 r. obroni³ pracê doktorsk¹ pt. „Absorpcja promieniowania 
s³onecznego przez powierzchnie o ró¿nej barwie i mikrostrukturze geometrycznej”, za co Rada 
Wydzia³u Budownictwa, Architektury i In¿ynierii Œrodowiska P£ nada³a mu stopieñ naukowy 
doktora nauk technicznych. 

Serdecznie gratulujemy nominacji oraz deklarujemy wolê wspó³pracy dla dobra kadry tech-
nicznej budownictwa £odzi i województwa ³ódzkiego.

W wyniku przeprowadzonych jesieni¹ 2006 roku wy-
borów do samorz¹du terytorialnego starost¹ powiatu pa-
bianickiego zosta³ mgr in¿. Krzysztof Habura, wpisany 
na listê cz³onków £ódzkiej Okrêgowej Izby In¿ynierów 
Budownictwa w listopadzie 2003 r. Nowy starosta pabia-
nicki urodzi³ siê 2 czerwca 1956 r. w Pabianicach; jest ab-
solwentem Wydzia³u Budownictwa, Architektury i In¿y-
nierii Œrodowiska Politechniki £ódzkiej, który ukoñczy³ w 
1980 r., uzyskuj¹c tytu³ magistra in¿yniera budownictwa 
w specjalnoœci konstrukcje budowlane i in¿ynierskie. W li-
stopadzie 1982 r. otrzyma³ decyzjê prezydenta miasta 
£odzi o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pe³-
nienia samodzielnych funkcji technicznych kierownika 
budowy i robót w specjalnoœci konstrukcyjno-budowlanej. 
Gratulujemy wyboru i ¿yczymy wielu sukcesów.

Ministerstwa Sprawiedliwoœci, zmierzaj¹ce 
do poprawienia sytuacji kadrowej bieg³ych 
s¹dowych, czego wyrazem jest rozporz¹dze-
nie ministra sprawiedliwoœci z dnia 24 stycz-
nia 2005 r. w sprawie bieg³ych s¹dowych oraz 
projekt ustawy o bieg³ych w postêpowaniu 
s¹dowym oraz w innych postêpowaniach 
prowadzonych na podstawie ustaw.

Obydwa wymienione akty prawne prze-
widuj¹ szeroki udzia³ samorz¹dów zawodo-

wych w procesie powo³ywania bieg³ych s¹-
dowych, co w wyniku przyjêcia odpowied-
nich procedur, pozwalaj¹cych na w³aœciw¹ 
ocenê kandydatów, zapewni umieszczenie 
na listach bieg³ych najlepiej predysponowa-
nych pod wzglêdem etycznym i merytorycz-
nym cz³onków naszego samorz¹du zawo-
dowego.

Piotr Filipowicz
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Spotkanie opłatkowe  
Anno Domini 2006

20 grudnia 2006 r. w Sali Konferencyjnej 
na I piêtrze siedziby £ódzkiej Okrêgowej Izby 
In¿ynierów Budownictwa przy ul. Pó³nocnej 
39 mia³o miejsce kole¿eñskie spotkanie 
op³atkowe, na które zostali zaproszeni prze-
wodnicz¹cy i cz³onkowie wszystkich organów 
Izby. Wziêli w nim udzia³ równie¿ goœcie ho-
norowi w osobach: ksiêdza Kazimierza Kurka 
SDB – kapelana naszej Izby, mgr. in¿. 
Wac³awa Filipowicza – jednego z trzech naj-
starszych (rocznik 1919) cz³onków Izby, 
mgr. Ryszarda Bonis³awskiego – dyrektora 
Centrum Informacji Turystycznej Urzêdu 
Miasta £odzi, doc. Ksawerego Krassowskiego 
– prezesa Izby Projektowania Budowlanego, 
pani Janiny Wa³owskiej, która reprezentowa-
³a wdowy po zmar³ych Kolegach. Obecni byli 
tak¿e pañstwo El¿bieta i Pawe³ Frasowie jako 
przedstawiciele biura rachunkowego, które 
od pocz¹tku prowadzi ksiêgowoœæ naszej 
Izby.

Podczas pierwszej czêœci spotkania, cele-
browanej przez ksiêdza Kazimierza Kurka, 
zosta³ odczytany stosowny fragment Ewan-
gelii, a po odœpiewaniu kolêd uczestnicy uro-
czystoœci ³amali siê op³atkiem i sk³adali sobie 
wzajemnie serdeczne ¿yczenia.

Drug¹ czêœæ spotkania stanowi³a prawdzi-
wa wieczerza wigilijna. Prawdziwa, bo by³o 

Teresy (te same, które wyhaftowa³y sztandar 
Izby). A to wszystko odbywa³o siê w prawdzi-
wie wigilijnej atmosferze serdecznoœci i wza-
jemnej ¿yczliwoœci.

Z kronikarskiego obowi¹zku nale¿y do-
daæ, ¿e byliœmy uczestnikami pi¹tego w hi-
storii naszej Izby spotkania op³atkowego, a 
zarazem pierwszego w drugiej kadencji i 
drugiego we w³asnej siedzibie. Ten ostatni 
fakt nie jest bez znaczenia, jako ¿e w odczu-
ciu Kole¿anek i Kolegów „na w³asnych 
œmieciach” wszystko lepiej smakuje.

Andrzej B. Nowakowski

Post Scriptum:
Przewodnicz¹cy Rady £OIIB sk³ada t¹ 

drog¹ serdeczne podziêkowania wszyst-
kim uczestnikom kole¿eñskiego spotka-
nia op³atkowego Anno Domini 2006, 
zw³aszcza Kole¿ankom i Kolegom z terenu 
województwa ³ódzkiego, którzy nierzadko 
musieli pokonaæ dziesi¹tki kilometrów. 
Szczególne podziêkowania gospodarz spo-
tkania kieruje do kolegi Wac³awa Fili-
powicza, dziêki któremu podczas naszej 
samorz¹dowej uroczystoœci by³y reprezen-
towane wszystkie pokolenia ³ódzkich in¿y-
nierów budownictwa.

wszystko, czego wymaga tradycja. A wiêc i suto 
zastawiony stó³ z przepisowymi dwunastoma 
potrawami, i kolêdy w wykonaniu pani Jadwigi 
Skorupskiej, której akompaniowa³ niezast¹-
piony kolega Jan Boryczka (Sekretarz Rady 
£OIIB), i piêknie przystrojona dwumetrowa 
choinka (sztuczna), a nawet Œwiêty Miko³aj, w 
którego postaæ chwilowo wcieli³ siê Ksi¹dz 
Kapelan, obdarowuj¹c zebranych ca³ym ko-
szem sianka pod obrus (niezbêdnego na wigi-
lijnym stole) wytworzonego przez Siostry Kar-
melitanki Bose z klasztoru przy ul. Œwiêtej 
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Powitanie uczestników spotkania oraz gości honorowych  
(pierwszy z prawej mgr inż. Wacław Filipowicz)
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ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Jak kalkulować cenę budowlaną  
w zamówieniach publicznych?

W numerze III/2006 (12) Kwartalnika 
opublikowany zosta³ artyku³ „Konsekwencje 
nowelizacji Prawa zamówieñ publicznych 
dla polskiego rynku budowlanego (czêœæ 
I)”. W drugiej czêœci publikacji zamierza-
³em scharakteryzowaæ konsekwencje kolej-
nej nowelizacji tej ustawy. Nowelizacja, o 
której mowa, aczkolwiek zapowiadana na 
rok 2006, stanie siê jednak faktem dopiero 
w 2007 r. Tak wiêc, nie chc¹c opieraæ siê na 
projekcie ustawy nowelizacyjnej, lecz na 
akcie prawnym ju¿ uchwalonym, publika-
cjê drugiej czêœci artyku³u zdecydowa³em 
siê przesun¹æ na termin późniejszy. 

W niniejszym artykule podejmê nato-
miast bardzo istotny problem sposobu wyra-
¿ania ceny w ofertach sk³adanych przez 
przedsiêbiorstwa budowlane w postêpowa-
niach o udzielenie zamówienia publicznego.

Prawne podstawy problemu

W obecnym stanie prawnym bez dobre-
go kosztorysanta ¿adne postêpowanie o 
udzielenie zamówienia publicznego na ro-
boty budowlane nie mo¿e zostaæ prawid³o-
wo przygotowane ani przeprowadzone. 
Sytuacja taka jest w du¿ej mierze wynikiem 
faktu, i¿ od 12 grudnia 2001 r. system cen 
budowlanych (kosztorysowania budowla-
nego) zosta³ w Polsce zderegulowany. 
Nast¹pi³o to na skutek zast¹pienia poprzed-
nio obowi¹zuj¹cej ustawy o cenach1 ustaw¹ 
aktualn¹2.

Obowi¹zuj¹ca ustawa o cenach nie za-
wiera ju¿ rozstrzygniêcia stanowi¹cego, i¿ 
„kalkulacja ceny obiektów i robót budowla-
nych jest sporz¹dzona na podstawie koszto-
rysu”, jak równie¿ delegacji ustawowej dla 
w³aœciwego ministra, aby okreœli³ „w drodze 
rozporz¹dzenia, jednolite dla wszystkich 
jednostek gospodarczych metody kosztory-
sowania obiektów i robót budowlanych, w 
tym rodzaje kosztorysów i podstawy ich 
sporz¹dzania”3. W zaistnia³ej sytuacji szcze-
gólnego znaczenia nabiera obowi¹zek do-

precyzowania przez zamawiaj¹cego, w od-
niesieniu do ka¿dego zamówienia publicz-
nego na roboty budowlane z osobna, wyma-
ganego w tym postêpowaniu sposobu obli-
czenia ceny oraz sposobu przedstawienia 
obliczonej ceny w ofercie. Przywo³any obo-
wi¹zek inwestora publicznego wynika z art. 
36 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówieñ publicznych4 (da-
lej Pzp, ustawa). Zapis, o którym mowa, 
powinien precyzowaæ szereg kwestii szcze-
gó³owych zwi¹zanych z szeroko rozumian¹ 
kalkulacj¹ ceny budowlanej (CB), czyli 
ceny obiektu budowlanego lub roboty bu-
dowlanej oraz przedstawieniem skalkulo-
wanej ceny w ofercie. 

Bior¹c pod uwagê zarówno wymogi logi-
ki i koherentnoœci jak i potrzeby sprawnego 
zarz¹dzania cenami na rynku zamówieñ 
publicznych na roboty budowlane, w obec-
nym stanie prawnym, wyró¿niæ mo¿na na-
stêpuj¹ce szczegó³owe postanowienia, któ-
re powinny sk³adaæ siê na omawiany zapis 
specyfikacji istotnych warunków zamówie-
nia (SIWZ).

Ogólna formu³a ceny obiektu budow-
lanego lub roboty budowlanej (CB) 

Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami5, 
cena jest kategori¹ brutto, a zatem cena 
ofertowa powinna byæ wyra¿ona w postaci 
sumy: cena netto + VAT = cena brutto. 
Sk³adniki ceny powinny byæ podane w cenie 
cyfrowo i s³ownie, z dok³adnoœci¹ do dwóch 
miejsc po przecinku.

Wskazówki zamawiaj¹cego dotycz¹ce 
zastosowania w cenie w³aœciwej stawki 

podatku VAT

Ten element omawianego zapisu SIWZ 
jest szczególnie istotny wówczas, gdy wybór 
w³aœciwej stawki VAT, któr¹ nale¿y zastoso-
waæ w cenie ofertowej, mo¿e budziæ w¹tpli-
woœci. W¹tpliwoœci te s¹ czêsto spotykane w 
praktyce gospodarczej. Maj¹ one swoje źró-

d³o w skomplikowanym charakterze prze-
pisów o VAT6. Przepisy te w wielu przypad-
kach mog¹ byæ odmiennie interpretowane 
przez zamawiaj¹cego oraz poszczególnych 
oferentów. Zamawiaj¹cy nie mo¿e narzuciæ 
wykonawcom swojego punktu widzenia co 
do stawki VAT, jak¹ w danym przypadku na-
le¿y zastosowaæ. Powinien on jednak zasu-
gerowaæ oferentom swoje zdanie na ten te-
mat. Zamawiaj¹cy, wszczynaj¹c postêpowa-
nie o udzielenie zamówienia publicznego, 
nie mo¿e pozwoliæ sobie na luksus braku 
œwiadomoœci co do w³aœciwej stawki VAT. 
Zastosowanie w ofercie w³aœciwej stawki 
podatku VAT lub usterka w naliczaniu staw-
ki w³aœciwie przyjêtej stanowi bowiem b³¹d 
w obliczeniu ceny, o którym jest mowa w 
przepisie art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp. Oferta z 
tak¹ usterk¹ kalkulacyjn¹ musi natomiast, 
zgodnie z przywo³anym przepisem, zostaæ 
odrzucona i to, zdaniem autora niniejszego 
tekstu, niezale¿nie od rodzaju przyjêtego 
wynagrodzenia (wynagrodzenie rycza³towe, 
wynagrodzenie kosztorysowe). 

¯¹danie (lub brak ¿¹dania) dokumen-
tu kalkulacyjnego ceny ofertowej

W sytuacji wspomnianej deregulacji sys-
temu cenowego budownictwa dokument 
kalkulacyjny ceny budowlanej zostanie za³¹-
czony do oferty jedynie wówczas, gdy zama-
wiaj¹cy w omawianym zapisie SIWZ wyraźnie 
tego za¿¹da. W przeciwnym przypadku cena 
ofertowa mo¿e zostaæ wyra¿ona jedynie w 
postaci kwoty wpisanej w odpowiedni wiersz 
formularza ofertowego. Formu³uj¹c ¿¹danie 
dokumentu kalkulacyjnego ceny, zamawia-
j¹cy powinien zarazem okreœliæ rodzaj tego 
dokumentu (kosztorys ofertowy, tabela ele-
mentów scalonych, tabela elementów rozli-
czeniowych itd.) oraz jego uk³ad. 

Podstawy kalkulacji ceny ofertowej

W obecnym stanie prawnym zamawiaj¹-
cy ma obowi¹zek, przed wszczêciem postê-
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powania o udzielenie zamówienia publicz-
nego na roboty budowlane, wejœæ w posia-
danie szeregu opracowañ dokumentacyj-
nych. Opracowania te maj¹ precyzowaæ 
opis przedmiotu zamówienia (art. 31 Pzp) 
lub te¿ stanowiæ dokumentacyjn¹ podstawê 
wartoœci zamówienia publicznego na roboty 
budowlane (art. 33 Pzp).

Pierwszy zbiór opracowañ dokumenta-
cyjnych, których forma i treœæ wynika ze 
stosownego aktu wykonawczego do usta-
wy7, obejmuj¹cy miêdzy innymi projekty 
wykonawcze, przedmiar robót oraz specy-
fikacje techniczne wykonania i odbioru 
robót8, powinien byæ wykorzystany rów-
nie¿ jako podstawa kalkulacji ceny oferto-
wej. Pomiêdzy treœci¹ poszczególnych opra-
cowañ dokumentacyjnych, o których tutaj 
mowa, zachodz¹ jednak bardzo czêsto roz-
bie¿noœci. Na przyk³ad przedmiar robót, 
który jest swoistym wykazem robót podle-
gaj¹cych wycenie kosztorysowej, jakkol-
wiek sporz¹dzony z regu³y na podstawie 
rysunków projektu wykonawczego, nie jest 
w wielu przypadkach w pe³ni zgodny z tym 
projektem.

Pamiêtaj¹c o tym, ¿e z punktu widze-
nia kodeksu cywilnego znaczenie rozstrzy-
gaj¹ce wobec w¹tpliwoœci dotycz¹cych za-
kresu œwiadczenia niepieniê¿nego wyko-
nawcy budowlanego ma przepis art. 649 
tej ustawy9, co w praktyce zamówienia pu-
blicznego na roboty budowlane przes¹dza 
o decyduj¹cym znaczeniu projektu wyko-
nawczego lub projektu budowlanego oraz 
o wtórnym charakterze (w tego rodzaju 
sporach) przedmiarów robót, zamawiaj¹-
cy powinien w omawianym zapisie SIWZ 
sformu³owaæ swoje rozstrzygniêcia doty-
cz¹ce miêdzy innymi:
– obligatoryjnego (wi¹¿¹cego) lub orienta-

cyjnego charakteru przedmiaru robót 
dla sporz¹dzenia kosztorysu ofertowego 
oraz

– sposobu postêpowania wykonawcy w 
przypadku stwierdzonych ewentualnie 
rozbie¿noœci pomiêdzy przedmiarem ro-
bót oraz projektem wykonawczym.

Metoda kalkulacji ceny ofertowej

W sytuacji braku przepisów prawa po-
wszechnego narzucaj¹cych jednolit¹ for-

mê i treœæ dokumentu kalkulacyjnego 
ceny ofertowej zamawiaj¹cy powinien ten 
problem unormowaæ w omawianym zapi-
sie SIWZ. Realizuj¹c to zadanie zamawia-
j¹cy ma, praktycznie rzecz bior¹c, trzy 
mo¿liwoœci:
a) sformu³owanie wymogu, a¿eby doku-

ment kalkulacyjny ceny ofertowej (na 
przyk³ad kosztorys ofertowy) opracowa-
ny zosta³ w sposób wynikaj¹cy z nieobo-
wi¹zuj¹cego aktu wykonawczego do po-
przedniej ustawy o cenach10;

b) sformu³owanie wymogu, a¿eby kosztorys 
ofertowy opracowany zosta³ w sposób wy-
nikaj¹cy z dostêpnych na rynku wydaw-
niczym poradników11 lub

c) opracowanie w³asnych, indywidualnych, 
autorskich wymagañ w odniesieniu do 
sposobu, w jaki wykonawcy maj¹ sporz¹-
dziæ ¿¹dany dokument kalkulacyjny ce-
ny ofertowej.

Sposób postêpowania zamawiaj¹cego 
wobec przewidzianych w Pzp usterek 

w kalkulacji ceny

Zapis ten sformu³owany byæ powinien 
przez przywo³anie odpowiednich przepisów 
ustawy Pzp, a mianowicie art. 87, 88 oraz 
art. 89 ust. 1 pkt 6 i 7 tej ustawy. 

Okreœlenie rodzaju wynagrodzenia 
wykonawcy

Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cy-
wilny12, w odniesieniu do umów o dzie³o 
(oraz umów o roboty budowlane) wyró¿nia 
dwa rodzaje wynagrodzenia, a mianowicie: 
wynagrodzenie kosztorysowe (art. 629-631 
Kc) oraz wynagrodzenie rycza³towe (art. 
632 Kc). Praktyka gospodarcza budownic-
twa wypracowa³a ponadto odmianê wyna-
grodzenia o nazwie wynagrodzenie iloœcio-
wo-rycza³towe, które jest jednak szczegól-
nym przypadkiem wynagrodzenia kosztory-
sowego. Ustawa Pzp natomiast, po swojej 
ostatniej istotnej nowelizacji, wyró¿nia trzy 
sytuacje, w których sposób dzia³ania zama-
wiaj¹cego (inwestora publicznego) uzale¿-
niony jest od rodzaju przyjêtego wynagro-
dzenia. 

Istotne znaczenie omawianego rozstrzy-
gniêcia w sposób jednoznaczny uzasadnia 
koniecznoœæ precyzyjnego okreœlenia ro-

dzaju wynagrodzenia wykonawcy, jaki za-
mawiaj¹cy zdecydowa³ siê zastosowaæ w da-
nym postêpowaniu o udzielenie zamówie-
nia publicznego. Zapis ten, zdaniem autora 
niniejszego artyku³u, powinien znaleźæ siê 
w omawianym fragmencie SIWZ (art. 36 
ust. 1 pkt 8 Pzp), a nastêpnie zostaæ powtó-
rzony w za³¹czonym do oferty wzorze umo-
wy (art. 36 ust. 1 pkt. 16 Pzp in fine). 

Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy

Zamawiaj¹cy w przypadku ka¿dego po-
stêpowania o udzielenie zamówienia pu-
blicznego mo¿e dopuœciæ (lub wykluczyæ) 
mo¿liwoœæ waloryzowania wynagrodzenia 
wykonawcy na skutek inflacji. Decyzja ta 
ma szczególnie istotne znaczenie w przy-
padku kontraktów wieloletnich. Wyklucza-
j¹c mo¿liwoœæ waloryzowania wynagrodze-
nia, zamawiaj¹cy stawia de facto kosztory-
santów wykonawców wobec koniecznoœci 
uwzglêdnienia w swoich kalkulacjach cen 
ofertowych przewidywanej inflacji, jaka 
wyst¹pi prawdopodobnie w okresie obo-
wi¹zywania umowy.

Dopuszczaj¹c mo¿liwoœæ waloryzowania 
wynagrodzenia zamawiaj¹cy powinien pa-
miêtaæ o tym, i¿ dobra, czyli precyzyjna 
klauzula waloryzacyjna zapisana w umo-
wie, powinna okreœlaæ:
– od jakiego momentu obowi¹zywania 

umowy wynagrodzenie wykonawcy bê-
dzie waloryzowane,

– z jak¹ czêstotliwoœci¹ waloryzacja bêdzie 
dokonywana,

– jakie notowania stanowiæ bêd¹ obiektyw-
n¹ podstawê waloryzacji,

– jaka bêdzie maksymalna „stopa walory-
zacji” ustalona w oparciu o powy¿sz¹ 
podstawê,

– jaki bêdzie, negocjacyjny czy automa-
tyczny, mechanizm waloryzowania wyna-
grodzenia wykonawcy przewidziany w za-
wartej umowie. 

Ekwiwalentnoœæ ceny wobec przedmio-
tu zamówienia (umowy)

Dla zrealizowania dzie³a budowlanego 
objêtego przedmiotem zamówienia oraz 
późniejszej umowy, obok samych robót bu-
dowlanych w rozumieniu ustawy z 7 lipca 
1994 r. – Prawo budowlane13 niezbêdne s¹ 
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z regu³y inne jeszcze czynnoœci, takie jak na 
przyk³ad: obs³uga geodezyjna robót, ewen-
tualne badania laboratoryjne, za³o¿enie, 
u¿ytkowanie oraz zlikwidowanie placu bu-
dowy, sporz¹dzenie dokumentacji powyko-
nawczej itd. Chc¹c antycypowaæ w¹tpliwo-
œci, czy wy¿ej wymienione czynnoœci s¹ ob-
jête danym zamówieniem, a zatem, czy po-
winny znaleźæ swój ekwiwalent w cenie 
oferty – wielu zamawiaj¹cych zamieszcza 
stosowne rozstrzygniêcie w omawianym za-
pisie SIWZ. Sens tego zapisu sprowadza siê 
z regu³y do tego, i¿ cena oferty ma ekwiwa-
lentowaæ, oprócz kosztów wykonania robót 
budowlanych przewidzianych do zrealizo-
wania dokumentacj¹ projektow¹, równie¿ 
owe swoiste „koszty dodatkowe”. Inaczej 
mówi¹c, ¿e wykonawca nie bêdzie mia³ pra-
wa ¿¹daæ od zamawiaj¹cego odrêbnego (po-
nad cenê ofertow¹) wynagrodzenia za ich 
zrealizowanie.

Upusty cenowe

W poprzednim stanie prawnym, czyli 
pod rz¹dami ustawy z 26 lutego 1982 r. o 
cenach, do problemu upustów odnosi³y siê 
poœrednio przepisy prawa powszechnego. 
Nie przewidywa³y one mianowicie w obliga-
toryjnej formule ceny budowlanej upustów 
ani rabatów – z czego wyprowadzano wnio-
sek o normatywnym zakazie ich stosowa-
nia. Obecnie, na skutek deregulacji syste-
mu cenowego budownictwa problem ten 
powinien byæ rozstrzygany odrêbnie dla 
ka¿dego zamówienia publicznego na roboty 
budowlane w zapisie SIWZ bêd¹cym przed-
miotem niniejszego artyku³u. Domen¹ za-
mawiaj¹cego jest podjêcie decyzji dopusz-
czaj¹cej lub wykluczaj¹cej mo¿liwoœæ stoso-
wania upustów w danym postêpowaniu. 
Wykonawcy powinni pamiêtaæ jednak o 
tym, i¿ prawnie dopuszczaln¹ granic¹ opu-
stowania cen jest czyn nieuczciwej konku-
rencji zdefiniowany w art. 15 ust. 1 pkt 1 
ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji14.

Rola sk³adników (czynników) ceno-
twórczych w zamówieniach dodatko-

wych i/lub uzupe³niaj¹cych

Pojêcie sk³adników (czynników) ceno-
twórczych, niezdefiniowane w przepisach 

prawa powszechnego, cieszy siê du¿¹ popu-
larnoœci¹ w œrodowisku zawodowym pol-
skich kosztorysantów. Pod pojêciem tym 
rozumie siê godzinow¹ stawkê robocizny 
(R), wszelkie narzuty stosowane w kalkula-
cji ceny budowlanej, tzn. narzut kosztów 
poœrednich, narzut zysku i narzut kosztów 
zakupu materia³ów oraz obiektywn¹ pod-
stawê, w oparciu o któr¹ przyjmowane s¹ 
do tej kalkulacji ceny materia³ów. 

Poniewa¿ w zamówieniach publicznych 
na roboty budowlane zamawiaj¹cy doœæ 
czêsto przewiduj¹ mo¿liwoœæ udzielania za-
mówieñ dodatkowych (art. 67 ust. 1 pkt 5 
Pzp) lub uzupe³niaj¹cych (art. 67 ust. 1 pkt 
6 Pzp), a zatem omawiane rozstrzygniêcie 
obliguje wykonawców zamówienia podsta-
wowego do tego, aby w przypadku zamówie-
nia dodatkowego i/lub uzupe³niaj¹cego zo-
sta³y w kalkulacji ich cen zastosowane 
sk³adniki cenotwórcze analogiczne lub nie-
wy¿sze ni¿ w kalkulacji ceny ofertowej za-
mówienia podstawowego.

Rola zestawieñ R, M, S

„Klasyczny” kosztorys budowlany obej-
mowa³ z regu³y zestawienia robocizny (R), 
materia³ów (M) oraz sprzêtu i transportu 
technologicznego (S) – i to zarówno w ujê-
ciu rzeczowym jak i wartoœciowym. Po-
niewa¿ jednak, o czym by³a mowa we wstê-
pie, system cen budowlanych i pojêcie kosz-
torysu budowlanego zosta³o zderegulowa-
ne, a zatem zamawiaj¹cy w omawianym za-
pisie SIWZ powinien zamieœciæ swoje ewen-
tualne ¿¹danie uzupe³nienia kalkulacji ce-
ny ofertowej zestawieniami, o których jest 
tu mowa. 

Materia³y o nazwach w³asnych przywo-
³anych w dokumentacji projektowej 

przez zamawiaj¹cego

Dokumentacja projektowa stanowi, co 
do zasady, sprecyzowanie opisu przedmio-
tu zamówienia publicznego na roboty bu-
dowlane. Opis ten natomiast nie powinien 
zawieraæ znaków towarowych, patentów, 
imion w³asnych czy te¿ innych wyró¿ni-
ków zastosowanych w nim materia³ów 
(art. 29 ust. 3 Pzp). Poniewa¿ w wielu 
przypadkach w dokumentacji projektowej 
zamówienia publicznego na roboty bu-

dowlane nie jest to obiektywnie mo¿liwe, a 
zatem omawiany zapis ma usun¹æ sprzecz-
noœæ pomiêdzy sztywnym wymogiem prze-
pisu oraz obiektywnymi wymaganiami 
praktyki gospodarczej.

W sytuacji opisanej powy¿ej sens anali-
zowanego zapisu sprowadza siê z regu³y 
do tego, ¿e zamawiaj¹cy dopuszcza w nim 
zastosowanie przez wykonawców (i zapro-
ponowanie w ofercie) innych materia³ów 
ni¿ te, których nazwy w³asne zosta³y przy-
wo³ane w dokumentacji zamawiaj¹cego 
pod warunkiem, i¿ bêd¹ to materia³y o nie 
gorszych parametrach technicznych (rów-
nowa¿ne) ni¿ przewidziane przez zama-
wiaj¹cego.

Zaliczkowanie robót

Zamawiaj¹cy z regu³y w tym rozstrzy-
gniêciu omawianego zapisu SIWZ wyklucza 
mo¿liwoœæ zaliczkowania robót. Jest to w 
pe³ni zgodne z przepisem art. 35 ust. 1 pkt 
3 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych15, który nakazuje wydatkowaæ 
œrodki publiczne w sposób celowy, oszczêd-
ny i racjonalny. Spe³nienie tego wymogu 
ustawowego w przypadku zaliczkowania za-
mówieñ publicznych na roboty budowlane 
by³oby bardzo trudne.

Sposób fakturowania robót (rozliczeñ)

Zamawiaj¹cy w tym fragmencie oma-
wianego zapisu SIWZ powiadamia wyko-
nawców o sposobie fakturowania robót, 
jaki bêdzie mia³ zastosowanie w danym 
postêpowaniu (umowie). Inwestor pu-
bliczny ma w tym przypadku do dyspozy-
cji klasyczne rozwi¹zania stosowane w 
praktyce gospodarczej budownictwa. 
Mo¿e on zatem zastosowaæ zasadê jedno-
razowego fakturowania robót lub te¿ wy-
bran¹ przez siebie odmianê fakturowa-
nia wielokrotnego. 

Inne postanowienia

Inwencja zamawiaj¹cych w odniesieniu 
do omawianego zapisu SIWZ jest doœæ bo-
gata. Tak wiêc, obok „standardowych” ele-
mentów tego zapisu omówionych powy¿ej 
wielu zamawiaj¹cych wzbogaca ten zapis o 
dodatkowe jeszcze rozstrzygniêcia szczegó-
³owe o ró¿norodnym charakterze. 
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Jak wynika z niniejszego artyku³u, po-
prawne sformu³owanie omówionego w nim 
zapisu SIWZ, który rozstrzygaæ powinien kil-
kanaœcie zagadnieñ szczegó³owych, nie jest 
zadaniem ³atwym. Poprawne rozwi¹zanie 
tego problemu wymaga znajomoœci wielu za-
gadnieñ szczegó³owych zwi¹zanych z funk-
cjonowaniem systemu cenowego budownic-
twa. Wysok¹ jakoœæ omawianego zapisu SIWZ 
zaliczyæ jednak nale¿y do zbioru podstawo-
wych warunków sprawnego przebiegu ka¿-
dego postêpowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na roboty budowlane. 

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

1 Mowa tu o ustawie z 26 lutego 1982 r. o cenach 
(J.t. Dz. U. Nr 27 z 1988 roku poz. 195, ze zm.)

2 Jest to ustawa z 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. 
Nr 97, poz. 1050, ze zm.)

3 Cytaty pochodz¹ z art. 12 przywo³anej ustawy z 
26 lutego 1982 r.

4 Dz. U. Nr 164 z 2006, poz. 1163 – tekst jednolity.
5 Art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z 5 lipca 2001 r. o ce-

nach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, ze zm.)
6 Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towa-

rów i us³ug (Dz. U. Nr 54 poz. 535, ze zm.)
7 Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z 2 

wrzeœnia 2004 r. w sprawie szczegó³owego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tech-
nicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-u¿ytkowego (Dz. U. Nr 
202, poz. 2072).

8 Taki zakres dokumentacji wymagany jest wówczas, 
gdy dla robót budowlanych bêd¹cych przedmiotem za-
mówienia wymagane jest pozwolenie na budowê.

9 Przepis ten stanowi, i¿ w razie w¹tpliwoœci po-
czytuje siê, i¿ wykonawca podj¹³ siê wszystkich robót 
objêtych projektem stanowi¹cym czêœæ sk³adow¹ 
umowy. 

10 Mowa tu o rozporz¹dzeniu Ministra Rozwoju 
Regionalnego i Budownictwa z 13 lipca 2001 r. w 
sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót bu-
dowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867).

11 Szczególn¹ popularnoœci¹ cieszy³y siê, jak do-
t¹d, nastêpuj¹ce opracowania o charakterze wzor-
cowo-poradnikowym: (a) Stowarzyszenie Kosztory-
santów Budowlanych, Zrzeszenie Biur Kosztoryso-
wania Budowlanego, Œrodowiskowe metody kosz-
torysowania robót budowlanych, Warszawa, gru-
dzieñ 2001; (b) J.H. Or³owski, R. Sobolewski, R. 
Wójcicki, Regulamin kosztorysowania obiektów i 
robót budowlanych, Polcen, Warszawa 2002; (c) 
Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, 
Polskie standardy kosztorysowania robót budow-
lanych, Warszawa 2005.

12 Dz. U. Nr 16 poz. 93, ze zm.
13 J.t. Dz. U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016, ze zm.
14 J.t. Dz. U. Nr 153 z 2003 r., poz. 1503.
15 Dz. U. Nr 249 poz. 2104, ze zm.

KĄCIK ARCHITEKTÓW

O współpracy przy 
projektowaniu

Pracuj¹c obecnie nad projektem du¿ego 
obiektu, znowu obserwujê typow¹, jak s¹dzê, 
sytuacjê braku wspó³dzia³ania. S¹ to typowe 
konflikty, których korzenie siêgaj¹ czasów stu-
denckich. Ju¿ w szkole system kszta³cenia za-
miast pokazywaæ jak wspó³pracowaæ w jed-
nym celu (zrealizowania obiektu), dzieli pro-
ces projektowy na oddzielne elementy, któ-
rych wzajemne relacje s¹ niezauwa¿alne. Z 
mojego doœwiadczenia wynika, ¿e wiêkszoœæ 
prowadz¹cych zajêcia z budownictwa trakto-
wa³a studentów architektury jak pó³debili, da-
j¹c wprost do zrozumienia: nie próbuj zrozu-
mieæ, tylko wykuj. By³y oczywiœcie wyj¹tki, np. 
zajêcia z konstrukcji stalowych, na których nie 
wymagano od nas wiedzy specjalistycznej, ale 
uczono  „wyczucia” tego rodzaju konstrukcji, 
czyli dok³adnie tego, czego potrzebuje archi-
tekt. Nie muszê przecie¿ znaæ modu³u sprê¿y-
stoœci lub momentu bezw³adnoœci, ale muszê 
wiedzieæ, jakie s¹ wymiary elementów, jak siê 
je ³¹czy, do czego siê u¿ywa, jakie s¹ ich zalety, 
wady itd. Studenci ró¿nych kierunków na wy-
dziale budownictwa nie podejmuj¹ wspó³pra-
cy przy projektach, które wykonuj¹ na zalicze-
nie, co gorsza, ju¿ na studiach wytwarza siê at-
mosfera niezrozumienia i niechêci. Architekci 
zarzucaj¹ in¿ynierom brak fantazji, a in¿ynie-
rowie architektom zarozumia³oœæ i niezrozu-
mia³e wydziwianie. I jedno i drugie to czêsto 
prawda.

Źród³em konfliktu s¹ te¿ wzajemne rela-
cje, wynikaj¹ce ze specyfiki procesu projekto-
wego, gdzie architekt jest osob¹ odpowiedzial-
n¹ za ca³oœæ przedsiêwziêcia, koordynuje 
wszystkie bran¿e i uzgadnia wszystko z inwe-
storem. Pamiêtam, jak w latach dziewiêædzie-
si¹tych zwróci³ siê do mnie projektant central-
nego ogrzewania z proœb¹ o wycenê projektu 
architektonicznego. Kiedy przedstawi³em wy-
cenê, w której zawar³em koszty koordynacji 
bran¿, bardzo siê oburzy³ i stwierdzi³, ¿e to on 
koordynuje bran¿e. Niestety, nie da siê zapro-
jektowaæ instalacji c.o. i do niej dorobiæ bu-
dynku. Z drugiej strony, architekt powinien 

s³uchaæ tego, co mówi¹ konstruktorzy i insta-
latorzy. Najczêœciej zdarza siê tak, ¿e powstaje 
projekt architektoniczny, do którego reszta wy-
konuje swoje projekty. Do spotkania wszyst-
kich projektantów w zasadzie nie dochodzi, 
kontakty s¹ sporadyczne i wszyscy narzekaj¹.

Nie da siê, moim zdaniem, przeceniæ 
wartoœci dobrej wspó³pracy przy projektowa-
niu. Konieczna jest do tego œwiadomoœæ w³a-
snych umiejêtnoœci i ograniczeñ oraz wza-
jemny szacunek. W praktyce oznacza to zro-
zumienie celu dzia³ania, wszyscy przecie¿ je-
dziemy na tym samym wózku. Do tej pory 
mia³em szczêœcie wspó³pracowaæ z konstru-
ktorami, którzy starali siê zrozumieæ moje 
potrzeby i wspólnie dochodziliœmy do roz-
wi¹zañ. Za ka¿dym razem uczy³em siê od 
nich czegoœ nowego, bo ka¿dy wychodzi³ z 
propozycj¹ rozwi¹zania problemu.

Teraz przy projekcie, o którym wspo-
mnia³em na pocz¹tku, konstruktor jest w 
stanie powiedzieæ tylko: „nie ma podparcia 
dla klatki schodowej” i czeka, a¿ coœ wymy-
œlê, ewentualnie rzuca „kreatywne” uwagi 
typu: „ktoœ zapomnia³ wrysowaæ s³up na 
przeciêciu osi”. Jego chêæ do udzielania in-
formacji sprowadza siê do okreœlenia grubo-
œci p³yty ¿elbetowej (pod warunkiem, ¿e nie 
ma w niej otworów, bo – jak sam mówi: „to 
jest trudno”, a on jest zwolennikiem pro-
stych rozwi¹zañ). Projektant od wentylacji 
jest jeszcze zabawniejszy. Po przedstawieniu 
koncepcji architektonicznej, w ci¹gu pierw-
szych 5 minut na pytanie, jak mo¿na i nale-
¿y prowadziæ kana³y i gdzie lokowaæ centrale, 
powiedzia³: „za ma³o miejsca”. Kiedy wska-
za³em te miejsca, ten z obra¿on¹ min¹ przy-
zna³ mi w koñcu racjê. A z opowieœci moich 
znajomych wynika, ¿e architekci maj¹ czêsto 
zbyt wygórowane wymagania lub nie maj¹ w 
ogóle ochoty dyskutowaæ z bran¿ystami.

Na koniec pozostaje „z³ota myœl”: im le-
piej nam wyjdzie projekt, tym lepiej dla nas.

mgr in¿. arch. Marek Diehl
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Prawo autorskie 
zagadnienia wybrane – cz. II 

Podmiotem prawa autorskiego na grun-
cie obowi¹zuj¹cej ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach po-
krewnych [PrAut] (tekst jednolity Dz. U. z 
2000 r. nr 80 poz. 904 z późn. zm.) jest za-
sadniczo osoba twórcy. U¿ycie stwierdzenia 
„osoba twórcy” ma o tyle istotne znaczenie, 
¿e tylko osobie fizycznej mo¿na przypisaæ 
status twórcy.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 PrAut, prawo au-
torskie przys³uguje twórcy, o ile ustawa nie 
stanowi inaczej. Z zasady wyra¿onej w po-
wo³anym przepisie wynika, ¿e nabycie 
przez twórcê prawa autorskiego zwi¹zane 
jest z samym stworzeniem utworu i na-
stêpuje w sposób pierwotny z mocy prawa. 
Do nabycia prawa autorskiego, nie jest za-
tem konieczne spe³nienie przez twórcê ja-
kichkolwiek czynnoœci o charakterze for-
malnym. Ustawodawca dopuszcza wyj¹tki 
od tej zasady, które wymagaj¹ jednak 
szczególnego upowa¿nienia ustawowego. 
Przyk³adem takiego wyj¹tku jest nabycie 
przez pracodawcê w sposób pierwotny au-
torskiego prawa maj¹tkowego do progra-
mu komputerowego, stworzonego przez 
pracownika w ramach wykonywania obo-
wi¹zków ze stosunku pracy, jednak¿e z 
zastrze¿eniem, ¿e umowa istniej¹ca miê-
dzy pracownikiem a pracodawc¹ nie za-
wiera w tym wzglêdzie innych postano-
wieñ.1 Warto w tym miejscu zaznaczyæ, i¿ 
zgodnie z art. 12 ust. 1 PrAut, je¿eli usta-
wa lub umowa o pracê nie stanowi¹ ina-
czej, pracodawca, którego pracownik stwo-
rzy³ utwór w wyniku wykonywania obo-
wi¹zków ze stosunku pracy, nabywa z 
chwil¹ przyjêcia utworu autorskie prawa 
maj¹tkowe w granicach wynikaj¹cych z 
celu umowy o pracê i zgodnego zamiaru 
stron. Jednak¿e w tym przypadku nabycie 
przez pracodawcê maj¹tkowego prawa au-
torskiego do tzw. utworu pracowniczego 
ma charakter pochodny.2 Zauwa¿yæ zatem 
nale¿y, i¿ nie zawsze pojêcie twórcy i pojê-
cie podmiotu prawa autorskiego bêd¹ po-
jêciami to¿samymi.

Ustawodawca w art. 8 ust. 2 PrAut 
wprowadza domniemanie, zgodnie z któ-
rym, twórc¹, czyli autorem utworu, jest 
osoba, której nazwisko w tym charakterze 
uwidoczniono na egzemplarzach utworu 
lub której autorstwo podano do publicznej 
wiadomoœci w jakikolwiek inny sposób w 
zwi¹zku z rozpowszechnianiem utworu. 
Przypomnieæ nale¿y, ¿e w rozumieniu 
PrAut utworem rozpowszechnionym jest 
utwór, który za zezwoleniem twórcy zosta³ 
w jakikolwiek sposób udostêpniony pu-
blicznie.3 Takie unormowanie art. 8 ust. 2 
PrAut w po³¹czeniu z regulacj¹ art. 8 ust. 1 
PrAut oznacza, ¿e domniemanie autor-
stwa nie jest równoznaczne z domniema-
niem przys³ugiwania praw autorskich, 
chodzi tu bowiem jedynie o domniemanie 
okreœlonego przymiotu faktycznego (au-
torstwa), z którym dopiero ustawa ³¹czy 
skutki prawne.4 Konsekwencj¹ istnienia 
domniemania z art. 8 ust. 2 PrAut jest ko-
niecznoœæ wykazania przez osobê zaprze-
czaj¹c¹ temu domniemaniu, i¿ twórc¹ 
utworu jest inna osoba ni¿ ta, która sygnu-
je utwór.

Z powo³anego przepisu nie wynika 
wprost, w jaki sposób utwór musi byæ ozna-
czony nazwiskiem twórcy. Przyj¹æ zatem 
wypada, ¿e ju¿ samo wskazanie nazwiska 
projektanta w tabelce zamieszczonej na 
projekcie budowlanym spe³nia warunek 
okreœlony w art. 8 ust. 2 PrAut.

Art. 9 ust. 1 PrAut reguluje kwestiê wspó³-
autorstwa, stanowi¹c, ¿e wspó³twórcom przy-
s³uguje prawo autorskie wspólnie. Ze wspó³-
autorstwem mamy do czynienia, gdy wiêcej 
ni¿ jedna osoba wnios³a twórczy wk³ad w po-
wstanie utworu. Zakres powo³anego przepi-
su obejmuje zarówno wspó³autorskie dzie³a 
nieroz³¹czne (tj. takie, przy których nie wy-
stêpuj¹ wyodrêbnialne i nadaj¹ce siê do sa-
modzielnej eksploatacji wk³ady poszczegól-
nych twórców), jak i dzie³a roz³¹czne (tj. ta-
kie, w których pochodz¹ce od poszczegól-
nych wspó³twórców czêœci maj¹ samodziel-
ne znaczenie).5 Za wspó³twórcê nie mo¿na 

natomiast uznaæ osoby, która przy tworzeniu 
utworu wykonywa³a jedynie czynnoœci o cha-
rakterze posi³kowym.6

O istnieniu wspó³autorstwa utworu i 
tym samym istnieniu wspólnego prawa 
autorskiego mo¿na mówiæ jedynie w przy-
padku, gdy wspó³autorzy porozumieli siê 
co do stworzenia utworu. Ustawodawca 
nie wymaga tutaj zewnêtrznej formy takie-
go porozumienia np. umowy zawartej 
miêdzy wspó³autorami, wystarczy bowiem, 
¿e wspó³autorzy wnieœli swoje twórcze 
wk³ady w powstanie utworu, realizuj¹c 
tym samym wspólny cel jego stworzenia. 
Przyk³adem wspó³autorstwa utworu mo¿e 
byæ kompleksowy projekt budynku, który 
³¹czy w sobie projekty wygl¹du zewnêtrz-
nego budynku, jego konstrukcji i instala-
cji oraz zagospodarowania dzia³ki, na któ-
rej budynek ma byæ usytuowany, opraco-
wane przez kilku projektantów poszcze-
gólnych specjalnoœci i tworz¹ce komplet-
n¹ i spójn¹ ca³oœæ. Dla przyjêcia wspó³au-
torstwa nie ma znaczenia wielkoœæ czy 
wartoœæ twórczego wk³adu wniesionego 
przez poszczególnych wspó³autorów w po-
wstanie utworu. Zdanie drugie art. 9 ust. 1 
PrAut stanowi, i¿ domniemywa siê, ¿e 
wielkoœci udzia³ów s¹ równe. Mo¿liwe jest 
zatem inne roz³o¿enie wielkoœci udzia³ów, 
zale¿nie od wp³ywu na ca³oœæ utworu wiel-
koœci wk³adów twórczych wniesionych 
przez poszczególnych wspó³autorów.

Tak¿e w przypadku wspó³autorstwa z 
samym stworzeniem utworu wi¹¿e siê na-
bycie z mocy prawa i w sposób pierwotny 
praw autorskich przez wszystkich wspó³-
autorów.

Jaros³aw Przybysz

1 Por. art. 74 ust. 3 PrAut. Zob. równie¿ art. 11 i 
art. 70 ust. 1 PrAut.

2 Art. 12 ust. 1 PrAut nie ma zastosowania do 
utworów wykonanych na podstawie umowy o dzie³o 
lub umowy zlecenia.

3 Art. 6 ust. 3 PrAut.
4 J. Barta, M. Czajkowska-D¹browska, Z. 

Æwi¹kalski, R. Markiewicz, E. Traple – Ustawa o pra-
wie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz 
– Dom Wydawniczy ABC, 2001, wyd. II. – SIP LEX.

5 tam¿e.
6 Por. wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 5 lipca 

2002 r.; sygn. akt III CKN 1096/00 – Biuletyn SN 
2003/2/10.
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Domy na Księżym Młynie ok. 1890 r.
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NASZA MAŁA OJCZYZNA

Łódzkie domy familijne
W wielorakim pejza¿u dawnej przemy-

s³owej £odzi na pierwszy plan wysuwaj¹ siê 
monumentalne gmachy wielowydzia³owych 
fabryk oraz otaczaj¹ce je budynki gospo-
darcze i techniczne. W œcis³ym zwi¹zku z 
nimi pozostaj¹ wille i pa³ace przemys³ow-
ców, a tak¿e domy mieszkalne dla robotni-
ków, dozoru technicznego i kierownictwa 
zak³adu. Swoisty uk³ad sprzê¿ony stanowi 
znacz¹cy walor krajoznawczy, a bez tej „ilu-
stracji” przemys³owe dzieje miasta trac¹ 
wyrazistoœæ i historyczn¹ spójnoœæ. 

Narodziny £odzi w³ókienniczej wi¹¿¹ siê z 
1820 r. W nastêpnych latach na po³udnie od 
Starego Miasta wyros³y znacz¹ce osady fa-
bryczne. Dziêki opiece rz¹du tkacze i prz¹d-
kowie mogli zamieszkaæ w wygodnych parte-
rowych domach rêkodzielniczych. Liczne 
ulgi i dogodnoœci sprawia³y, ¿e ka¿dy rok 
przynosi³ nowe fale osadników. Zmecha-
nizowanie produkcji w 1839 r. umo¿liwi³o 
zatrudnianie w fabrykach tak¿e nisko wy-
kwalifikowanych robotników. Miasto zmieni-
³o oblicze, w sielski, dobrze zaprojektowany 
uk³ad wdziera³y siê piêtrowe budynki, ceny 
dzia³ek budowlanych ros³y w zawrotnym 
tempie i nikt nie ¿a³owa³ przydomowych 
ogrodów na ten cel. Koszty wynajmu miesz-
kañ zmusza³y ubogich przybyszów do szuka-
nia kwater w najpodlejszych warunkach. 
Stabilizacja za³ogi w takiej sytuacji nie nale-
¿a³a do naj³atwiejszych, a robotnik, który 

zdoby³ odpowiednie doœwiadczenie, by³ ³ako-
mym k¹skiem dla konkurencji. Przemys³owcy 
zorientowali siê, ¿e przyfabryczne, tanie i w 
miarê wygodne mieszkanie mo¿e byæ g³ów-
nym czynnikiem oczekiwanej stabilizacji. 
Pierwszym, który to zrozumia³, by³ Ludwik 
Geyer. Wzniós³ on w latach 40. XIX w. kilka 
parterowych domów w s¹siedztwie swojego 
pa³acu, przy Górnym Rynku (od strony par-
ku). Wybudowa³ tak¿e dom dla pracowników 
cukrowni w Rudzie Pabianickiej. Późniejsza 
plajta zak³adu spowodowa³a pozbycie siê 
tych budynków, które zosta³y przebudowane 
i nie spe³nia³y funkcji domów familijnych.

Terminu „domy familijne” u¿ywano od 
XVIII w. na okreœlenie mieszkalnych domów 
patronalnych stawianych przy manufaktu-
rach, hutach, kopalniach itp. Niekiedy wzno-
szono ca³e osiedla podobnych do siebie, ko-
szarowych domów, a czasem ograniczano siê 
do kilku budynków przeznaczonych dla fa-
chowców sprowadzanych z zagranicy. Po 
1850 r. Tytus Salt z Bradfortu wzniós³ przy 
zak³adach w³ókienniczych osiedle z³o¿one z 
800 domów, podobne powsta³o we Francji z 
inicjatywy ksiêcia Ludwika Napoleona. W 
1854 r. w Brukseli zorganizowano nawet 
kongres poœwiêcony tej tematyce, a œwiatowa 
Wystawa Przemys³owa w Pary¿u w 1867 r. 
ukaza³a wzorcowy budynek familijny i zapre-
zentowa³a problem w osobnym dziale wysta-
wienniczym. 

£ódź na tym tle prezentowa³a ju¿ pierw-
sze udane doœwiadczenia. Zawdziêcza³a je 
Karolowi Scheiblerowi, fabrykantowi, który 
zabudowa³ po³udniow¹ czêœæ Wodnego 
Rynku i œrodek parku Spacerowego (Źród-
liska) fabryk¹ oraz w³asn¹ siedzib¹. Szybki 
wzrost produkcji i zatrudnienia ( w 1868 r. – 
1000 osób) sk³oni³ przemys³owca do budo-
wy pierwszych w £odzi, wzorcowych domów 
familijnych. Zaprojektowa³ je Jan Bojan-
kowski, budowniczy m. £odzi. Wznoszone 
stopniowo od 1865 do 1868 r. wzd³u¿ pó³-
nocnej krawêdzi Wodnego Rynku, sk³ada³y 
siê z piêciu budynków dwupiêtrowych i jed-
nego parterowego (od strony ul. Wodnej).

Scheibler z³o¿y³ do w³adz miasta dodat-
kow¹ proœbê o wyra¿enie zgody na budowê 
kolejnych trzech domów, ale nigdy ich nie 
wystawi³. „Familijniaki” stanê³y na wprost 
pa³acu i fabryki, tworz¹c charakterystyczny 
uk³ad, znany wczeœniej z magnackich fol-
warków: miejsce pracy – pa³ac w³aœciciela 
– czworaki. 

Do dzisiaj pozosta³y jedynie domy piê-
trowe, które maj¹ po 10 mieszkañ na kon-
dygnacji: cztery wiêksze w czêœci œrodkowej 
po 22 m2 i szeœæ mniejszych o powierzchni 
13 m2. Do ka¿dego budynku dobudowano 
po dwie klatki schodowe (okaza³e przybu-
dówki od strony podwórka), prowadzi³y od 
nich w¹skie, poprzeczne korytarze z wej-
œciami prosto do izb. Maj¹ one po dwa okna 
i przewód kominowy, budynki nie s¹ pod-
piwniczone. Komórki, ubikacje i pralnie 
ulokowano na podwórzu, oddzielnie dla 
ka¿dego domu. Uformowano je w kszta³cie 
podkowy, umieszczaj¹c na skrzydle lewym 
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ubikacjê, a na prawym pralniê. Pozbawione 
ozdób architektonicznych elewacje s¹ suro-
we i proste, wczeœniej by³y nietynkowane. 
Przestrzenie pomiêdzy domami wype³nia³y 
ma³e ogródki oddzielone od rynku drew-
nianym p³otem. 

W tym samym zespole wzniesiono bu-
dynek w naro¿niku parku Źródliska, przy 
ul. Fabrycznej. Znajdowa³y siê w nim miesz-
kania dla personelu technicznego i ogrod-
nika. Budynek ma jedno piêtro i dodatkow¹ 
oficynê z pomieszczeniami gospodarczymi, 
z lewej strony wjazd na podwórko. 

W nastêpnych latach K. W. Scheibler za-
kupi³ rozleg³e tereny Ksiê¿ego M³yna ze sta-
rymi zabudowaniami fabrycznymi. Po ich 
usuniêciu i zniwelowaniu terenu przyst¹-
piono do realizacji œmia³ego projektu urba-
nistycznego, który obejmowa³ gmachy fa-
bryczne, rezydencjê fabrykanck¹, budynki 
gospodarcze oraz rozleg³e osiedle robotni-
cze i folwark. Skala przestrzenna przedsiê-
wziêcia by³a ogromna; zabudowania siêga³y 
od Widzewa do œródmieœcia £odzi i od pól 
zarzewskich do ul. Rokiciñskiej. Osi¹ za³o-
¿enia by³a ul. Emilii (obecnie ul. Tymie-
nieckiego), przeciê³a j¹ ul. Przêdzalniana, 
³¹cz¹ca fabrykê z najdalszymi domami ro-
botniczymi. 

Osiedle powsta³o stopniowo po 1875 r. 
wg projektu Hilarego Majewskiego. Na wprost 
wejœcia do przêdzalni wytyczono ul. Ksiê¿y 
M³yn, której nadano kszta³t szerokiej alei z 
trawnikami i drzewami w œrodku. Wzd³u¿ 
alei wzniesiono dwa szeregi po szeœæ domów 
i dodano trzeci od strony ul. Przêdzalnianej. 

Od strony pó³nocnej oœ zosta³a zamkniêta 
kompozycyjnie budynkami szko³y powszech-
nej (1876-77), obok której wybudowano 
parterowy sklep-konsum, powiêkszony po 
latach o dodatkowe elementy.

Domy s¹ jednakowe, dwukondygnacyj-
ne, murowane z czerwonej ceg³y, nietynko-
wane i pozbawione ozdób. W œcianach 
szczytowych znajduj¹ siê wejœcia do budyn-
ków, prowadz¹ce na korytarz biegn¹cy 
wzd³u¿ budynku oraz do klatek schodo-
wych. Na ka¿dej kondygnacji s¹ cztery 
mieszkania dwuizbowe po 40 m2 i cztery 
jednoizbowe po 25 m2. W budynkach od 
strony ul. Przêdzalnianej wejœcia do miesz-
kañ parteru prowadz¹ wprost z ulicy, przez 
prostok¹tn¹ sieñ, pomiêdzy domami zbu-
dowano komórki i ubikacje. Ca³y teren by³ 
ogrodzony i zamykany.

W nastêpnych latach dobudowano kolej-
ne domy usytuowane wzd³u¿ ul. Przêdzal-
nianej do ul. Fabrycznej. Powtarza³y one 
uk³ad z Ksiê¿ego M³yna, jedynie dwa budyn-
ki przy ul. Fabrycznej wyró¿niaj¹ siê wiêksz¹ 
skal¹ i dodatkowym piêtrem. Na ich zaple-
czu poprowadzono ukoœnie liniê kolejow¹, 
co zmusi³o projektanta do skoœnego usytu-
owania komórek. W latach miêdzywojen-
nych w domach od strony ul. Fabrycznej lo-
kowano zas³u¿onych pracowników i spor-
towców Klubu Sportowego „Zjednoczeni”.

Kolejny zespó³ domów familijnych po-
wsta³ w 1887 r. przy ul. Przêdzalnianej 48-
-58. Podobnie jak wczeœniejsze budynki s¹ 
one nietynkowane, wejœcia na klatkê scho-

dow¹ znajduj¹ siê od ulicy, korytarze po-
przeczne prowadz¹ do 16 mieszkañ jedno-
izbowych o powierzchni 25 m2. Projektant 
budynków o¿ywi³ elewacjê frontow¹ p³yci-
nami, odcinkowym gzymsem pomiêdzy 
oknami, ceglanym fryzem i sterczynowymi 
szczytami nad wejœciem oraz blankami na 
naro¿nikach. Ubikacje i komórki znajduj¹ 
siê w podwórkach.

W miarê rozbudowy fabryki powiêksza-
no liczbê domów mieszkalnych. Powsta³y 
one przy ul. Kiliñskiego 183 i 190, przy ul. 
Tymienieckiego w s¹siedztwie bielnika oraz 
przy ul. K¹tnej (Wróblewskiego) dla pra-
cowników tkalni „Tivoli”. Wybudowano tak-
¿e trzy domy familijne dla fabrycznej stra¿y 
ogniowej. Usytuowano je w obszernej pose-
sji, zamkniêtej od strony ul. Emilii (Tymie-
nieckiego) budynkiem remizy i ¿elaznym 
p³otem. Podwórko koñczy³o siê placem æwi-
czeñ i ogródkami. Domy wyró¿niaj¹ siê 
blendowymi zdobieniami œcian i prostymi 
murowanymi attykami na krawêdzi dachu.

£¹cznie w 1912 r. firma posiada³a 80 
domów dla 2740 robotników i ok. 6500 
cz³onków ich rodzin. Hierarchia pracowni-
cza znajdowa³a swoje odbicie w przydziale 
mieszkañ – kadra techniczna otrzymywa³a 
3-5 izbowe, majstrowie dwuizbowe, robot-
nicy jednoizbowe. Znakomitym uzupe³nie-
niem przestrzeni mieszkalnej by³y szko³y, 
przedszkola, ambulatorium, szpital, dom 
kultury i tereny zielone.

Domy familijne przy ul. Przędzalnianej
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dokoñczenie na str. 36

Domy familijne przy ul. Targowej
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Z żałobnej karty
Non omnis moriar… 

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

  Jan Redzisz

  Miros³aw Ciszek

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

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

w koœciele parafialnym pod wezwaniem œwiêtej Teresy i œwiêtego Jana Bosko 
przy ul. Kopciñskiego 1/3.

Nowa witryna internetowa ŁOIIB
Informujemy, ¿e 11 stycznia br. pod adre-

sem www.lod.piib.org.pl ruszy³a nowa strona 
£ódzkiej Okrêgowej Izby In¿ynierów Budo-
wnictwa. Nowa szata graficzna sprawia, ¿e witry-
na jest bardziej przejrzysta i funkcjonalna.

Nasza witryna, opracowana przez infor-
matyka £OIIB, korzysta z systemu zarz¹dza-
nia treœci¹ Joomla!, rozprowadzanego na za-
sadach open source, napisanego w jêzyku 
PHP, wykorzystuj¹cego bazê danych MySQL, 
który jest pochodn¹ popularnego systemu 
Mambo. Joomla! jest najszybciej rozwijaj¹-
cym siê projektem open source w kategorii 
systemów zarz¹dzania treœci¹. Zmiany poja-
wiaj¹ siê szybko, powa¿ne b³êdy eliminowa-
ne s¹ z systemu niemal na bie¿¹co.

Kana³y RSS, buforowanie dla zwiêksze-
nia wydajnoœci, tworzenie wersji przezna-
czonej do wydruku, przeszukiwanie strony 
– to tylko przyk³ady licznych atutów tego 
systemu. Jego zastosowanie u³atwia redago-
wanie i kontrolê nad wygl¹dem oraz zawar-
toœci¹ strony, co wp³ywa na zwiêkszenie jej 
funkcjonalnoœci. Edycja treœci jest o wiele 
³atwiejsza, a to sprawia, ¿e szybciej pojawia-
j¹ siê nowe informacje. Nie bez znaczenia 
jest tak¿e znaczne przyspieszenie ³adowa-
nia siê strony.

Uaktualniono informacje w poszczegól-
nych dzia³ach. Dodano nowe wzory doku-
mentów niezbêdnych w postêpowaniu kwalifi-
kacyjnym, m.in. do ubiegania siê o rejestracjê 
ksi¹¿ek praktyki zawodowej. Uaktualniono 
akty prawne dotycz¹ce budownictwa oraz re-
gulaminy zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ £OIIB.

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e zainteresowanie wi-
tryn¹ z roku na rok wzrasta o oko³o 10 000 
odwiedzin. W 2004 r. zanotowaliœmy 10 
168 odwiedzin, w 2005 r. 22 741, w 2006 r. 
32 168, a w styczniu tego roku ich liczba 
dosz³a do 6000. W ostatnich miesi¹cach 
najczêœciej szukali Pañstwo informacji tele-
adresowych £OIIB, sprawdzali numery in-
dywidualne kont, przegl¹dali informacje 
dotycz¹ce egzaminów i kursu na uprawnie-
nia budowlane oraz studiów podyplomo-
wych.

Szczególn¹ popularnoœci¹ cieszy siê za-
k³adka „Praca”, w której publikujemy nieod-
p³atnie aktualnie nadsy³ane przez pracodaw-
ców oferty, zaœ czynni cz³onkowie £OIIB 
mog¹ zamieœciæ swoje og³oszenia o poszuki-
waniu pracy w dziale „Szukam pracy”, wysy-
³aj¹c wczeœniej swój anons na adres Izby.

Na stronie g³ównej dostêpna jest wyszu-
kiwarka s³u¿¹ca do przeszukiwania zawar-

toœci witryny, przy czym nie wyszukuje ona 
numerów kont i wa¿noœci zaœwiadczeñ. Te 
mo¿na sprawdziæ w zak³adce Sprawy cz³on-
kowskie/Lista cz³onków, dostêpnej tak¿e ze 
strony g³ównej (odnoœnik znajduje siê pod 
g³ówn¹ wyszukiwark¹).

Dostêpny jest równie¿ harmonogram 
aktualnych szkoleñ i kursów oraz konfe-
rencji (a tak¿e archiwum konferencji, które 
siê ju¿ odby³y). Dla osób zainteresowanych 
otrzymywaniem informacji o aktualno-
œciach ze strony g³ównej, dostêpny jest ka-
na³ w formacie RSS, który nale¿y subskry-
bowaæ wybranym czytnikiem kana³ów in-
formacyjnych.

W najbli¿szym czasie stworzona zosta-
nie internetowa wersja „Kwartalnika £ódz-
kiego” – biuletynu informacyjnego £OIIB 
(w tej chwili mo¿na tylko pobraæ ze strony 
wszystkie numery naszego czasopisma w 
postaci plików PDF).

Wszelkie uwagi i propozycje prosimy 
przesy³aæ na adres: lod@piib.org.pl z dopi-
skiem „strona internetowa”. Serdecznie za-
praszamy do odwiedzin.

Emil Nowak
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SZKOLENIA
CZAS MIEJSCE PROBLEMATYKA

16 marca 2007 r.
godz. 16.00-19.00

Siedziba £OIIB 
przy ul. Pó³nocnej 39 w £odzi

Wp³yw wy¿szych harmonicznych napiêcia i pr¹du na pracê urz¹dzeñ 
i instalacji elektrycznych
prof. dr hab. in¿. Zygmunt Kuœmierek (Politechnika £ódzka)

23 marca 2007 r. 
godz. 16.00-19.00

Siedziba £OIIB 
przy ul. Pó³nocnej 39 w £odzi

Przepisy przeciwpo¿arowe w projektowaniu i wykonawstwie budowla-
nym – cz. 4 obejmuj¹ca instalacje elektryczne i gazowe oraz kot³ownie
mgr in¿. po¿. Tomasz B³a¿ejewski (Komenda Miejska SP)

28 marca 2007 r.
godz. 9.00-15.00

Siedziba £OIIB 
przy ul. Pó³nocnej 39 w £odzi

Ró¿norodne problemy zwi¹zane z mikroklimatem i ze 
zdrowotnoœci¹ budynków mieszkalnych
dr in¿. Jerzy Karyœ (Politechnika Wroc³awska)

6 kwietnia 2007 r.
godz. 16.00-19.00

Siedziba £OIIB 
przy ul. Pó³nocnej 39 w £odzi

Oœwietlenie elektryczne – cz. IV; projektowanie i weryfikacja
dr in¿. Wies³awa Pabjañczyk (Instytut Elektroenergetyki P£ i 
Komitet Oœwietleniowy PKN)

19 kwietnia 2007 r.
godz. 16.00-19.00

Siedziba £OIIB 
przy ul. Pó³nocnej 39 w £odzi

Ch³odnictwo w klimatyzacji – cz.1.
dr in¿. Wies³aw Karpiñski (Politechnika £ódzka)

20 kwietnia 2007 r. 
godz. 16.00-19.00

Be³chatów 
Hotel “Energetyk” 
ul. Czapliniecka 44

Ustawa Prawo budowlane – stan aktualny 
mgr in¿. arch. Mariola Berdysz (Warszawa)

20 kwietnia 2007 r.
godz. 16.00-19.00

Piotrków Trybunalski
Dom Technika
ul. Armii Krajowej 24a

Remonty obiektów hydrotechnicznych.
prof. dr hab. in¿. Zbigniew Kledyñski (Politechnika Warszawska)

26 kwietnia 2007 r. 
godz. 16.00-19.00

Siedziba £OIIB 
przy ul. Pó³nocnej 39 w £odzi

Ochrona przeciwprzepiêciowa urz¹dzeñ AKPiA
prof. dr hab. in¿. Andrzej Sowa (Politechnika Bia³ostocka)

27 kwietnia 2007 r.
godz. 16.00-19.00

Siedziba £OIIB 
przy ul. Pó³nocnej 39 w £odzi

Wybrane realizacje Pierre Luigi Nerviego w aspekcie rozwi¹zañ kon-
strukcyjnych.
prof. dr hab. in¿. Artem Czkwianianc (Politechnika £ódzka)

27 kwietnia 2007 r. 
godz. 16.00-19.00

Skierniewice  
Hotel Polonia  
ul. Reymonta 18

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Czêœæ I 
prof. dr hab. in¿. Andrzej Sowa (Politechnika Bia³ostocka)

10 maja 2007 r.
godz. 16.00-19.00

Siedziba £OIIB 
przy ul. Pó³nocnej 39 w £odzi

Przyczyny i zapobieganie awariom oraz katastrofom konstrukcji 
drewnianych
prof. dr hab. in¿. Zbigniew Mielczarek (Politechnika Szczeciñska)

17 maja 2007 r. 
godz. 16.00-19.00

Siedziba £OIIB 
przy ul. Pó³nocnej 39 w £odzi

Ochrona przeciwprzepiêciowa urz¹dzeñ AKPiA
prof. dr hab. in¿. Andrzej Sowa (Politechnika Bia³ostocka)

18 maja 2007 r.
godz. 16.00-19.00

Skierniewice  
Hotel Polonia  
ul. Reymonta 18

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Czêœæ II
prof. dr hab. in¿. Andrzej Sowa (Politechnika Bia³ostocka)

25 maja 2007 r.
godz. 16.00-19.00

Siedziba £OIIB 
przy ul. Pó³nocnej 39 w £odzi

Ch³odnictwo w klimatyzacji – cz. 2. 
dr in¿. Wies³aw Karpiñski (Politechnika £ódzka)

25 czerwca 2007 r.
godz. 16.00-19.00

Siedziba £OIIB 
przy ul. Pó³nocnej 39 w £odzi

Problematyka zamówieñ publicznych w œwietle ostatniej nowelizacji 
ustawy
prof. dr hab. Andrzej Borowicz (Uniwersytet £ódzki)

Ze wzglêdów organizacyjnych prosimy uczestników szkoleñ o wczeœniejsze zg³oszenia, których nale¿y dokonywaæ w biurze £OIIB lub telefonicz-
nie: 042 632 97 39, wzglêdnie faksem: 042 630 56 39 lub e-mailem: lod@piib.org.pl. Je¿eli zachodzi koniecznoœæ dostarczenia materia³ów 

szkoleniowych – preferujemy osoby, które dokona³y wczeœniejszego zg³oszenia uczestnictwa.
D l a  c z ³ o n k ó w  £ O I I B  w s z y s t k i e  s z k o l e n i a  s ¹  b e z p ³ a t n e .
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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¿y-
nierów Budownictwa (termin wa¿noœci 
zaœwiadczenia uzale¿niony jest od wyso-
koœci sk³adki wp³aconej na konto £OIIB),

• 140 z³ (za 12 miesiêcy) – z czego 80 z³ 
przeznaczone jest na ubezpieczenie OC 
a 60 z³ na Krajow¹ Izbê In¿ynierów Bu-
downictwa (KIIB).

UWAGA! Osoby, które rozpoczynaj¹ ubez-
pieczenie przed 1 stycznia 2007 r. wp³acaj¹ 
160 z³.

Ka¿dy cz³onek £ódzkiej Okrêgowej 
Izby In¿ynierów Budownictwa ma indy-
widualne numery kont: do wp³aty sk³ad-

ki 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 zaœwiad-
czenia, nale¿y na 15 dni przed jego up³ywem (w 
celu usprawnienia pracy biura prosimy jednak 
o dokonywanie wp³at z wyprzedzeniem 30-
-dniowym) wp³aciæ sk³adkê na £ódzk¹ Okrê-
gow¹ Izbê In¿ynierów Budownictwa (odpo-
wiednio 150 lub 300 z³) i 140 z³ na konto Kra-
jowej Rady PIIB (w przypadku gdy up³ynê³o 12 
miesiêcy od poprzedniej wp³aty). 

UWAGA!

Cz³onkowie naszej Izby, którzy otrzymali 
przypomnienie informuj¹ce, ¿e nie op³acali 
sk³adek cz³onkowskich przez ponad 6 miesiê-
cy, proszeni s¹ o niezw³oczne uiszczenie za-
leg³ych op³at. W przeciwnym wypadku zosta-
n¹ zawieszeni 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”. Ponadto – zgodnie z obowi¹zu-
j¹cym od 25 maja 2005 r. Regulaminem PIIB 
w sprawie zasad i trybu zawieszania w pra-
wach cz³onka oraz skreœlania z listy cz³onków 
– zawieszenie powoduje m.in. utratê czynne-
go i biernego prawa wyborczego, a w szczegól-
noœci, wygaœniêcie mandatu delegata na okrê-
gowe i krajowe zjazdy oraz mandatu do pe³-
nienia wszelkich funkcji w organach Izby.

Informacje o składkach

Po wp³yniêciu ww. op³at biuro £OIIB 
wysy³a cz³onkowi listem poleconym za-
œwiadczenie wa¿ne odpowiednio 6 lub 12 
miesiêcy.

Bliskimi s¹siadami Scheiblerów, byli 
Grohmanowie, których przedsiêbiorstwo 
rozwija³o siê stopniowo przy ulicach Fabry-
cznej, Targowej i Tylnej. Tu tak¿e, przy ul. 
Targowej 73-79, wzniesiono domy familij-
ne. Pierwszy z nich powsta³ w 1872 r. (nr. 
77), jest parterowy, murowany z ceg³y, nie-
tynkowany. Ma wysokie drewniane podda-
sze mieszkalne przykryte dwuspadowym 
dachem. Wejœcie prowadzi³o od ulicy (dziœ 
zamurowane) oraz od podwórza. Z koryta-
rza wchodzi³o siê do czterech mieszkañ i na 
schody przy pó³nocnej œcianie. Elewacje s¹ 
piêcioosiowe, w drewnianej strefie podda-
sza znajduje siê piêæ niskich okien, a w 
œcianach szczytowych po dwa. 

W tej samej linii zbudowano w 1875 r. 
kolejne domy, jednopiêtrowe, w których po 
1923 r. nadbudowano drugie piêtro i facjat-
kê na osi. Prostok¹tny plan budynków jest 
urozmaicony aneksami klatek schodowych. 
Po obu stronach korytarza s¹ cztery du¿e 
pomieszczenia i jedno mniejsze szerokoœci 
korytarza, w czêœci przeciwleg³ej do scho-

dokoñczenie ze str. 33 dów. Okna s¹ proste z po³¹czonymi podok-
niami, na szczytach znajdowa³y siê okulusy 
oœwietlaj¹ce i strych, a w podwórkach zabu-
dowania gospodarcze i ogródki. 

Z zak³adem by³y tak¿e powi¹zane funk-
cjonalnie inne budynki pracownicze. Przy 
ul. Magazynowej znajduje siê dom dla 
s³u¿by i koniuszych H. Grohmana (zbudo-
wany w 1889 r., a powiêkszony przez 
Franciszka Che³miñskiego w 1903 r.). Jest 
to budynek jednopiêtrowy, trójosiowy ze 
skrzyd³ami po bokach. We wnêtrzu znaj-
duje siê 10 pomieszczeñ dostêpnych z 
klatki schodowej. 

Rada Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  
uprzejmie zaprasza członków i sympatyków Izby 

na uroczyste poświęcenie sztandaru ŁOIIB

które nastąpi w niedzielę 18 marca 2007 r. podczas Mszy Świętej  
odprawianej o godz. 18.00 w kościele pod wezwaniem św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus i św. Jana Bosko (w Łodzi przy Rondzie Solidarności).

Przy ul. Tylnej 12 zbudowano w 1912 r. 
wg projektu Kazimierza Stebelskiego jedno-
piêtrowy dom dla wy¿szych urzêdników fa-
brycznych. Do korpusu g³ównego dobudo-
wano prostopad³¹ oficynê-skrzyd³o. Oœ bu-
dynku podkreœlono wielobocznym ryzalitem 
z potrójnymi oknami od frontu i w¹skimi na 
bokach. Dekoracyjne blendy pod oknami 
kontrastuj¹ z czerwieni¹ cegie³. Ryzalit jest 
zakoñczony ozdobnym, trójk¹tnym szczy-
tem. Wejœcie do budynku i na klatkê schodo-
w¹ znajduje siê po lewej stronie budynku.

Ryszard Bonis³awski


