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Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy,

O tym, że czas pędzi jak szalony, wiedzą z 
pewnością wszyscy lub prawie wszyscy, 
a jednak czasami ze zdumieniem stwier-
dzamy, że od jakiegoś wydarzenia upły-
nęło tak wiele dni, miesięcy czy nawet 
lat. Przyznaję, że dla mnie takim zasko-
czeniem był fakt bliskiego już końca ka-
dencji delegatów na zjazdy naszej Izby, 
których wybraliśmy jesienią 2005 roku.

Otóż tych 155 wybrańców, stanowią-
cych – w myśl zapisów art. 15 ust. 1 usta-
wy samorządowej – najwyższy organ 
Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Bu-
downictwa, już po raz ostatni spotka się 
18 kwietnia br. w dużej sali obrad Rady 
Miasta Łodzi.

Nadarza się zatem okazja, aby podzię-
kować członkom tego organu, który jest 
– w moim subiektywnym odczuciu – bar-
dzo ważnym ogniwem każdej spośród 
16 Izb Okręgowych. To właśnie podczas 
zjazdu zapadają kluczowe decyzje, a każ-
dy z delegatów ma prawo zadawania na-
wet najtrudniejszych pytań. To przecież 
za pośrednictwem delegatów realizowa-
na jest demokracja przedstawicielska, 
jaka obowiązuje w samorządzie zawodo-
wym inżynierów budownictwa. Zjazd 
okręgowy jest zatem naszym małym re-
gionalnym parlamentem, a pełnienie 
funkcji delegata na zjazd powinno być 
zaszczytnym obowiązkiem członka Izby.

W tym miejscu przychodzi mi na 
myśl stare przysłowie: „Jak sobie po-
ścielesz, tak się wyśpisz”, które adresu-
ję szczególnie do Koleżanek i Kolegów 
narzekających na działalność samorzą-
du zawodowego. Przecież sami możecie 
wziąć nasze sprawy w swoje ręce. A 
okazja ku temu nadarzy się już wkrót-
ce, albowiem jesienią odbędą się wybo-

ry delegatów na zjazdy naszej Izby w 
kadencji 2010-2014. Już teraz gorąco 
zachęcam do udziału w tych wyborach.

Tymczasem w drugiej połowie II ka-
dencji możemy powiedzieć, że co nieco 
już zdziałaliśmy, a ponieważ „nie od ra-
zu Kraków zbudowano”, nie można 
przeto wymagać, ażeby nasza dość mło-
da samorządowa demokracja funkcjo-
nowała jak szwajcarski zegarek.

Wdzięczny jestem zatem Koleżankom 
i Kolegom delegatom za to, że wszystkie 
dotychczasowe zjazdy wypełniały swo-
je zadania, a frekwencja, aczkolwiek z 
roku na rok malejąca (z 93,0% w 2006 
roku do 73,6% w 2008 roku), była wy-
starczająca do zapewnienia prawomoc-
ności  podejmowanych uchwał.

Liczę więc, że spotkamy się w komple-
cie na VIII Zjeździe ŁOIIB, w trakcie któ-
rego będziemy mogli uścisnąć sobie dło-
nie w poczuciu dobrze spełnionego sa-
morządowego obowiązku.

Andrzej B. Nowakowski 
Przewodniczący Rady ŁOIIB
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Aktualności
• 4 listopada 2008 r. w Warszawie 

odbyło się posiedzenie Krajowej Ko-
misji Kwalifikacyjnej z przewodni-
czącymi Okręgowych Komisji Kwali-
fikacyjnych (OKK).

• 5 listopada 2008 r. w Warszawie 
odbyło się plenarne posiedzenie Kra-
jowej Rady PIIB, podczas którego 
m.in.:
— dokonano podsumowania VII Kra-

jowego Zjazdu PIIB, ocenionego 
zgodnie jako bardzo udany;

— wysłuchano informacji przedsta-
wionej przez mecenasa Krzyszto-
fa Zająca, dotyczącej stanu orzecz-
nictwa sądowego w sprawach z 
udziałem samorządu zawodowego 
inżynierów budownictwa. Wynika 
z niej m.in., że najwięcej odwołań 
do Sądów Administracyjnych do-
tyczy interpretacji zakresu decyzji 
o nadaniu uprawnień budowla-
nych, a zwłaszcza decyzji o stwier-
dzeniu przygotowania zawodowe-
go do pełnienia samodzielnych 
funkcji technicznych w budownic-
twie. Stosunkowo dużo osób od-
wołuje się w sprawach uznania 
praktyki zawodowej, lecz tutaj pra-
wo jest nieubłagane, bo liczy się 
tylko czas praktyki odbywanej 
pod kierownictwem osoby posia-
dającej uprawnienia budowlane 

bez ograniczeń, a zatem technicy 
nie mogą być opiekunami prak-
tyk zawodowych. Ponadto, Na-
czelny Sąd Administracyjny wydał 
wyrok, z którego wynika, że maj-
strowie nie pełnią samodzielnych 
funkcji technicznych w budownic-
twie, lecz jedynie mogą kierować 
robotami budowlanymi w zakre-
sie powierzonym im przez kierow-
nika budowy bądź kierownika ro-
bót. Ponadto, postanowieniem z 
20 października 2008 r. Wojewó-
dzki Sąd Administracyjny w War-
szawie odrzucił skargę działacza 
samorządu zawodowego z Bydgo-
szczy na uchwałę VII Krajowego 
Zjazdu PIIB w sprawie zmiany w 
statucie PIIB, dotyczącej kadencyj-
ności przewodniczących organów 
Krajowej Izby oraz Okręgowych 
Izb;

— jednomyślnie przyjęto uchwałę w 
sprawie skierowania do Trybunału 
Konstytucyjnego wniosku o zba-
danie zgodności z przepisami Kon-
stytucji RP przepisu art. 15 ust. 3 
ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane;

— wysłuchano złożonej przez prze-
wodniczącego Komisji Prawno -Re-
gulaminowej Krajowej Rady PIIB 
informacji dotyczącej ustaw, nad 

którymi aktualnie pracuje parla-
ment: o samorządach zawodowych 
architektów, inżynierów budow-
nictwa oraz urbanistów, o zmianie 
ustawy Prawo budowlane oraz do-
tyczącej świadectw charakterysty-
ki energetycznej budynków i loka-
li mieszkalnych. Po dłuższej dys-
kusji Krajowa Rada jednomyślnie 
przyjęła uchwałę w sprawie nowe-
lizacji ustawy o samorządach za-
wodowych architektów, inżynie-
rów budownictwa oraz urbani-
stów;

— przyjęto uchwałę dotyczącą termi-
narza przygotowań do VIII Krajo-
wego Zjazdu PIIB;

— wysłuchano informacji Skarbnika 
Krajowej Rady na temat realizacji 
budżetu Krajowej Izby za 9 miesię-
cy 2008 r.;

— przyjęto uchwały: w sprawie zmia-
ny regulaminu uznawania cudzo-
ziemcom kwalifikacji do wykony-
wania samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie, w spra-
wie wydatków ponoszonych w 
2009 r. na wydawanie miesięczni-
ka „Inżynier Budownictwa” oraz 
uchwałę zmieniającą regulamin 
dotyczący postępowania kwalifi-
kacyjnego w przypadku nadawa-
nia uprawnień budowlanych.

• 6 listopada 2008 r. w godz. 11.00-
-16.00 w gmachu Wydziału Zarządza-
nia UŁ miała miejsce konferencja 
pod hasłem „Łódź metropolitalna”, 
której organizatorami byli: Oddział 
Łódzki TUP oraz Uniwersytet Łódzki.

• 7 listopada 2008 r. w siedzibie Izby 
mgr inż. pożarnictwa Tomasz Błaże-
jewski przeszkolił 20 osób z zakresu 
problematyki projektowania ochro-
ny przeciwpożarowej obiektów bu-
dowlanych,

• 14 listopada 2008 r. w siedzibie 
Izby zaledwie 7 osób wysłuchało in-
teresującej prelekcji dr. hab. inż. 
arch. Jacka Wesołowskiego z Polite-
chniki Łódzkiej na temat różnych 
sposobów konstruowania hal pero-
nowych.



Pani Poseł Hanna Zdanowska 
wpisuje się  do Księgi Pamiątkowej ŁOIIB
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• 14-15 listopada 2008 r. w Ośrodku 
Przygotowań Olimpijskich w Spale 
odbyło się, połączone ze szkoleniem, 
spotkanie Krajowych i Okręgowych 
Rzeczników Odpowiedzialności Za-
wodowej oraz członków Krajowego 
Sądu Dyscyplinarnego i przewodni-
czących Okręgowych Sądów Dyscypli-
narnych. W części szkoleniowej omó-
wione zostały najczęściej popełniane 
błędy w postępowaniach z zakresu 
odpowiedzialności zawodowej oraz 
dyscyplinarnej w budownictwie.

• 16 listopada 2008 r. obchodzono 
Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach 
Wypadków Drogowych.

• 18-19 listopada 2008 r. w hotelu 
„Ossa” (powiat rawski) odbyła się na-
rada szkoleniowa poświęcona pro-
blemowi odbiorów obiektów budow-
lanych ze szczególnym uwzględnie-
niem zagadnień ochrony przeciwpo-
żarowej. Organizatorem narady był 
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru 
Bu dowlanego wraz z Komendą Woje-
wó dzką Państwowej Straży Pożarnej 
w Łodzi, a udział w niej wzięli przed-
stawiciele Powiatowych Inspektora-
tów Nadzoru Budowlanego.

• 19 listopada 2008 r. w siedzibie 
Izby odbyło się 19. posiedzenie Pre-
zydium Rady, podczas którego m.in.:
— przeanalizowano realizację budżetu 

naszej Izby za 10 miesięcy 2008 r.,
— podjęto decyzje niezbędne do 

opracowania prowizorium budże-
towego na 2009 rok,

— przyznano bezzwrotną zapomogę 
losową w związku z trudną sytu-
acją finansową wnioskodawcy,

— zapoznano się z wynikami akcji prze-
kazywania przez członków ŁOIIB 
adresów poczty elektronicznej,

— podsumowano wyniki akcji prote-
stacyjnej, o przeprowadzenie któ-
rej zaapelowało Prezydium Rady 
do członków wszystkich organów 
naszej Izby w związku z kontrower-
syjną nowelizacją ustawy samo-
rządowej zaproponowaną przez 
Nadzwyczajną Komisję Sejmową 
„Przyjazne Państwo”,

— przyjęto informację na temat kur-
sów i szkoleń organizowanych 
przez naszą Izbę,

— podjęto decyzje niezbędne do 
opracowania projektu uchwały o 
zwołaniu VIII Zjazdu ŁOIIB,

— przyjęto terminarz posiedzeń Pre-
zydium oraz Rady na I kwartał 
2009 r.,

— przeprowadzono dość szeroką dy-
skusję na temat zagrożeń funkcjo-
nowania samorządu zawodowego 
inżynierów budownictwa oraz klu-
czowych zadań stojących przed na-
szą Izbą.

• 21 listopada 2008 r. w siedzibie Izby 
zorganizowaliśmy warsztaty szkolenio-
we dla członków Sądu Dys cyplinarne-
go oraz Rzeczników Odpo wiedzialności 
Zawodowej ŁOIIB. Szko lenia tego ro-
dzaju domagali się od pewnego czasu 
przewodniczący obu zainteresowanych 
organów. Na mocy uchwały Rady ŁOIIB 
warsztaty szkoleniowe były obowiąz-
kowe, a osoby nieobecne zostały zobo-
wiązane do zwrotu kosztów poniesio-
nych przez naszą Izbę.

• 28 listopada 2008 r. egzaminem 
pisemnym z udziałem 107 osób roz-
poczęła się XII sesja egzaminacyjna 
na uprawnienia budowlane, która 
zakończyła się 5 grudnia. Do egzami-
nów ustnych zakwalifikowanych zo-
stało 105 osób, a uprawnienia bu-
dowlane uzyskało 90 osób, co daje 
84-procentową zdawalność.

• 30 listopada 2008 r. „Kwartalnik 
Łódzki” obchodził swoje piąte uro-
dziny, o których – jak to zwykle bywa 
– pamiętali tylko najbliżsi.

• 3 grudnia 2008 r. w siedzibie 
Krajowej Izby Inżynierów Budowni-
ctwa miało miejsce spotkanie Krajo-
wych i Okręgowych Rzeczników Od-
powiedzialności Zawodowej z Głów-
nym Inspektorem Nadzoru Budowla-
nego panem Robertem Dziwińskim. 
Omawiano problemy związane z po-
stępowaniami dotyczącymi odpowie-
dzialności zawodowej osób pełnią-
cych samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie.

• 5 grudnia 2008 r. w restauracji 
„Finezja” w Skierniewicach miało miej-
sce spotkanie z okazji jubileu szu trzy-
dziestolecia Skierniewickiego Oddzia-
łu Stowarzyszenia Elektryków Polskich. 
W części oficjalnej wystąpił prezes 
Oddziału inż. Tadeusz Bedna rek, po 
czym nastąpiło spotkanie koleżeńskie. 

• 6 grudnia 2008 r. w Warszawie ob-
radował jednodniowy Nadzwyczajny 
Krajowy Zjazd Izby Architektów. Sa-
morząd zawodowy inżynierów bu-
downictwa reprezentował na nim dr 
inż. Janusz Rymsza – Sekretarz Kra-
jowej Rady PIIB.

• 10 grudnia 2008 r. z inicjatywy 
Okręgowego Inspektora Pracy w 
Łodzi zostało zorganizowane sympo-
zjum pod hasłem „Łódzkie budow-
nictwo: dzisiejsze problemy, nadzieje 
na jutro”. Dominowała problematy-
ka bezpieczeństwa pracy na łódzkich 
budowach.

• Tego samego dnia w Instytucie 
Architektury i Urbanistyki Politech-
niki Łódzkiej odbyło się kolejne po-
siedzenie Kolegium Konsultacyjnego 
Instytutu z udziałem pana Włodzi-
mierza Tomaszewskiego – wicepre-
zydenta m. Łodzi. Omawiano proble-
my związane z bieżącymi oraz przy-
szłymi łódzkimi inwestycjami.

• Tego samego dnia w siedzibie naszej 
Izby odbyło się XI plenarne posie-
dzenie Rady ŁOIIB z udziałem pani 
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Hanny Zdanowskiej – posłanki na 
Sejm RP VI kadencji. Podczas pierw-
szej części posiedzenia omówiono 
problemy funkcjonowania samorzą-
du zawodowego inżynierów budow-
nictwa ze szczególnym uwzględnie-
niem działalności Łódzkiej Okręgo-
wej Izby Inżynierów Budownictwa. 
W miarę szczegółową relację, zatytu-
łowaną „Wizyta Pani Poseł”, zamie-
ściliśmy na str. 11.

Po około dwóch godzinach w ro-
boczej części posiedzenia m.in.:
— przyjęto sprawozdanie Skarbnika 

Rady z wykonania budżetu Izby za 
10 miesięcy 2008 roku,

— zatwierdzono uchwały podjęte 
przez Prezydium Rady podczas 
posiedzenia w dniu 19 listopada 
2008 r.,

— przyjęto 4 uchwały w sprawach: 
a) zwołania VIII Zjazdu ŁOIIB, 
b) schematu organizacyjnego 

biura Izby w 2009 r., 
c) ograniczenia w 2008 r. liczby 

miesięcznych ryczałtów wypłaca-
nych członkom organów ŁOIIB, 

d) prowizorium budżetowego 
na 2009 rok,

— wysłuchano informacji o działal-
ności w okresie od 17 września 
2008 r. do 10 grudnia 2008 r. 
trzech organów ŁOIIB:

a) Komisji Kwalifikacyjnej,
b) Sądu Dyscyplinarnego,

c) Rzeczników Odpowiedzialno-
ści Zawodowej.

• 15 grudnia 2008 r. o godz. 17.00 w 
Sali Konferencyjnej ŁOIIB rozpoczę-
ło się siódme w historii naszej Izby 
spotkanie opłatkowe, na które zosta-
li zaproszeni przewodniczący i człon-
kowie wszystkich organów naszej Iz-
by, delegaci na Krajowe Zjazdy oraz 
organizatorzy Punktów Informacyj-
nych. W uroczystości, którą popro-
wadził ksiądz Kazimierz Kurek SDB 
(kapelan ŁOIIB), wzięła udział kilku-
dziesięcioosobowa grupa Koleżanek 
i Kolegów z terenu Łodzi i wojewódz-
twa łódzkiego.

• 16 grudnia 2008 r. o godz. 12.30 w 
łódzkim Pałacu Poznańskich przy uli-
cy Ogrodowej 15 rozpoczęło się wo-
jewódzkie spotkanie bożonarodze-
niowe. Honory gospodarzy pełnili: 
pani Jolanta Chełmińska – Wojewoda 
Łódzki oraz pan Włodzimierz Fisiak 
– Marszałek Województwa Łódzkiego.

• 17 grudnia 2008 r. w Warszawie 
odbyło się plenarne posiedzenie Kra-
jowej Rady PIIB z udziałem ministra 
Olgierda Dziekońskiego, który zapo-
znał zebranych ze stanem prac nad 
ustawami o zmianie ustaw: o samo-
rządach zawodowych architektów, 
inżynierów budownictwa oraz urba-
nistów, o wyrobach budowlanych 
oraz Prawo budowlane. Stwierdził, 
że ustawa o samorządach zawodo-

wych nie jest zła, różnicuje w dosta-
teczny sposób te trzy różne zawody, 
natomiast bardziej szczegółowa re-
gulacja zasad funkcjonowania tych 
zawodów pozostaje w rękach samych 
zainteresowanych, którzy powinni 
realizować to na poziomie wewnętrz-
nych przepisów i uregulowań. Powsta-
łe ostatnio kontrowersje pomiędzy 
samorządami inżynierów budownic-
twa oraz architektów muszą zostać 
wyjaśnione podczas bezpośrednich 
spotkań ich przedstawicieli, albo-
wiem resort infrastruktury oczekuje 
na wypracowanie kompromisu. Ogło-
szone zostało formalne stanowisko 
rządu RP w sprawie zmian do ustawy 
o samorządach zawodowych zapro-
ponowanych przez Nadzwyczajną Ko-
misję Sejmową „Przyjazne Państwo”, 
które dotyczyły m.in. zniesienia obo-
wiązkowego wpisu na listę członków 
właściwej izby samorządu zawodo-
wego. Jest ono zdecydowanie nega-
tywne oraz sugeruje zaprzestania 
prac legislacyjnych nad rozwiązania-
mi zawartymi w tym projekcie usta-
wy o zmianie ustawy o samorządach 
zawodowych.

Nadal trwają prace nad projekta-
mi zmian ustawy Prawo budowlane 
– rządowym oraz wypracowanym 
przez Komisję „Przyjazne Państwo”. 
Przy czym ten ostatni, zdaniem mini-
stra, został zmieniony w około 90 
procentach. Trzeba przyznać, że 
ustawa środowiskowa, która weszła 
w życie 15 listopada 2008 r., w znacz-
nym stopniu może skomplikować 
proces budowlany, lecz resort infra-
struktury nie ma na to wpływu, albo-
wiem przepisy dotyczące ochrony 
środowiska zostały wcześniej wypra-
cowane przez polski rząd w negocja-
cjach dostosowawczych przeprowa-
dzonych z Komisją Europejską.

Projekt nowej ustawy o wyrobach 
budowlanych został już wysłany do 
uzgodnień międzyresortowych, a je-
go treść została opublikowana w wi-
trynie internetowej Ministerstwa In-
frastruktury.
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Odpowiadając na zadawane przez 
członków Krajowej Rady pytania, mi-
nister Olgierd Dziekoński stwierdził 
m.in., że dyrektywa Unii Europejskiej, 
dotycząca charakterystyki energety-
cznej budynków, formalnie wejdzie w 
życie we wszystkich 27 krajach człon-
kowskich dopiero 1 stycznia 2009 r. 
Nie należy zatem liczyć na jakiekol-
wiek zmiany tego aktu prawnego 
przed upływem 3-4 lat od tej daty. Po 
takim czasie bowiem tradycyjnie oce-
niane są skutki funkcjonowania wszel-
kich przepisów europejskich.

W dalszej części posiedzenia Kra-
jowej Rady m.in.:
— wysłuchano informacji o realizacji 

wniosków zgłoszonych podczas 
VII Krajowego Zjazdu PIIB,

— zapoznano się z informacją na te-
mat realizacji budżetu Krajowej 
Izby na koniec listopada 2008 r. 
(Skarbnik Krajowej Rady poinfor-
mował również, że zostały zaku-
pione trzyletnie obligacje skarbo-
we na sumę 3 milionów zł oraz 
krótkoterminowe bony skarbowe 
na sumę 1,5 mln zł),

— przyjęto uchwałę w sprawie ko-
rekty budżetu na 2008 rok,

— zapoznano się z wytycznymi doty-
czącymi zasad współpracy z me-
diami, które opracował dyrektor 
Biura Komunikacji Społecznej Kra-
jowej Izby,

— wysłuchano informacji Sekretarza 
Krajowej Rady o szkoleniach i kon-
ferencjach naukowo-technicznych 
organizowanych przez Okręgowe 
Izby.

• Tego samego dnia o godz. 15.00 w 
siedzibie naszej Izby już po raz dwu-
nasty odbyła się uroczystość wręcze-
nia decyzji o nadaniu przez Komisję 
Kwalifikacyjną ŁOIIB uprawnień bu-
dowlanych osobom, które w sesji je-
siennej pomyślnie przeszły przez 
wszystkie szczeble postępowania kwa-
lifikacyjnego oraz zdały stosowny 
egzamin. Potencjalni członkowie na-
szej Izby złożyli uroczyste ślubowa-
nie (również po raz 12.). Wojewodę 

łódzkiego reprezentował dr inż. Jan 
Michajłowski.

• 19 grudnia 2008 r. w Instytucie 
Europejskim (Centrum Alcide de 
Gasperi) przy ul. Piotrkowskiej 258/
260 odbyło się spotkanie wigilijne 
łódzkich elektryków zorganizowane 
przez Oddział Łódzki Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich (SEP).

• 20 grudnia 2008 r. w Warszawskim 
Domu Technika odbyło się, kończące 
kadencję 2004-2008, sprawozdaw-
czo-wyborcze zebranie Rady Krajo-
wej Naczelnej Organizacji Technicz-
nej. Zwraca uwagę fakt, że w skład 
Zarządu Głównego NOT wybranego 
na kadencję 2008-2012 nie wszedł 
żaden z reprezentantów SEP – bar-
dzo zasłużonego stowarzyszenia na-
ukowo-technicznego o prawie dzie-
więćdziesięcioletniej tradycji.

• 1 stycznia br. obchodzono po raz 
42. Światowy Dzień Pokoju. 

• Komisja Europejska ogłosiła Rok 
Twórczości i Innowacji 2009.

• Słowacja weszła do strefy EURO jako 
16. kraj Unii Europejskiej.

• Od 1 stycznia br. liczba miast w na-
szym kraju zwiększyła się do 897, bo 
w tym dniu przybyło ich pięć.

• 14 stycznia br. użyczyliśmy Salę 
Konferencyjną na zebranie członków 
Oddziału Łódzkiego Związku Mostow-
ców RP, podczas którego podsumo-
wano działalność Oddziału w 2008 

roku oraz przyjęto plan działalności 
w 2009 r. Prezentowany był również 
film „I Światowa Wyprawa Mostowa 
– Azja 2008”.

• 20 stycznia br. w ramach Między-
narodowych Targów „Budma 2009” 
w Poznaniu działacze Wielkopolskiej 
OIIB zorganizowali Dzień Inżyniera 
Budownictwa.

• 21 stycznia br. odbyło się 20. posie-
dzenie Prezydium Rady ŁOIIB, pod-
czas którego m.in.:
— Skarbnik Rady przedstawił wstęp-

ną analizę wykonania budżetu 
Izby w 2008 roku, z której wynika, 
że niepokojąco zmalały przychody 
z tytułu składek członkowskich, co 
zmusza Radę do oszczędnego pla-
nowania wydatków,

— zapoznano się z organizacją i har-
monogramem przygotowań do 
VIII Zjazdu ŁOIIB,

— omówiono kilka spraw członkow-
skich,

— przyjęto informację na temat kur-
sów oraz szkoleń organizowanych 
przez naszą Izbę,

— wytypowano podziemny zbiornik 
wyrównawczy na wodę pitną o 
konstrukcji murowanej, zlokalizo-
wany w okolicach Radiostacji, jako 
obiekt, który należy zgłosić jako 
zabytek techniki.

dokończenie na s. 36
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Aktualnie na liście członków naszej Izby umieszczo-
ne są 7282 osoby, które pełnią samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie w niżej wymienionych 
specjalnościach:

• konstrukcyjno-budowlanej  .  .  .  .  .  .  . 3817 .  .  (52,42%)
• instalacyjnej w zakresie sieci,  

instalacji i urządzeń cieplnych,  
wentylacyjnych, gazowych,  
wodociągowych i kanalizacyjnych   .  . 1482 .  .  (20,35%)

• instalacyjnej w zakresie sieci,  
instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych .  .  .  .  .  .  .  .  . 1259 .  .  .(17,29%)

• drogowej .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  309 .  .  .  (4,24%)
• wodno-melioracyjnej*  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .156 .  .  .  (2,14%)
• kolejowej .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  93 .  .  .  (1,28%)
• telekomunikacyjnej   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  62 .  .  .  (0,85%)
• architektonicznej  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  61 .  .  .  (0,84%)
• mostowej .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  43 .  .  .  (0,59%)

* Decyzje o stwierdzeniu kwalifikacji do pełnienia samodzielnych funk-
cji technicznych w budownictwie w specjalności wodno-melioracyjnej by-
ły wydawane w okresie od 1 kwietnia 1975 r. do 31 grudnia 1994 r. i pozo-
stały w mocy zgodnie z zasadą zachowywania praw dobrze nabytych.

* * *

Dane statystyczne o członkach ŁOIIB według kryteriów:

wykształcenia:

– 3751 inżynierów stanowi 51,51% członków Izby,
– 3263 techników stanowi 44,81% członków Izby,
– 268 majstrów stanowi 3,68% członków Izby.

wieku:

– 446 członków (6,13%) w wieku od 26 do 35 lat,
– 735 członków (10,09%) w wieku od 36 do 45 lat,
– 2317 członków (31,82%) w wieku od 46 do 55 lat,

N a s z a  I z b a  w  s t a t y s t y c e
(dane z 4 lutego 2009 r.)

– 2854 członków (39,19%) w wieku od 56 do 65 lat,
– 930 członków (12,77%) w wieku powyżej 65 lat.

płci:

W naszym gronie mamy 856 Koleżanek (11,76%) oraz 6426 
Kolegów (88,24%).

miejsca zamieszkania:

dzielnica Łódź-Bałuty  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 996  .  (13,68%)
dzielnica Łódź-Polesie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 790  .  (10,85%)
dzielnica Łódź-Widzew   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  614  .  .  (8,43%)
dzielnica Łódź-Górna   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 604  .  .  (8,29%)
powiat bełchatowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 448  .  .  (6,15%)
powiat zgierski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 360  .  .  (4,94%)
Piotrków Trybunalski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 337  .  .  (4,63%)
powiat pabianicki   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 325  .  .  (4,46%)
powiat sieradzki   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  251  .  .  (3,45%)
powiat tomaszowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 242  .  .  (3,32%)
dzielnica Łódź-Śródmieście .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 240  .  .  (3,29%)
powiat radomszczański  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 223  .  .  (3,06%)
powiat kutnowski   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  216  .  .  (2,97%)
Skierniewice.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  198  .  .  (2,72%)
powiat łódzki wschodni .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  181  .  .  (2,48%)
powiat piotrkowski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  170  .  .  (2,33%)
powiat łowicki.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  170  .  .  (2,33%)
powiat wieluński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  162  .  .  (2,22%)
powiat opoczyński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  159  .  .  (2,18%)
powiat zduńskowolski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  103  .  .  (1,41%)
powiat łaski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 95  .  .  (1,30%)
powiat pajęczański .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 83  .  .  (1,14%)
powiat rawski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 73  .  .  (1,00%)
powiat skierniewicki.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70  .  .  (0,96%)
powiat poddębicki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 65  .  .  (0,89%)
powiat łęczycki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52  .  .  (0,71%)
powiat brzeziński.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32  .  .  (0,44%)
powiat wieruszowski   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27  .  .  (0,37%)

* * *

Należy dodać, że pełne prawa członka samorządu zawodowego inżynierów budownictwa posiada 6759 osób, ponieważ 
489 osób zostało zawieszonych na swój wniosek z powodu czasowego zaprzestania wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie, a 34 osoby zostały zawieszone na wniosek Skarbnika Rady Izby na skutek nieuiszczania 
składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.
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Robert Dziwiński

Urodził się w 1964 r. w Litewnikach Starych. Ukończył stu-
dia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego. W latach 1987-1994 pracował w Minister-
stwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, między 
innymi jako wicedyrektor Departamentu Prawnego i 
Orzecznictwa. Reprezentował Ministerstwo Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa w pracach legislacyjnych 
nad ustawami Prawo budowlane i o zagospodarowaniu 
przestrzennym. Jest współautorem projektów ustaw Pra-
wo budowlane i o zagospodarowaniu przestrzennym oraz 
aktów wykonawczych do tych ustaw. W latach 1995-2007 

sprawował funkcję Zastępcy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Z dniem 31 
sierpnia 2007 roku został powołany przez Prezesa Rady Ministrów na stanowisko 
Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

Coraz bardziej skuteczny nadzór
Wywiad z Robertem Dziwińskim – Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego

W 2008 roku obchodziliśmy 80-le-
cie nadzoru budowlanego. Czy 
nadzorowi budowlanemu w Polsce 
udaje się skutecznie pełnić rolę 
„policji budowlanej”? 

Nadzór budowlany jest organem admi-
nistracji rządowej o pewnych cechach 
policyjnych, ale nie jest to „policja budo-
wlana” sensu stricto. Wiążą nas wszyst-
kie ograniczenia wynikające z Kodeksu 
postępowania administracyjnego, rola 
policyjna jest więc realizowana jedynie 
w takim zakresie, w jakim pozwala 
Kodeks. Natomiast pytaniem pozostaje, 
czy udało się elementy policyjne w ja-
kiejś mierze zrealizować. Na pewno nie 
w sposób całkowicie satysfakcjonujący, 
bo nie udało się do końca rozwiązać 
problemu samowoli budowlanej czy 
nieuczciwości w procesie budowlanym. 
Mogę jednak stwierdzić, że od 1995 r. 
samowola budowlana przestała być 
największym problemem nadzoru bu-
dowlanego, skala zjawiska zmniejszyła 
się kilkakrotnie i dotyczy generalnie 
mniejszych obiektów budowlanych. 
Jest to widoczny przejaw skuteczności 
nadzoru budowlanego. Wydaje się, że 
nadzór dosyć sprawnie radzi sobie rów-
nież z przypadkami naruszenia prawa 
w procesie budowlanym, natomiast nie 
jest satysfakcjonujący czas reakcji – od 
wykrycia nieprawidłowości do zakoń-
czenia postępowania w tych sprawach. 
Ale to się już wiąże nie z elementem po-
licyjnym, a z procedurami administra-
cyjnymi, które potrafią ciągnąć się lata-
mi – od wydania decyzji lub postano-
wienia, poprzez ich zaskarżanie, kon-
trolę sądową i wreszcie egzekucję admi-
nistracyjną rozstrzygnięć. Powoduje to 
w odbiorze społecznym poczucie nie-
skuteczności nadzoru – podkreślam – 
tylko po części uzasadnione, ponieważ 
działania organów są zgodne z proce-
durami prawnymi, ale niewidoczne dla 
otoczenia.

A co zmieniło się w ciągu 13 lat 
funkcjonowania tego Urzędu?

Przede wszystkim zmieniło się po wie-
lekroć prawo, na podstawie którego 
nadzór budowlany funkcjonuje, co na 
pewno nie sprzyja stabilności tejże służ-
by. Ilość zmian w Prawie budowlanym 
sprawia trudności nie tylko inwesto-
rom, ale również pracownikom nadzo-
ru budowlanego. Ustawa jest coraz tru-
dniejsza do stosowania nie tylko dlate-
go, że dotyczy  specjalistycznej materii, 
ale również dlatego, że tak często zmie-
niają się regulacje prawne. 

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego 
istnieje już ponad 14 lat, a nadzór bu-
dowlany w strukturze krajowej funk-
cjonuje lat 10. Wydaje się, że w ciągu 
tego czasu, zarówno Urząd, jak i tereno-
wy nadzór budowlany okrzepły i wro-
sły na stałe w strukturę polskiej admini-
stracji. GUNB rozpoczynał działalność 
jako urząd centralny, który odpowiadał 
za sprawy zarówno nadzoru budowla-
nego, jak i administracji architektonicz-
no-budowlanej, a oba te piony były usy-
tuowane w ramach administracji ogól-
nej. Obecnie te piony są wyodrębnione. 
Rozdzielenie funkcji nadawania prawa, 
czyli administracji architektoniczno-bu-

dowlanej i funkcji kontroli przestrzega-
nia prawa, czyli nadzoru budowlanego, 
wydaje się rozwiązaniem trafnym. Tru-
dno się przecież spodziewać, że jeżeli 
kontrolujący i kontrolowany będą funk-
cjonowali w tej samej strukturze, to 
kontrola zawsze będzie w pełni obiek-
tywna i rzetelna. Praktyka potwierdza, 
że po rozdzieleniu administracji archi-
tektoniczno-budowlanej i nadzoru ma-
my zdecydowanie mniej niejasnych sy-
tuacji.

Gdy w roku 1999 powstawał nadzór 
terenowy, brakowało wszystkiego – lu-
dzi, sprzętu, siedzib, a w konsekwencji 
również możliwości sprawnego działa-
nia. Obecnie w każdym powiecie działa 
– lepiej lub gorzej – powiatowy inspek-
torat nadzoru budowlanego, a w każ-
dym województwie dobrze funkcjonują 
wojewódzkie inspektoraty. Nasze służ-
by w terenie nie mają już dzisiaj więk-
szych problemów ze sprzętem, środka-
mi transportu czy komputerami. W tej 
chwili mamy już w pełni zapewnioną 
komunikację elektroniczną między szcze-
blem wojewódzkim a szczeblem cen-
tralnym, kwestią najbliższej przyszłości 
jest rozszerzenie jej na szczebel powia-
towy.
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Budżet nadzoru został znacząco 
przez te 14 lat wzmocniony, ale nieste-
ty, niewystarczająco w stosunku do po-
trzeb. Głównym problemem, z jakim się 
stykamy, jest fluktuacja kadr. Pracow-
nicy nadzoru budowlanego są bardzo 
pożądanymi przez pracodawców spe-
cjalistami i dlatego, niestety, często od-
chodzą z pracy w administracji rządo-
wej do innych, lepiej płacących jedno-
stek i dotyczy to nie tylko rynku budow-
lanego jako takiego, ale także organów 
administracji samorządowej, która rów-
nież zapewnia lepsze wynagrodzenia. 
Dopóki płace w nadzorze budowlanym 
nie będą przynajmniej na poziomie 
średniej w branży budowlanej, to z tym 
problemem będziemy się stykać dalej. 

Pomimo trudności kadrowych i fi-
nansowych, z którymi borykamy się od 
lat, nadzór jest bardziej widoczny, w po-
zytywnym słowa znaczeniu, na ze-
wnątrz – w sensie odbioru społecznego. 
Paradoksalnie, liczba skarg kierowa-
nych do nadzoru świadczy nie tylko o 
tym, jak się powszechnie uważa, że nad-
zór źle funkcjonuje, ale jest to również 
dowód zaufania obywateli do organów 
nadzoru budowlanego, gdzie kierowa-
ne są sygnały o naruszaniu prawa w pro-
cesie budowlanym. Gdyby istniało po-
wszechne przekonanie, że nadzór i tak 
nie jest w stanie nic zrobić, to po prostu 
nie byłoby sensu kierować do niego 
tych skarg. Fakt, że z roku na rok liczba 
skarg rośnie, jest więc dowodem na to, 
że społeczeństwo pokłada zaufanie w 
skuteczność nadzoru budowlanego. 

W poprzedniej kadencji GUNB pla-
nował doprowadzić do powołania 
okręgowych inspektoratów nadzo-
ru budowlanego w miejsce powia-
towych. Jakie jest uzasadnienie te-
go pomysłu i czy zrezygnowano z 
takiego rozwiązania?

Przypomnijmy najpierw, że był to pro-
jekt poselski poprzedniej kadencji, któ-
remu GUNB bardzo kibicował. Wiązało 
się to z prozaiczną sprawą, a mianowi-
cie, niewystarczającą ilością środków, 
które budżet państwa może przezna-

czyć na funkcjonowanie nadzoru bu-
dowlanego. Rozważaną wtedy kwestią 
było, czy te środki finansowe mają tra-
fiać do blisko 400 jednostek, czy też
znacznie mniejszej liczby, co pozwoliło-
by na ograniczenie wydatków  tzw. po-
zamerytorycznych, czyli przeznaczo-
nych na utrzymanie biur, czynsze, ob-
sługę kadrową i finansową. W sytuacji,
gdyby przeznaczono w budżecie pań-
stwa wystarczającą kwotę na nadzór 
budowlany, nie byłoby potrzeby zabie-
gania o okręgowe inspektoraty. 

Czy zrezygnowano z takiego rozwią-
zania? Zobaczymy, w jaki sposób będzie 
się zmieniało Prawo budowlane i czy 
zostaną wdrożone bardziej istotne 
zmiany dotyczące kompetencji nadzoru 
budowlanego. Myślę, że na obecnym 
etapie dopiero w ślad za tym mogą być 
rozważane zmiany dotyczące organiza-
cji nadzoru. Chociaż warto w tym miej-
scu powiedzieć, że kolejne kontrole NIK 
wskazywały na nieskuteczność modelu 
powiatowego, więc wydaje się, że po-
winny być prowadzone dalsze prace, 
które pozwolą doprowadzić do uspraw-
nienia skuteczności funkcjonowania 
nadzoru na szczeblu powiatowym albo 
do zmiany tego modelu. 

Czy nadzór budowlany jest skutecz-
ny w egzekwowaniu przepisów pra-
wa?

Jest skuteczny na tyle, na ile może, 
uwzględniając problemy kadrowe oraz 
na ile pozwala prawo. Oczywiście, po-
mijam przypadki patologiczne, które 
się zdarzają wszędzie, niestety, w nad-
zorze również, gdy mamy do czynienia 
z przypadkami łamania prawa czy dzia-
łania obok prawa. Muszę podkreślić, że 
na takie sytuacje reagujemy jedno-
znacznie i zdecydowanie. W ubiegłym 
roku po raz pierwszy w wyniku kontro-
li GUNB w organach szczebla powiato-
wego wystosowaliśmy wnioski do woje-
wódzkich inspektorów nadzoru budow-
lanego o odwołanie powiatowych in-
spektorów nadzoru budowlanego. 
Reakcja z naszej strony jest więc zdecy-
dowana. 

Natomiast podstawowym problemem, 
z jakim się stykają nasze służby przy eg-
zekwowaniu prawa, jest postępowanie 
egzekucyjne w administracji, które jest 
przede wszystkim bardzo czasochłon-
ne, a ponadto tak skonstruowane, że 
zniechęca organy administracji do pro-
wadzenia postępowań. Na przykład za-
skakującym rozwiązaniem jest to, że 
nadzór budowlany za wyegzekwowanie 
prawa musi płacić komornikowi. 

Zdaję sobie sprawę, że jest to obszar, 
w którym powinno być poprawione 
funkcjonowanie nadzoru, ale aby mógł 
skuteczniej egzekwować prawo, musi 
być spełnionych kilka warunków. Po 
pierwsze, nadzór musi być stabilny, mu-
si dysponować odpowiednimi środka-
mi na funkcjonowanie, a przede wszyst-
kim na płace dla pracowników, żeby nie 
odchodzili z pracy. Po drugie, musi być 
stabilne prawo, bo egzekwowanie pra-
wa, które się zmienia kilka razy w roku, 
jest zadaniem bardzo trudnym. Po trze-
cie, ze strony samych pracowników nad-
zoru budowlanego musi być świado-
mość konieczności egzekwowania pra-
wa. I nad tym ostatnim elementem pra-
cujemy, prowadząc działania kontrolne 
i szkoleniowe. 

Jak ocenia Pan wdrażanie unij-
nych dyrektyw regulujących unij-
ny rynek materiałów budowla-
nych oraz funkcjonowanie syste-
mu nadzoru w zakresie ich wpro-
wadzania do obrotu i kontroli? Na 
czym powinna polegać budowa 
jednolitego rynku materiałów bu-
dowlanych?

Rynek wyrobów budowlanych jest obe-
cnie całkowicie sprywatyzowany. Nie 
występuje tu władcze działanie orga-
nów państwa w rozumieniu gospodar-
czym, co znaczy, że państwo nie ingeru-
je w rynek. Organom państwa pozosta-
ły jedynie funkcje regulacyjne i kontro-
lne. Można więc powiedzieć, że jednoli-
ty rynek funkcjonuje od lat, a sektor 
budowlany był jedną z pierwszych 
branż, które zostały w dużym stopniu 
odpaństwowione.
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Unijna dyrektywa budowlana zosta-
ła wdrożona w 2004 r. Wtedy wprowa-
dziliśmy ustawę o wyrobach budowla-
nych, która funkcjonuje już 5 lat i do tej 
pory nie była nowelizowana, co jest 
ewenementem prawniczym w naszym 
kraju. Ponadto, nasze rozwiązania praw-
ne wdrażające dyrektywę spotkały się z 
pozytywnymi opiniami Komisji Euro-
pejskiej. 

Natomiast w najbliższym czasie cze-
kają nas duże zmiany, wchodzą bowiem 
w życie dwa rozporządzenia Rady Euro-
py, dotyczące wyrobów budowlanych. 
Stoimy też przed nieodległą perspekty-
wą zmiany dyrektywy budowlanej na 
rozporządzenie Rady Europy. Zmieni to 
sytuację z tego względu, że rozporzą-
dzenie wchodzi bezpośrednio do syste-
mu prawnego krajowego i nie wymaga 
przepisów dostosowujących. W związ-
ku z tym ustawa o wyrobach budowla-
nych straci swój dotychczasowy charak-
ter, nie będzie regulować tego, co jest w 
rozporządzeniu, natomiast będzie mu-
siała zapewnić jego sprawne wdroże-
nie. Trudno powiedzieć, kiedy to nastą-
pi, ale musimy się z tym liczyć w najbliż-
szym czasie. 

W tym roku wchodzi w życie rozpo-
rządzenie, które wprowadza możliwość 
swobodnego obrotu wyrobami budow-
lanymi na terenie całej Unii Europejskiej. 
Będzie polegało to na tym, że jeśli wy-
rób jest dopuszczony w jednym kraju 
członkowskim, to automatycznie powi-
nien być dopuszczony w innych krajach. 
Znajdą się więc na rynku europejskim 
wyroby budowlane już nie tylko ozna-
kowane CE, ale również posiadające 
dopuszczenia krajowe. Z kolei nasz 
znak krajowy stanie się znakiem, który 
otwiera rynki innych krajów europej-
skich. Aczkolwiek trzeba przyznać, że 
obserwujemy w Polsce systematyczny 
wzrost wyrobów znakowanych CE, czy-
li podlegających systemowi europej-
skiemu, kosztem systemu krajowego. 
Jest to oczywiste, że jeśli ktoś może, 
przeprowadzając te same badania, 
wprowadzić wyrób na wszystkie rynki 
europejskie, a nie tylko na jeden krajo-

wy – to będzie z takiej możliwości ko-
rzystał. Ponadto, mamy coraz więcej 
norm zharmonizowanych, które zastę-
pują normy krajowe. 

Sprawami kontroli wyrobów bu-
dowlanych, wprowadzonych do obro-
tu w Polsce, zajmuje się około 100 in-
spektorów z wojewódzkich inspekto-
ratów nadzoru budowlanego i z GUNB. 
Nadzór budowlany funkcjonuje więc 
na tyle, na ile pozwalają środki. Stu in-
spektorów nie skontroluje przecież 
100% rynku. Im więcej będzie inspek-
torów, tym większy będzie zakres kon-
troli, ale zwracam uwagę, że też nie 
można popaść w przesadę. Nie zależy 
mi na tym, żeby rozbudowywać tę służ-
bę do niebotycznych rozmiarów, bo 
wcale nie chodzi o to, żeby skontrolo-
wać każdy wyrób budowlany, który 
jest na rynku, ale żeby działać dwojako 
– z jednej strony reagować na przypad-
ki naruszenia prawa, czyli doprowa-
dzić do wycofania wyrobów, które nie 
spełniają wymagań podstawowych w 
trosce o konsumenta, z drugiej – dzia-
łać prewencyjnie, czyli uzmysławiać 
producentom i dystrybutorom, że nie 
opłaca się wprowadzać na rynek wyro-
bów nieodpowiadających wymaga-
niom i że wcześniej czy później takie 
wyroby trafią pod lupę nadzoru bu-
dowlanego. Nadzór budowlany rów-
nież w tym przypadku, jak i w procesie 
budowlanym, dysponuje liczną rzeszą 
tzw. społecznych inspektorów nadzo-
ru budowlanego. Są to różnego rodza-
ju instytucje i organizacje, zrzeszające 
producentów, dystrybutorów, które 
informują o nieprawidłowościach – z 
reguły występujących u konkurencji. 
Przyznam, że spodziewaliśmy się więk-
szej aktywności i zaangażowania ze 
strony organizacji konsumenckich, a 
praktycznie 99% sygnałów i informa-
cji o nieprawidłowościach pochodzi 
właśnie od producentów i zrzeszają-
cych ich organizacji.

Kilka lat temu procedura nadawa-
nia uprawnień budowlanych zosta-
ła przekazana samorządowi zawo-

dowemu – czy Izby właściwie wy-
wiązują się z tego zadania?

Tak, z dużą satysfakcją obserwujemy 
jak obie Izby – zarówno inżynierów bu-
downictwa, jak i architektów – funkcjo-
nują w tym obszarze. Liczba osób uzy-
skujących uprawnienia budowlane sys-
tematycznie rośnie, postępowania pro-
wadzone są rzetelnie, bardzo rzadko 
zdarza się, że przy wpisie do Centralnego 
Rejestru Uprawnionych mamy wątpli-
wości co do prawidłowości przeprowa-
dzonego postępowania administracyj-
nego czy też dotyczące zakresu nada-
nych uprawnień. 

W tym przypadku nie ma mowy o za-
mykaniu się środowiska zawodowego, 
wbrew powszechnej opinii o działa-
niach środowisk korporacyjnych, które 
utrudniają i ograniczają przyjmowanie 
nowych osób po to, by nie stali się kon-
kurencją dla obecnych członków.

Jak Pan ocenia sposoby i rezultaty 
egzekwowania odpowiedzialności 
zawodowej w budownictwie?

O ile bardzo wysoko oceniam pracę sa-
morządu zawodowego w dziedzinie wy-
dawania uprawnień, szkoleń, zapewnia-
nia możliwości wykonywania zawodu 
czy reprezentowania interesów swoich 
członków, to przy egzekwowaniu odpo-
wiedzialności zawodowej moja ocena, 
niestety, nie jest już tak jednoznacznie 
pozytywna. Z przykrością muszę zauwa-
żyć, że Izby praktycznie nie korzystają z 
możliwości prowadzenia postępowań z 
urzędu i nie sięgają po swoje najsilniej-
sze atrybuty, bez względu na to z jakim 
naruszeniem prawa mamy do czynienia. 
Przez 6 lat ukarano z tytułu odpowie-
dzialności zawodowej niespełna 200 
osób, z tego tylko w kilku przypadkach 
były to kary pozbawiające czasowo 
uprawnień budowlanych, czyli te najbar-
dziej dotkliwe. Dopóki samorząd zawo-
dowy nie dojdzie do wniosku, że w jego 
interesie jest działanie samooczyszczają-
ce, czyli bardzo jednoznacznie rygory-
stycznie reagujące na najbardziej skraj-
ne przypadki naruszania prawa, to bę-
dzie się borykał z zarzutami, że działa 



10 Kwartalnik Łódzki – nr I/2009 (22)

korporacyjnie i że przede wszystkim 
chroni interesy swoich członków. 

Przyznaję, że organom nadzoru bu-
dowlanego zdarza się czasem nieprawi-
dłowo lub niejednoznacznie formuło-
wać wnioski o wszczęcie postępowania 
z tytułu odpowiedzialności zawodowej. 
Pracujemy nad tym, żeby było to wyko-
nywane coraz rzetelniej, ale z przykro-
ścią muszę stwierdzić, że kilka prawi-
dłowych wystąpień nadzoru budowla-
nego nie spotkało się z żadną reakcją 
Izb. W związku z tym powstała propozy-
cja zmiany przepisów, dająca organom 
nadzoru budowlanego uprawnienia 
strony w postępowaniu z tytułu odpo-
wiedzialności zawodowej i możliwość 
zaskarżania rozstrzygnięć dyscyplinar-
nych organów Izb z zakresu odpowie-
dzialności zawodowej. Być może po-
zwoli to na wypracowanie bardziej sku-
tecznego modelu egzekwowania odpo-
wiedzialności zawodowej w budownic-
twie. Wszyscy zdajemy sobie przecież 
sprawę z tego, że ten model musi być 
coraz szczelniejszy i efektywniejszy – 
bowiem wszystkie zmiany prawa ewi-
dentnie zmierzają w stronę wycofywa-
nia administracji publicznej z procesu 
budowlanego i zwiększania odpowie-
dzialności jego uczestników. Głównymi 
uczestnikami tego procesu są projek-
tant i kierownik budowy, a ich odpo-
wiedzialność będzie rosła. W ślad za 
tym musi iść egzekucja odpowiedzial-
ności, czyli coraz sprawniejsze działa-
nie Izb, po to, aby eliminować z samo-
rządu, a tym samym z rynku, osoby 
nieuczciwe bądź nieudolne.

W 2008 r. głośno było o zmierza-
jących do likwidacji samorządu 
zawodowego inżynierów budowni-
ctwa działaniach Nadzwyczajnej 
Komisji Sejmowej „Przyjazne Pań-
stwo”. Jak Pan ocenia tego rodzaju 
postulaty?

Nie słyszałem, żeby rozważano tak dale-
ko idący wniosek. Komisja zajmowała 
się wszelkimi postulatami i wnioskami 
o zmianę prawa, które do niej wpływa-
ły od obywateli bądź od organizacji. 

Wśród nich były również postulaty 
zmierzające np. do zniesienia obligato-
ryjności przynależności do samorządu 
zawodowego czy wprowadzania możli-
wości nadawania uprawnień budowla-
nych przez samorząd zawodowy i admi-
nistrację rządową, albo odebranie tych 
kompetencji samorządowi na rzecz wy-
łącznie administracji, ale jak widać, ża-
den z tych pomysłów nie przerodził się 
w propozycję konkretnych zapisów 
zmian prawa. Nie spodziewam się, żeby 
w najbliższym czasie nastąpiła w tym 
zakresie rewolucja. I oby nie, ponieważ 
wszystkie rewolucje w przepisach praw-
nych przy prawidłowo funkcjonujących 
rozwiązaniach nie sprzyjają stabilności 
organizacji i organów stosujących te 
przepisy. Myślę więc, że samorząd nie 
zostanie zlikwidowany, jak również nie 
zostanie ograniczona jego rola. 

Co jakiś czas takie postulaty będą się 
pojawiać, ponieważ sprzyjają temu 
działania pewnych środowisk, w tym 
również samych zainteresowanych. 
Jeżeli samorząd zawodowy nie egze-
kwuje rygorystycznie odpowiedzialno-
ści zawodowej, to sam wywołuje pyta-
nia o to, czy działa właściwie w tej dzie-
dzinie, czy też ktoś inny powinien prze-
jąć jego kompetencję, np. administracja 
rządowa. Wydaje się, że przed samorzą-
dem, zwłaszcza inżynierów, stoi potrze-
ba bardzo głębokiego przyjrzenia się i 
refleksji nad uprawnieniami budowla-
nymi, ich zakresem i specjalnościami. 
Myślę, że konieczności przeprowadze-
nia poważnej reformy uprawnień bu-
dowlanych nie unikniemy, ale warto 
sobie uświadomić, że najlepszym roz-
wiązaniem byłoby, gdyby propozycje 
zmian wyszły od samych zainteresowa-
nych, czyli od samorządu zawodowego. 
Jest to szczególnie istotne chociażby w 
przypadku zgodności kierunków kształ-
cenia z uprawnieniami i specjalnościa-
mi. Sprawy te powinny być jednoznacz-
nie uregulowane, ale w sposób jednora-
zowy. Jestem wrogiem zmian cząstko-
wych w obszarze uprawnień budowla-
nych, mamy bowiem tutaj do czynienia 
z prawami dobrze nabytymi. Przypomnij-

my sobie, ile mieliśmy kłopotów po 
1995 r., żeby dostosować zakresy upra-
wnień nadawanych wcześniej do obec-
nie obowiązujących przepisów. Przy upra-
wnieniach budowlanych trzeba postę-
pować bardzo ostrożnie, aczkolwiek 
przyznaję, że istnieje potrzeba wypra-
cowania nowego modelu, który – za-
znaczam – byłby skuteczny na lata, a 
nie tylko na dzisiaj.

Czy Pańskim zdaniem należy kon-
tynuować proces zwiększania od-
powiedzialności osób pełniących 
samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie?

Zdecydowanie tak, w połączeniu ze 
skutecznością egzekwowania odpowie-
dzialności zawodowej. Jeżeli chcemy 
mieć – a tu wydaje się, że mamy dobrą 
wolę wszystkich zainteresowanych śro-
dowisk – mniej państwa w procesie bu-
dowlanym, to musi być więcej odpowie-
dzialności osób wykonujących samo-
dzielne funkcje techniczne w budow-
nictwie.

Jakie istotne zadania stoją przed 
GUNB w najbliższej przyszłości?

Stoimy w tej chwili przed bardzo za-
awansowaną nowelizacją Prawa budo-
wlanego. Zarówno inicjatywa poselska, 
przygotowana przez Komisję „Przyja-
zne Państwo”, jak i w podobnym duchu 
przygotowywana rządowa zmiana Pra-
wa budowlanego w sposób znaczący 
przesuwają akcenty w ramach admini-
stracji rządowej w procesie budowla-
nym – z administracji architektoniczno-
-budowlanej na nadzór budowlany. 
Wszystko wskazuje na to, że będzie 
wzrastała rola i zakres zadań nadzoru 
budowlanego. Im mniej będzie decyzji 
administracyjnych, im mniej będzie za-
dań po stronie administracji architekto-
niczno-budowlanej przed rozpoczęciem 
procesu budowlanego, tym będzie wię-
cej zadań dla nadzoru budowlanego po 
rozpoczęciu tego procesu. Spodziewamy 
się, że jeżeli nowe przepisy wejdą w ży-
cie w ciągu tego roku – a wszystko na to 
wskazuje – to nadzór budowlany odno-
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Wizyta Pani Poseł
Grudniowe plenarne posiedzenie Rady 
ŁOIIB miało niecodzienny przebieg, 
głównie dzięki temu, że honorowym 
gościem zebrania była pani Hanna Zda-
nowska – poseł na Sejm Rzeczypospoli-
tej Polskiej z ramienia Platformy Oby-
watelskiej. Z tego właśnie powodu w 
pierwszej części XII plenarnego posie-
dzenia Rady zaplanowano omówienie 
problemów funkcjonowania samorzą-
du zawodowego inżynierów budownic-
twa ze szczególnym uwzględnieniem 
działalności Łódzkiej Izby.

Wprowadzenia do dyskusji dokonał 
Przewodniczący Rady, pokrótce przyta-
czając najważniejsze osiągnięcia naszej 
Izby. Przewodniczący Rady w ciepłych 
słowach serdecznie powitał Szanowne-
go Gościa, dodając, że w marcu 2007 r. 
udostępniliśmy siedzibę naszej Izby po-
słom ze Stałej Podkomisji do spraw 
Budownictwa, jednak indywidualnego 
posła dotychczas jeszcze nie gościliśmy. 
Dobrze się zatem stało, że tego typu 

spotkania zainauguruje właśnie Pani 
Poseł, która jako absolwentka Wydzia-
łu Budownictwa i Architektury Politech-
niki Łódzkiej jest przecież naszą kole-
żanką po fachu. Istotny dla nas jest rów-
nież fakt udziału Pani Poseł w pracach 
Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej „Przy-
jazne Państwo”, ponieważ w drugiej 
połowie bieżącego roku co jakiś czas 
prasa publikowała informacje o opraco-
wywanych przez tę komisję projektach 
ustaw, m.in. znoszących obowiązek 
wpisu osób pełniących samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie na 
listę członków właściwej izby samorzą-
du zawodowego, co byłoby równo-
znaczne z likwidacją naszego samorzą-
du. Mamy zatem dzisiaj okazję uzyskać 
wiarygodne informacje niejako „z pier-
wszych ust”.

Pani Poseł podziękowała za zapro-
szenie oraz zwierzyła się, że pochodzi z 
rodziny o tradycjach inżynierskich i 
bardzo sobie ceni dyplom magistra in-

żyniera inżynierii środowiska, mimo że 
obecnie już nie wykonuje tego zawodu. 
W Sejmie RP koncentruje się głównie 
na pracy w Komisji „Przyjazne Państwo” 
a dorywczo bierze również udział w po-
siedzeniach Komisji Ochrony Środowi-
ska. Przyznała, że Komisja Nadzwyczaj-
na rozważała możliwość zmiany ustawy 
z 15 grudnia 2000 r. o samorządach za-
wodowych architektów, inżynierów bu-
downictwa oraz urbanistów, lecz tylko 
w kontekście zniesienia obowiązku 
przynależności jednej osoby równocze-
śnie do dwóch lub trzech samorządów. 
Postulat taki zgłaszali bowiem architek-
ci, którzy równolegle chcieli wykony-
wać projekty architektoniczne i urbani-
styczne, a później kierować budową za-
projektowanych obiektów budowlanych.

Następnie Pani Poseł pokrótce przed-
stawiła przygotowane przez Nadzwy-
czajną Komisję „Przyjazne Państwo” 
projekty ustaw związanych z problema-
tyką szeroko rozumianego budownic-
twa. W pierwszym rzędzie jest to usta-

tuje znaczące zwiększenie zakresu swo-
ich obowiązków i pracy. Stanie się głów-
nym adresatem wątpliwości i skarg ze 
strony otoczenia niezadowolonego z 
działań inwestycyjnych i wynikających 
z nich zagrożeń, zarówno rzeczywi-
stych, jak i domniemanych. 

Jeżeli nie będzie decyzji o pozwole-
niu na budowę, a jedynie zgłoszenie 
poprzez rejestrację, to po rozpoczęciu 
budowy nadzór budowlany będzie 
otrzymywał żądania sprawdzenia legal-
ności i prawidłowości inwestycji. Będzie 
więc zdecydowanie więcej pracy dla 
nadzoru budowlanego, z czym – w na-
szej obecnej sytuacji kadrowej i finan-
sowej – byłyby problemy. W ślad za 
wzrostem zadań będzie więc musiało 
iść zwiększenie wydatków na funkcjo-
nowanie nadzoru budowlanego. 

Takie zmiany w prawie wywołają 
również konieczność dokonania pew-
nych zmian strukturalnych w samym 

Głównym Urzędzie Nadzoru Budowla-
nego. Jednak dużo trudniejszym zada-
niem będzie przygotowanie wdrożenia 
nowych regulacji prawnych. W związku 
z tym czeka nas potężna akcja informa-
cyjna i szkoleniowa, przede wszystkim 
skierowana do nadzoru budowlanego 
w terenie. Obywatele od samego po-
czątku obowiązywania nowych przepi-
sów powinni spotkać się z kompetentną 
obsługą i pełną informacją ze strony or-
ganów nadzoru budowlanego. Nadzór 
budowlany musi więc wiedzieć, jak po-
ruszać się w nowym środowisku praw-
nym i mówić jednym głosem. I to jest 
nasze główne zadanie na rok 2009. 

Natomiast w dziedzinie wyrobów bu-
dowlanych czeka nas wdrożenie jedne-
go rozporządzenia Komisji Europejskiej 
i przygotowanie się do drugiego, które 
wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
2010 r. Są to nieodległe terminy, a zada-
nia bardzo trudne, bo nowe. Unia 

Europejska trochę inaczej zaczyna pod-
chodzić do nadzoru rynku i musimy 
nauczyć się to stosować. 

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego 
chciałby przede wszystkim dalej praco-
wać nad umacnianiem nadzoru budow-
lanego na szczeblu terenowym. Będzie-
my więc kontynuować wszelkie działa-
nia, zmierzające do zwiększenia skutecz-
ności i prawidłowości funkcjonowania 
nadzoru budowlanego i zapewnienia 
mu możliwości działania. Oczywiście, są 
problemy, które nadzór budowlany do-
tykają tak samo jak inne organy admini-
stracji rządowej, ale przede wszystkim 
musimy mieć na uwadze, żeby prawo, 
które jest ustanawiane, wdrażać, stoso-
wać, przestrzegać, a nie kontestować.

Dziękuję bardzo za rozmowę.

przygotowała  
Renata Włostowska

dokończenie na s. 12
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wa umożliwiająca tzw. odrolnienie 
przeznaczonych pod uprawy terenów 
leżących w granicach administracyj-
nych miast. Ta przyjęta już przez Sejm i 
Senat RP ustawa została co prawda za-
blokowana przez prezydenta, lecz jej 
istotne znaczenie dla polepszenia ko-
niunktury w budownictwie może spo-
wodować, że weto prezydenckie zosta-
nie odrzucone. Dzięki temu inwestorzy 
nie będą musieli ubiegać się o decyzje o 
wyłączeniu tego rodzaju gruntów z pro-
dukcji rolnej oraz nie będą ponosić 
znacznych opłat z tego tytułu.

15 listopada 2008 r. weszła w życie 
ustawa z 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko. Fakt ten 
skomplikował sam proces budowlany 
oraz zmusił rząd i parlament do odpo-
wiednich zmian w ustawie Prawo bu-
dowlane. Równolegle nad nowelizacją 
tej ustawy pracowała Komisja „Przy-
jazne Państwo”, która zaproponowała 
rezygnację z dotychczasowych proce-
dur, w ramach których organy admini-
stracji architektoniczno-budowlanej wy-
dawały pozwolenia na budowę. Według 
tej koncepcji inwestor dokonywałby je-
dynie rejestracji zamierzenia budowla-
nego, co skutkowałoby większym za-
kresem obowiązków realizowanych 
przez osoby pełniące samodzielne funk-
cje techniczne w budownictwie, jak 
również przez organy nadzoru budow-
lanego. Członkowie Komisji liczyli, że w 
ten sposób uproszczą znacznie formal-
ności, których należy dopełnić przed 
rozpoczęciem budowy. Zależało im 
zwłaszcza na ułatwieniu życia inwesto-
rom budującym jednorodzinne budyn-
ki mieszkalne lub małe obiekty usługo-
we. Niestety, wejście w życie ustawy 
„środowiskowej” znacznie osłabiło spo-
dziewane efekty.

Komisja przygotowała jeszcze m.in. 
projekty ustaw usprawniających proce-
sy podziału nieruchomości, o partner-

stwie publiczno-prawnym, jak również 
ustawę o zmianie ustawy prawo zamó-
wień publicznych.

Następnie wywiązała się dyskusja, w 
której udział wzięło ośmiu spośród 
dwudziestu dziewięciu członków Rady 
obecnych na tym posiedzeniu. Poru-
szono m.in. następujące zagadnienia:
• samorząd zawodowy inżynierów bu-

downictwa jako jedyny spośród dzia-
łających w kraju kilkunastu samorzą-
dów zawodowych jest bardzo zróżni-
cowany zarówno pod względem spe-
cjalności czy nawet wykonywanych 
zawodów, jak i pod względem pozio-
mu wykształcenia członków Izby;

• po kilku latach funkcjonowania na-
szego samorządu wyraźnie widać, że 
nastąpiło znormalizowanie sytuacji 
w zakresie nadawania uprawnień 
budowlanych a także w zakresie in-
terpretacji uprawnień nadawanych 
w przeszłości pod działaniem róż-
nych przepisów prawa, a przy tym 
przez różne instytucje i urzędy. Za-
sługą samorządu zawodowego jest 
również wyraźny postęp w egzekwo-
waniu odpowiedzialności zawodo-
wej w stosunku do osób pełniących 
samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie;

• samorząd zawodowy inżynierów bu-
downictwa przejął od administracji 
rządowej dość poważne zadania i w 
dodatku realizuje je bez żadnych do-
tacji z budżetu państwa, utrzymując 
się ze składek członkowskich;

• istnieje pilna potrzeba poprawienia 
poziomu kadr w Powiatowych Ins-
pektoratach Nadzoru Budowlanego, 
szczególnie w kontekście spodziewa-
nego poszerzenia zakresu zadań re-
alizowanych przez te organy. Przy 
czym w interesie społecznym leży 
pilne uchylenie Rozporządzenia Mi-
nistra Budownictwa z 5 listopada 
2007 r., zmieniającego rozporządze-
nie w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie. Roz-
porządzenie to pozwala zaliczyć do 
praktyki zawodowej na budowie wy-
konywanie czynności inspekcyjno-

-kontrolnych w organach nadzoru 
budowlanego. Tym samym minister 
budownictwa wprowadził istotne 
odstępstwo od preferowanej przez 
samorząd zawodowy inżynierów bu-
downictwa zasady stanowiącej, że 
droga do wszelkiego rodzaju upraw-
nień budowlanych wiedzie przez 
plac budowy. W dodatku rozporzą-
dzenie to oceniane jest jako niedo-
zwolona ingerencja ministra budow-
nictwa w konstytucyjnie zagwaran-
towane kompetencje samorządu za-
wodowego inżynierów budownic-
twa, polegające na sprawowaniu 
pieczy nad wykonywaniem zawodu 
zaufania publicznego;

• należy jak najszybciej przywrócić 
obowiązek zdawania przez maturzy-
stów egzaminu z matematyki. Od 
dłuższego czasu bowiem uczelnie 
techniczne odczuwają negatywne 
skutki zniesienia tego obowiązku, a 
dalsze utrzymywanie tej nienormal-
nej sytuacji przysparza naszemu kra-
jowi coraz większych szkód. Liczymy 
na to, że przywrócenie matematyce 
należnej jej pozycji w szkołach śred-
nich zaowocuje w przyszłości więk-
szym zainteresowaniem studiami 
technicznymi, co pozwoli uzupełnić 
pojawiające się braki kadry inżynier-
skiej.
Pani Poseł aktywnie uczestniczyła w 

dyskusji i na zakończenie jeszcze raz 
podziękowała za zaproszenie do udzia-
łu w posiedzeniu Rady ŁOIIB, dzięki 
czemu mogła zaznajomić się z dokona-
niami oraz specyfiką samorządu zawo-
dowego inżynierów budownictwa. Prze-
kazała również zebranym serdeczne ży-
czenia świąteczne i noworoczne oraz 
zapewniła o poparciu swoim jak rów-
nież ministra Cezarego Grabarczyka 
dla działalności samorządu zawodowe-
go funkcjonującego w budownictwie i 
dla dobra budownictwa.

Przewodniczący Rady serdecznie po-
dziękował pani poseł Hannie Zdanow-
skiej za udział w posiedzeniu Rady 
ŁOIIB oraz odwzajemnił otrzymane ży-
czenia.

dokończenie ze s. 11
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VIII Zjazd
Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
18 kwietnia 2009 r. w dużej sali obrad Rady Miasta Łodzi odbędzie się VIII Zjazd Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa, który został zwołany przez Radę naszej Izby – zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o 
samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów – jako zwyczajny zjazd spra-
wozdawczy. Jeszcze przed tym ważnym wydarzeniem wszyscy czytelnicy „Kwartalnika Łódzkiego” mają możli-
wość zapoznać się z treścią sprawozdań, jakie podczas obrad przedstawią przewodniczący trzech organów Izby: 
Rady, Komisji Kwalifikacyjnej oraz zespołu Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej. W tym roku bowiem, nie
wiadomo dlaczego, przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego udostępnił nam jedynie „Informację o działalności 
Sądu Dyscyplinarnego ŁOIIB w 2008 roku”. Ponadto, publikujemy również sprawozdania z działalności Punktów 
Informacyjnych ŁOIIB, jakie nadesłali nam ich organizatorzy.

Tradycyjnie natomiast ze sprawozdaniem z działalności Komisji Rewizyjnej ŁOIIB zostaną zapoznani w pierw-
szej kolejności delegaci na zjazd, a dopiero potem zainteresowani członkowie Izby. Dokument ten opublikujemy 
zatem w następnym numerze.

Redakcja „Kwartalnika Łódzkiego” serdecznie pozdrawia Koleżanki i Kolegów delegatów na zjazd, życząc im 
owocnych obrad oraz mądrych i prawomocnych uchwał.

Sprawozdanie z działalności Rady ŁOIIB w 2008 roku

Sprawozdanie zawiera zarys najważniej-
szych dokonań zrealizowanych na prze-
strzeni 2008 roku. Bardziej szczegółowe 
informacje publikujemy co kwartał w 
„Kwartalniku Łódzkim” – biuletynie in-
formacyjnym Łódzkiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa.

Izba w statystyce

1 stycznia 2009 r. na liście członków 
ŁOIIB widniały nazwiska 7259 Kole-
żanek i Kolegów, co oznacza, że per saldo 
przybyło nam 198 członków, czyli 2,8% 
stanu wyjściowego. W ciągu całego 2008 
roku na listę członków naszej Izby zosta-
ło wpisanych 361 osób, z czego 67 osób 
po raz drugi; 85 osób wznowiło uprzed-
nio zawieszone członkostwo, zmarło 26 
osób, do innych Izb przeniosły się 3 oso-
by, a na własny wniosek skreślono 44 
osoby. Ponadto, Rada skreśliła 91 osób z 
powodu nieopłacania składek przez 
okres jednego roku, czyli w związku z 
art. 42 ust. 2 ustawy samorządowej.

W ciągu całego 2008 roku zostało za-
wieszonych w prawach członka 239 
osób; z tej liczby 136 osób zawieszono 
na własny wniosek, a 103 osoby z po-
wodu nieuiszczania składek członkow-
skich przez okres dłuższy niż 6 miesię-

cy, to znaczy w związku z art. 42 ust. 3 
pkt 3 ustawy. W sumie w dniu 1 stycz-
nia 2009 r. status zawieszonych w pra-
wach członka miało 505 osób, czyli 

6,96%, co oznacza, że pełnię praw 
członkowskich posiadały 6754 osoby.

Członkowie ŁOIIB pełnią samodziel-
ne funkcje techniczne w budownictwie 

Sprawozdanie z działalności  
Zespołu Rady ŁOIIB ds. Członkowskich  

w 2008 r.

Zespół Rady ŁOIIB ds. Członkowskich w 2008 roku pracował w stałym składzie, liczą-
cym siedem osób (czterech członków zamieszkałych na terenie Łodzi i trzech zamieszka-
łych na terenie innych powiatów, należących do województwa łódzkiego). 

W 2008 r. na 12 posiedzeniach rozpatrzono łącznie 361 wniosków o wpisanie na listę 
członków ŁOIIB, w tym 67 wniosków o ponowny wpis osób, które wcześniej należały do 
Izby i z różnych powodów przestały być członkami. 

W okresie sprawozdawczym intensywny napływ wniosków o wpis na listę członków 
ŁOIIB obserwowaliśmy po sesjach egzaminacyjnych (letniej i zimowej). W pozostałych 
okresach w zdecydowanej większości osoby ubiegające się o wpis to koledzy, którzy już 
dosyć dawno odeszli na emerytury i w ostatnim okresie otrzymali propozycje ponownego 
objęcia samodzielnych funkcji technicznych określonych w ustawie Prawo budowlane. 

Należy podkreślić, że po opublikowaniu stanowiska Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej 
„Przyjazne Państwo”, kierowanej przez posła J. Palikota, dotyczącego proponowanych 
zmian w ustawie o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa 
oraz urbanistów, między innymi w części dotyczącej prawa wykonywania samodziel-
nych funkcji technicznych, zaobserwowaliśmy w IV kwartale zmniejszenie liczby składa-
nych wniosków o wpisanie na listę członków ŁOIIB, a nadto składanie większej liczby 
wniosków o zawieszenie w prawach członka. W ostatnich dniach minionego roku wyja-
śniono, że propozycje wyżej wymienionej Komisji nie spotkały się z aprobatą posłów i 
sytuacja w zakresie praw i obowiązków członków samorządu zawodowego inżynierów 
budownictwa nie uległa zmianie, pozostaje zgodna z ustawą. Mam nadzieję, że w 2009 
roku liczba członków naszej Izby będzie nadal wzrastać.

Przewodniczący Zespołu 
Wiesław Sienkiewicz
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Nazwa specjalności
Liczba 

członków
Udział  

procentowy

konstrukcyjno-budowlana 3798 52,32%

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągo-
wych i kanalizacyjnych

1481 20,40%

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych

1257 17,32%

drogowa 307 4,23%

wodno-melioracyjna 156 2,15%

kolejowa 93 1,28%

telekomunikacyjna 62 0,85%

architektoniczna 62 0,85%

mostowa 43 0,59%

cnie ustabilizowany z minimalną, bo 
nieprzekraczającą 3%, tendencją wzro-
stu. Budzi niepokój natomiast systema-
tycznie rosnąca liczba osób zawieszo-
nych w prawach członka Izby.

Podnoszenie kwalifikacji
zawodowych

Jeden z podstawowych obowiązków Iz-
by, jakim jest udzielanie pomocy człon-
kom samorządu w zakresie podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych, realizowali-
śmy przede wszystkim poprzez organi-
zację nieodpłatnych szkoleń oraz udo-
stępnianie zasobów Centrum Samo-
kształcenia ŁOIIB. Na przestrzeni 2008 
roku zorganizowaliśmy w sumie 20 szko-
leń (o 16 mniej niż w rekordowym pod 
tym względem 2007 roku), w których 
wzięły udział 623 osoby, w tym 572 
członków Izby. Daje to średnią frekwen-
cję 31,2 osób w ogóle, a 28,6 osób w przy-
padku uwzględnienia wyłącznie człon-
ków ŁOIIB. 

Można zatem uznać, że sprawdziła 
się przyjęta w 2008 roku polityka orga-
nizowania mniejszej liczby, ale za to 
bardziej interesujących szkoleń, czego 
dowodem jest wzrost średniej liczby 
przeszkolonych członków Izby z 18,1 
osób do 28,6 osób, czyli aż o 58%. 
Radość z tego osiągnięcia nie może być 
jednak pełna, zważywszy na fakt odwo-
łania jednego ze szkoleń, na które zapi-
sały się tylko dwie osoby. A wydawało-
by się, że problematyka projektowania 
połączeń stalowych według Eurokodu 
nr 3 powinna była zainteresować nie-
małą grupę projektantów konstrukcji. 
Zwłaszcza, że szkolenie to miał przepro-
wadzić prof. Antoni Biegus z Politechniki 
Wrocławskiej, który jest powszechnie 
uznawany za wybitnego specjalistę z 
zakresu konstrukcji metalowych.

Kończąc ten wątek muszę dodać, że 
nie możemy odstąpić od procedury 
wcześniejszych zgłoszeń nie tylko ze 
względów organizacyjnych, ale również 
ze względu na konieczność przygotowa-
nia (niekiedy obszernych) materiałów 
pomocniczych, które bezpłatnie otrzy-
mują wszyscy uczestnicy szkoleń.

Sprawozdanie z działalności  
Zespołu Rady ŁOIIB ds. Zamówień Publicznych  

w 2008 r.

W 2008 r. Zespół pracował w niezmienionym składzie: Roman Kostyła (przewodniczą-
cy), Maria Bujacz, Bogdan Janiec, Kazimierz Jakubowski, Andrzej Masztanowicz, Krzy-
sztof Stelągowski, Jan Stocki. Członkowie ŁOIIB nie wnieśli do Zespołu w tym okresie 
żadnych spraw związanych z problematyką zamówień publicznych.

Przewodniczący Zespołu 
Roman Kostyła

Sprawozdanie z działalności  
Zespołu Rady ŁOIIB ds. Inwestycji Własnych 

w 2008 r.

Zespół pracował w następującym składzie: Agnieszka Jońca (przewodnicząca), Jan 
Stocki, Kazimierz Jakubowski, Piotr Kubicki.

W okresie sprawozdawczym odbyło się pięć posiedzeń Zespołu: 6 III, 30 IV, 2 VI, 
24 VI, 16 VII, na których:
• rozwiązywano problemy organizacyjne Zespołu i dokonywano przydziału zadań do-

tyczących nieruchomości przy ul. Północnej 39 w Łodzi,
• wykonywano przeglądy uprzednio odebranych robót i sporządzono listę usterek do 

usunięcia przez wykonawcę w ramach gwarancji oraz sprawdzono poprawność ich 
wykonania,

• negocjowano zakres i ceny robót zleconych przez ŁOIIB.
Dokonano odbioru: nawierzchni poboczy istniejącego boiska, prowizorycznego wjazdu 
wewnętrznego, nawierzchni placu składowego, nawierzchni chodnika od wewnętrznej 
strony budynku oraz nawierzchni zewnętrznej chodnika frontowego od strony ulicy.

Przewodnicząca Zespołu 
Agnieszka Jońca

w zasadzie we wszystkich specjalno-
ściach (oprócz wyburzeniowej) w pro-
porcjach podanych w tabeli.

Aktualnie inżynierowie stanowią 
51,41% członków Izby, technicy 44,91%, 
a majstrowie 3,68%. W naszym gronie 

mamy 853 przedstawicielki płci pięk-
nej, a zatem stanowią one 11,75% człon-
ków Izby.

W podsumowaniu można stwierdzić, 
że stan osobowy Łódzkiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa jest obe-
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Sprawozdanie z działalności  
Zespołu Rady ŁOIIB ds. Prawno-Regulaminowych,  

Etyki i Ochrony Zawodu w 2008 r.

W roku 2008 Zespół Rady ŁOIIB ds. Prawno-Regulaminowych, Etyki i Ochrony Zawodu 
pracował w składzie: Piotr Filipowicz (przewodniczący Zespołu), Piotr Parkitny (zastęp-
ca przewodniczącego), Bogumił Cudzich, Andrzej Gorzkiewicz, Dariusz Ostalski, Janusz 
Wisiński.

Na wyróżnienie zasługuje aktywność kolegi Piotra Parkitnego, który mimo znacznej 
odległości miejsca zamieszkania (Wieluń) zawsze znajdował czas na wzięcie udziału w 
pracach Zespołu, brał również udział w posiedzeniach Komisji Prawno-Regulaminowej 
PIIB w Warszawie w zastępstwie przewodniczącego Zespołu . 

W pierwszym półroczu działalność Zespołu poświęcona była wypracowaniu stanowi-
ska Izby w sprawie kolejnych, przedstawionych do konsultacji wersji projektu nowej 
ustawy Prawo budowlane. Nasze stanowisko prezentowaliśmy między innymi na spo-
tkaniu konsultacyjnym, prowadzonym przez wiceministra infrastruktury pana Olgierda 
Dziekońskiego oraz rutynowo na posiedzeniach Komisji Prawno-Regulaminowej PIIB.

W tym okresie zajmowaliśmy się również przygotowaniem zmian w podstawowych 
dokumentach PIIB w związku ze zbliżającym się VII Zjazdem PIIB oraz kończącą się II 
kadencją PIIB. Szczególne kontrowersje wywołała sprawa kadencyjności osób pełnią-
cych funkcje kierownicze w organach KIIB i Okręgowych Izb. Łódzka OIIB stanęła na 
stanowisku ograniczenia pełnienia funkcji kierowniczych w organach Izby do dwóch 
kolejnych czteroletnich kadencji. Jako satysfakcjonujący uznać należy fakt, iż VII Kra-
jowy Zjazd PIIB, po długiej i burzliwej dyskusji, podzielił zdanie naszej Izby, wprowadza-
jąc odpowiednią korektę do Statutu PIIB.

Zmieniono formułę pracy Zespołu, wprowadzając zamiast posiedzeń zasadę kore-
spondencyjnej wymiany poglądów na temat przedstawionych do zaopiniowania mate-
riałów. Wypracowane przez Zespół stanowisko prezentowane było przez przewodniczą-
cego w toku prac Komisji Prawno-Regulaminowej PIIB.

Szczególnie istotnym zagadnieniem prawnym w roku 2008 był – dotychczas osta-
tecznie nierozstrzygnięty – problem zmiany obligatoryjnej przynależności do Polskiej 
Izby Inżynierów Budownictwa i innych samorządów zawodowych. Nie ulega wątpliwo-
ści, że zniesienie obowiązkowej przynależności do Izby osób pełniących samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie oznaczałoby koniec samorządu zawodowego inży-
nierów budownictwa i zniweczyłoby jego znaczące dla Państwa Polskiego i środowiska 
inżynierskiego osiągnięcia. Stanowisko w tej sprawie zostało zaprezentowane przez 
Zespół na posiedzeniu Rady ŁOIIB w dniu 10 grudnia 2008 r. z udziałem pani poseł 
Hanny Zdanowskiej, członka Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej „Przyjazne Państwo”, 
która ze zrozumieniem odniosła się do przedstawionych argumentów.

Przewodniczący Zespołu 
Piotr Filipowicz

W 2008 roku kontynuowaliśmy serię 
kursów z zakresu obsługi oprogramo-
wania AutoCAD; w pięciu edycjach 
uczestniczyło w sumie 56 członków 
Izby. Trzeba przy tym dodać, że kursy te 
organizowane są na zamówienie na-
szych Kolegów, na zasadzie „non pro-
fit”, przy niskiej odpłatności ze strony
uczestników.

Realizując z kolei zamówienie działa-
czy naszej Izby, Rada zorganizowała 
jednodniowe szkolenie typu „warsztaty 
prawne”, które było obowiązkowe dla 
wszystkich członków Sądu Dyscyplinar-
nego oraz Rzeczników Odpowiedzial-
ności Zawodowej. W szkoleniu tym 
wzięło udział 21 spośród 25 członków 
obu wymienionych organów ŁOIIB.

Od lutego 2008 roku umożliwiliśmy 
naszym członkom uzyskiwanie bezpłat-
nych konsultacji z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej, których raz w mie-
siącu w siedzibie Izby udziela rzeczo-
znawca z zakresu pożarnictwa. Nato-
miast od 1 października 2008 r. zostały 
uruchomione (również nieodpłatnie) 
konsultacje z zakresu zastosowania w 
budownictwie urządzeń i instalacji pod-
legających przepisom dozoru technicz-
nego, w tym urządzeń ciśnieniowych, 
bezciśnieniowych oraz urządzeń trans-
portu bliskiego.

Proces podnoszenia kwalifikacji za-
wodowych może skutecznie wspierać 
czytelnictwo czasopism naukowo-tech-
nicznych. W ubiegłym roku każdy czło-
nek naszej Izby miał możliwość zapre-
numerowania dowolnej liczby egzem-
plarzy spośród 15 oferowanych tytułów 
przy odpłatności 2,50 zł za jeden eg-
zemplarz. Z możliwości tej skorzystało 
229 Koleżanek i Kolegów, którzy zapre-
numerowali w sumie 482 egzemplarze. 
W podziale na poszczególne tytuły wy-
gląda to następująco:
„Inżynieria i Budownictwo” .  .  .  .  .  .  66
„Przegląd Budowlany”  .  .  .  .  .  .  .  .  .  60
„Elektroinstalator”   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  60
„Materiały Budowlane”.  .  .  .  .  .  .  .  .  49
„Biuletyn INPE”   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  48
„Wiadomości Projektanta 
Budownictwa”  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  41

„Polski Instalator”  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  35
„Drogownictwo”  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  27
„Ciepłownictwo,  
Ogrzewnictwo, Wentylacja” .  .  .  .  .  .  26
„Gaz, Woda i Technika Sanitarna”  .  .  25
„Wiadomości Melioracyjne  
i Łąkarskie”  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .15
„Gospodarka Wodna”.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  12
„Technika Transportu Szynowego”  .  .  9
„Przegląd Telekomunikacyjny” .  .  .  .  .  8
„Wiadomości Naftowe  
i Gazownicze”.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1

Sytuacja w tym zakresie od początku 
praktycznie nie ulega zmianie. Prenu-
meratą czasopism naukowo-technicz-

nych w naszej Izbie zainteresowana jest 
nieliczna grupa Koleżanek i Kolegów. 
Stanowią oni zaledwie trzy procent 
ogólnej liczby członków ŁOIIB.

Proces doskonalenia kwalifikacji za-
wodowych wspierany jest również 
przez prowadzoną w Izbie działalność 
wydawniczą, dzięki czemu co 3 miesią-
ce do rąk każdego członka ŁOIIB trafia
egzemplarz „Kwartalnika Łódzkiego”, a 
w grudniu ubiegłego roku dodatkowo 
kieszonkowy kalendarz na 2009 rok, 
zawierający kolejne dwie nowelizacje 
ustawy Prawo budowlane oraz drugą 
część Rozporządzenia Ministra Infra-
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Sprawozdanie z działalności  
Zespołu Rady ŁOIIB ds. Doskonalenia Zawodowego  

w 2008 r.

Zespół pracował w następującym składzie: Wojciech Drozdek, Kazimierz Jakubowski, 
Tadeusz Miksa, Krzysztof Stelągowski, Grzegorz Rżanek, Jan Stocki.

Szkolenia

W okresie sprawozdawczym zaplanowano 21 szkoleń, z czego odbyło się 20, a jedno 
szkolenie z powodu małego zainteresowania zostało odwołane. 

W siedzibie Izby odbyło się 17 szkoleń, dwa przeprowadzono w Bełchatowie, a jedno 
w Skierniewicach. Ogółem w szkoleniach wzięło udział 572 członków Izby. Największe 
zainteresowanie wzbudziły szkolenia z zakresu certyfikacji energetycznej – w dwóch
szkoleniach wzięło udział 225 osób.

Zorganizowano także szkolenia: ogólnobudowlane (2), sanitarne (3), elektryczne 
(3), z ochrony ppoż. (2), architektoniczno-komunikacyjne (1), prawne (1) oraz 6 szko-
leń przeznaczonych dla wszystkich specjalności. Należy zwrócić uwagę, że średnia liczba 
uczestników z 18 szkoleń wynosi ponad 19 osób (najmniejsza liczba uczestników – 7, 
największa – 39). 

W zorganizowanym 21 listopada szkoleniu prawnym pt. „Warsztaty prawne dla 
członków Sądu Dyscyplinarnego i Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej”, obo-
wiązkowym dla członków OSD i OROZ, wzięło udział 21 osób.

Dla członków ŁOIIB i studentów państwowych uczelni technicznych udział w szkole-
niach jest bezpłatny. Uczestnicy szkolenia spoza Izby wnoszą opłatę w wysokości 50 zł 
od osoby.

Kursy

W roku 2008 dla wszystkich specjalności zorganizowano dwie edycje kursów przygoto-
wujących do egzaminu na uprawnienia budowlane. Cztery kursy odbyły się w siedzibie 
ŁOIIB, a ich uczestnicy otrzymali komplet (9 tomów) przygotowanych w naszej Izbie 
materiałów szkoleniowych. Materiały zawierały ogłoszone przez Krajową Komisję 
Kwalifikacyjną aktualne przepisy prawa, obowiązujące w danej sesji egzaminacyjnej.
Należy zaznaczyć, że przygotowane materiały zostały udostępnione Komisji Kwali-
fikacyjnej ŁOIIB do przeprowadzenia egzaminów na uprawnienia budowlane.

Kursy, obejmujące 142 godziny wykładów, odbyły się w podanych niżej (wraz z liczbą 
uczestników) terminach:
a) od 11.02. 2008 do 8.05.2008 – 34 osoby,
b) od 22.02 2008 do 11.05.2008 – 25 osób,
c) od 8.09.2008 do 18.11.2008 – 28 osób,
d) od 12.09.2008 do 16.11.2008 – 19 osób.

W siedzibie Izby w 2008 r. zorganizowano pięć edycji kursu pt. „AutoCAD – podstawy 
tworzenia dokumentacji technicznej”. Trzydziestogodzinny program kursu obejmował 
18 godzin wykładów i 12 godzin ćwiczeń praktycznych. W kursach uczestniczyło 56 
członków ŁOIIB. 

Konsultacje

Z inicjatywy Izby w 2008 roku nasi członkowie mogli korzystać z bezpłatnych konsulta-
cji, dotyczących technicznych rozwiązań w budownictwie, prowadzonych przez rzeczo-
znawcę ds. zabezpieczeń pożarowych. Odbyło się pięć spotkań, z których skorzystało 
dziesięciu członków Izby.

Od 1 października 2008 r., w porozumieniu z Urzędem Dozoru Technicznego w Łodzi, 
dla członków Izby zorganizowano bezpłatne konsultacje z zakresu stosowania w budow-
nictwie urządzeń i instalacji podlegających przepisom dozoru technicznego. Z tej możli-
wości skorzystało pięciu członków naszej Izby, konsultując sprawy dotyczące urządzeń 
ciśnieniowych.

Forma konsultacji, szczegółowo opisywana w „Kwartalniku Łódzkim”, będzie utrzy-
mana w 2009 r.

Przygotował 
Grzegorz Cieśliński

struktury z 12 kwietnia 2002 r. w spra-
wie warunków technicznych, jakim po-
winny odpowiadać budynki i ich usytu-
owanie.

W ramach tego rodzaju działalności 
przygotowywane są również materiały 
pomocnicze, które otrzymują uczestni-
cy szkoleń. Szczególnej uwagi oraz na-
kładu pracy wymagają wydawane dwu-
krotnie w ciągu roku dziewięciotomo-
we materiały (o objętości około 3 tysię-
cy stron) przeznaczone dla uczestników 
kursów przygotowujących do egzami-
nów na uprawnienia budowlane.

Ponadto, gromadzimy teksty refera-
tów wygłaszanych podczas najbardziej 
liczących się w Polsce konferencji na-
ukowo-technicznych. Można z nich ko-
rzystać, tak jak i z innych materiałów, w 
ramach funkcjonowania Centrum Sa-
mokształcenia ŁOIIB.

Żałować należy, że nie udało się do-
prowadzić do zorganizowania inten-
sywnych kursów nauki języków obcych 
oraz obsługi komputera. Nie było w tym 
naszej winy, ponieważ w 2008 roku 
drastycznie zaostrzono kryteria dofi-
nansowywania przez Unię Europejską 
tego rodzaju projektów, co uniemożli-
wiło szkole językowej terminowe zgło-
szenie naszego projektu do konkursu.

Pomoc udzielana członkom Izby

W ramach prowadzonej od 2004 roku 
działalności samopomocowej przyzna-
jemy bezzwrotne zapomogi osobom 
znajdującym się w szczególnie trudnej 
sytuacji finansowej oraz zapomogi po-
śmiertne wypłacane rodzinom zmar-
łych Koleżanek i Kolegów. W 2008 roku 
wpłynęło 20 wniosków o zapomogi, a 
Prezydium Rady – na wniosek Zespołu 
Rady ds. Działalności Samopomocowej 
– przyznało w sumie 16 zapomóg na 
ogólną kwotę 26520 zł. W rozbiciu na 
poszczególne kategorie przyznano: 11 
zapomóg pośmiertnych, jedną zapomo-
gę członkowską oraz jedną zapomogę 
losową w związku z długotrwałą choro-
bą, natomiast trzy w związku z trudną 
sytuacją materialną. Od połowy 2008 
roku zmuszeni byliśmy zawiesić przy-
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znawanie bezzwrotnych zapomóg po-
śmiertnych.

Pomocy prawnej członkom Izby 
udzielają zatrudnieni w biurze prawni-
cy, którzy w tym celu dyżurują dwa razy 
w tygodniu, a z ich wiedzy skorzystać 
można również w innych, uprzednio 
uzgodnionych terminach. Cotygodnio-
we dyżury pełnią także przewodniczący 
organów ŁOIIB oraz funkcyjni członko-
wie Prezydium Rady.

Inną formą pomocy prawnej są pi-
semne interpretacje zakresu uprawnień 
budowlanych, których w 2008 roku do-
konano w sumie 95, w tym 91 na wnio-
sek członków Izby, a 4 na wniosek orga-
nów administracji rządowej i samorzą-
dowej, jak również innych instytucji, 
które miały w tym interes prawny.

Współpraca z innymi 
organizacjami

Do jednego z podstawowych zadań sa-
morządu zawodowego inżynierów bu-
downictwa ustawa zalicza współdziała-
nie z organami administracji rządowej i 
organami samorządu terytorialnego 
oraz z innymi samorządami i stowarzy-
szeniami zawodowymi. Realizujemy je 
na bieżąco, czego dowodem może być 
np. obecność Wojewody Łódzkiego na 
odbywających się dwa razy w roku uro-
czystościach wręczenia decyzji o nada-
niu uprawnień budowlanych osobom, 
które pomyślnie przeszły przez kolejne 
etapy postępowania kwalifikacyjnego
oraz zdały stosowny egzamin. Obecność 
najwyższego rangą przedstawiciela ad-
ministracji rządowej na terenie Łodzi 
traktujemy jako symbol ciągłości insty-
tucji uprawnień budowlanych, których 
genezą było Rozporządzenie Prezydenta 
Rzeczypospolitej z 16 lutego 1928 roku. 
Przez 75 lat uprawnienia budowlane 
nadawane były przez urzędy wojewódz-
kie i dopiero od początku 2003 roku te 
odpowiedzialne zadania przejął samo-
rząd zawodowy inżynierów budownic-
twa.

Odnotować należy bliską współpra-
cę z Wojewódzkim Inspektorem Nad-
zoru Budowlanego, polegającą na regu-

Sprawozdanie z działalności  
Zespołu Rady ŁOIIB ds. Działalności Samopomocowej  

w 2008 r.

Zespół Rady w 2008 r. pracował w składzie: Danuta Ulańska (przewodnicząca), Roman 
Kostyła, Adam Różycki, Andrzej Świstek, Tomasz Wyrzykowski.

Posiedzenia Zespołu odbywały się wówczas, gdy wpływały wnioski członków Izby. 
W ciągu minionego roku odbyło się sześć posiedzeń Zespołu, na których rozpatrzono 20 
wniosków. 

W biurze złożono więcej próśb o udzielenie zapomóg, ale wnioskodawcy nie spełnia-
li wymogów zawartych w Regulaminie działalności samopomocowej ŁOIIB. Część wnio-
sków rozpatrywano wielokrotnie, ponieważ nie dołączono do nich od razu wymaga-
nych informacji, dotyczących dochodów całej rodziny, prowadzącej wspólne gospodar-
stwo domowe, lub innych niezbędnych danych. Z rozpatrzonych 20 wniosków w czte-
rech przypadkach odmówiono przyznania zapomóg.

Rada ŁOIIB na wnioski Zespołu rozdysponowała sumę 26520 zł. Kwota ta jest niższa 
od sumy przyznanej w 2007 r. Redukcja wydatków nastąpiła w połowie 2008 r. Rada 
ŁOIIB podjęła uchwałę o wstrzymaniu udzielania zapomóg pośmiertnych rodzinom 
zmarłych kolegów. Zapomogi te były przyznawane tylko w Łódzkiej OIIB, inne Okręgowe 
Izby, działające na terenie kraju, nie przyznawały tego typu pomocy. Decyzje podjęto po 
sugestii KIIB, aby ujednolicić gospodarkę finansową Okręgowych Izb.

Wszystkie zapomogi losowe w drugim półroczu zostały rozpatrzone zgodnie z do-
tychczasowymi zasadami.

Przewodnicząca Zespołu 
Danuta Ulańska

Sprawozdanie z działalności  
pełnomocnika Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa ds. Programów Kształcenia  
w 2008 r.

W roku 2008 działalność pełnomocnika została ściśle połączona z realizacją procesu 
kształcenia na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ, gdyż 
objąłem funkcję prodziekana do spraw studiów niestacjonarnych.

W zakresie prezentowania interesów ŁOIIB na zewnątrz uczestniczyłem w zorganizo-
wanej 21 listopada 2008 r. przez Krajową Izbę Inżynierów Budownictwa dyskusji, po-
święconej sprecyzowaniu minimów programowych, wymaganych przy ubieganiu się o 
uprawnienia budowlane. W związku z wprowadzeniem Systemu Bolońskiego uelastycz-
nieniu uległy wymagania dotyczące przyjmowania na drugi etap studiów. Do chwili 
obecnej nie zostały jednak sprecyzowane jednolite wymogi wstępne przy przyjmowa-
niu na ten etap.

Istotny zakres działań dotyczył zapewnienia studentom praktyk na odpowiednim 
poziomie pod nadzorem wykwalifikowanych specjalistów.

Trwa również procedura ubiegania się o uprawnienia, wynikające z posiadania przez 
Uczelnię ETCS Label, umożliwiające poszerzenie oferty kształcenia w krajach Unii 
Europejskiej.

dr inż. Jan Kozicki, doc. PŁ

larnych spotkaniach roboczych oraz na 
udziale przedstawicieli Izby w organi-
zowanych kilkakrotnie w ciągu roku 
spotkaniach z Powiatowymi Inspekto-
rami Nadzoru Budowlanego. W dniu 17 
września 2008 r. odbyło się posiedze-
nie Rady ŁOIIB poświęcone omówieniu 
problemów współpracy naszej Izby z 
organami nadzoru budowlanego.

Honorowym gościem następnego 
posiedzenia Rady, które odbyło się 10 
grudnia 2008 r., była pani Hanna Zda-
nowska – poseł na Sejm RP VI kadencji 
z ramienia Platformy Obywatelskiej 
oraz członek Komisji Nadzwyczajnej 
„Przyjazne Państwo”. Podczas prawie 
dwugodzinnej dyskusji zostały omó-
wione najbardziej palące problemy 
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Sprawozdanie z działalności  
Zespołu Rady ŁOIIB ds. Konkursów, Odznaczeń i Wyróżnień  

w 2008 r.

W 2008 roku samorząd zawodowy nie stawiał przed Zespołem szczególnych wymagań, 
dlatego działając swobodnie, Zespół przygotował wymagane dla prowadzenia działal-
ności zasady i podstawowe dokumenty.

Zespół w I półroczu odbył dwa spotkania robocze, na których:
1. Ustalono zasadę prowadzenia w ŁOIIB rejestru kandydatów do odznaczeń i wyróż-

nień oraz sposób utworzenia i prowadzenia rejestru;
2. Zwrócono uwagę na potrzebę opracowania Regulaminu ustalania list kandydatur do 

nadawania odznak i wyróżnień członkom ŁOIIB;
3. Wytypowano dla Prezydium Rady ŁOIIB trzech kandydatów do odznaczenia na VII 

Krajowym Zjeździe Honorowymi Odznakami PIIB;
4. Zaopiniowano listę kandydatów do odznaczeń. 

W drugim półroczu podjęte zostały prace nad przygotowaniem projektu Regulaminu 
ustalania list kandydatur do nadawania odznak i wyróżnień członkom ŁOIIB. 3 grudnia 
projekt skierowano do członków Zespołu w celu zapoznania z jego treścią i przygotowa-
nia do dyskusji. Ten etap działania przeprowadzono bez spotkań roboczych, natomiast 
wykorzystano możliwość komunikacji za pomocą poczty elektronicznej. Założono, że 
stanowisko dotyczące Regulaminu Zespół przyjmie do końca stycznia 2009 r. i zostanie 
ono przedstawione do przyjęcia Prezydium oraz Radzie ŁOIIB.

W ten sposób w 2008 r. został zamknięty wstępny, organizacyjny etap działania 
Zespołu.

Przewodniczący Zespołu 
Grzegorz Cieśliński

nurtujące nasze środowisko, a sprawoz-
danie z tego wydarzenia zostało opubli-
kowane w „Kwartalniku Łódzkim”.

W 2004 roku weszło w życie porozu-
mienie o współpracy pomiędzy ŁOIIB a 
12 Oddziałami Stowarzyszeń Naukowo- 
-Technicznych działających na terenie 
Łodzi i województwa łódzkiego w ob-
szarze szeroko rozumianego budownic-
twa. Porozumienie to było w 2008 roku 
realizowane głównie przy udziale Od-
działów Łódzkich: Polskiego Związku 
Inżynierów i Techników Budownictwa, 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich, 
Związku Mostowców RP oraz Stowarzy-
szenia Inżynierów i Techników Komuni-
kacji RP. Z naszej strony uczciliśmy jubi-
leusz sześćdziesięciolecia Oddziału Łó-
dzkiego PZITB, zamieszczając okolicz-
nościowe publikacje w „Kwartalniku 
Łódzkim”.

W 2008 roku kontynuowaliśmy 
współpracę z Wydziałem Budownictwa, 
Architektury i Inżynierii Środowiska 
Politechniki Łódzkiej. Sprawozdanie 
pełnomocnika Rady ŁOIIB ds. Progra-
mów Kształcenia jest dołączone do ni-
niejszego sprawozdania. Pracownicy 

naukowi PŁ w sposób naturalny stano-
wią znaczącą część kadry szkolącej i wy-
kładającej na kursach organizowanych 
przez Izbę. Dzięki funkcjonowaniu sta-
łego kącika w „Kwartalniku Łódzkim” 
członkowie naszej Izby są informowani 
na bieżąco o ważniejszych wydarze-
niach z życia Wydziału.

W lipcu 2008 r. oficjalną wizytę złożył
nam dr inż. Zygmunt Rawicki – przewod-
niczący Rady Małopolskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa, który 
m.in. zwiedził siedzibę naszej Izby oraz 
wpisał się do księgi pamiątkowej.

Konferencja ŁOIIB

W dniach 15-16 maja 2008 r. odbyła się 
Ogólnopolska Konferencja ŁOIIB pod 
hasłem „80 lat samodzielnych funkcji 
technicznych w polskim budownictwie”. 
Zorganizowaliśmy ją, aby uczcić 80. 
rocznicę podpisania przez prezydenta 
Ignacego Mościckiego rozporządzenia 
o prawie budowlanym i zabudowaniu 
osiedli. Ten mający wówczas moc usta-
wy akt prawny (z 16 lutego 1928 r.) stał 
się nie tylko swego rodzaju „Konstytucją 
budowlaną”, lecz również miał funda-

mentalne znaczenie dla całego środo-
wiska kadry technicznej budownictwa. 
Stworzył bowiem ramy prawne umożli-
wiające funkcjonowanie i rozwój współ-
cześnie rozumianego zawodu inżyniera 
budowlanego, a także wprowadził no-
wą jakość – uprawnienia budowlane, 
które do dzisiaj są przepustką do peł-
nienia samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie.

Udało się nam pozyskać 18 referatów, 
które opublikowaliśmy w księdze konfe-
rencyjnej liczącej 214 stron. W gronie 
autorów referatów nie zabrakło promi-
nentnych przedstawicieli administracji 
rządowej, a komitetowi honorowemu 
konferencji przewodniczył sam Minister 
Infrastruktury.

Wydaje się, że nasza konferencja sta-
ła się znaczącym wydarzeniem w środo-
wisku kadry technicznej budownictwa i 
z pewnością powiększyła jego dorobek 
intelektualny, co nie jest bez znaczenia, 
zwłaszcza w sytuacji nieustannych za-
grożeń dla perspektyw dalszego funk-
cjonowania samorządów zawodowych 
w naszym kraju.

Inna działalność

Podobnie jak w 2007 roku również w 
czerwcu 2008 r. zorganizowaliśmy na 
terenie naszej nieruchomości PIKNIK 
INŻYNIERSKI, na który zostali zaprosze-
ni wszyscy członkowie Izby (za pośred-
nictwem „Kwartalnika Łódzkiego” oraz 
witryny internetowej ŁOIIB). W zgodnej 
opinii uczestników była to udana impre-
za o dużych walorach integracyjnych.

W ubiegłym roku kontynuowaliśmy 
prowadzenie działalności gospodarczej, 
przede wszystkim w formie odpłatnych 
kursów przygotowujących do egzaminu 
na uprawnienia budowlane, które od-
bywają się w wersji podstawowej, reali-
zowanej od poniedziałku do czwartku 
oraz w wersji tzw. weekendowej (w 
piątki, soboty i niedziele). W tych przy-
padkach również preferujemy człon-
ków Izby, którzy ponoszą opłaty o 300 
zł niższe niż pozostałe osoby.

W 2008 roku udało się rozwiązać 
problem kompleksowego odwodnienia 
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Komisja Kwalifikacyjna Łódzkiej Okrę-
gowej Izby Inżynierów Budownictwa w 
2008 r. kontynuowała działalność w 19-
-osobowym składzie: przewodniczący, 
zastępca przewodniczącego, sekretarz 
oraz 16 członków. Skład Komisji został 
wybrany na V Zjeździe sprawozdawczo-
-wyborczym ŁOIIB w dniu 8 kwietnia 
2006 r. i uzupełniony na VI Zjeździe 
ŁOIIB 31 marca 2007 r.

Do głównych zadań Okręgowej Komisji 
Kwalifikacyjnej należało prowadzenie
postępowań kwalifikacyjnych, przepro-
wadzanie egzaminów na uprawnienia 
budowlane oraz wydawanie decyzji o 
ich nadaniu bądź o odmowie nadania.

W 2008 r. odbyły się dwie sesje egza-
minacyjne z egzaminem pisemnym – te-
stowym i ustnym: sesja wiosenna (od 
23 maja do 4 czerwca) i sesja jesienna 
(od 28 listopada do 5 grudnia). Obie se-
sje poprzedzone były czteromiesięcz-
nym okresem przeznaczonym na wnikli-
we analizowanie składanych do Izby 
wniosków i kompletowanie niezbędnych 
dokumentów osób zainteresowanych 
uzyskaniem uprawnień budowlanych. 
Komisyjnie kwalifikowano dopuszcze-
nie do egzaminu testowego, względnie 
wydawano postanowienie lub wezwanie 
do uzupełnienia dokumentów. Po rozpa-
trzeniu uzupełniających dokumentów 
ostatecznie wydawano decyzję o dopusz-
czeniu do egzaminu lub decyzję o odmo-
wie dopuszczenia do egzaminu. 

W całym procesie postępowania kwa-
lifikacyjnego przestrzegano procedur

wynikających z regulaminów określają-
cych działanie Komisji Kwalifikacyjnej.
Zgodnie z „Regulaminem powoływania 
członków zespołów kwalifikacyjnych i
egzaminacyjnych” na sesję wiosenną i 
jesienną powołano po 5 zespołów kwali-
fikacyjnych. Zespoły pracowały w czte-
roosobowych składach, dostosowanych 
do przydzielonych im specjalności, łącz-
nie z sekretarzem zespołu powoływa-
nym spośród pracowników administra-
cyjnych biura ŁOIIB. Na sesję wiosenną 
powołano 8 zespołów egzaminacyjnych, 
natomiast na sesję jesienną 10 zespołów, 
w składach odpowiednich do przydzie-
lonych im specjalności.

W sesji wiosennej w egzaminach 
uczestniczyło 31 egzaminatorów, w tym 
18 członków OKK i 13 z listy egzamina-
torów OKK oraz 7 sekretarzy zespołów 
egzaminacyjnych. W sesji jesiennej w 

egzaminach uczestniczyło 28 egzami-
natorów, w tym 16 członków OKK i 12 z 
listy egzaminatorów OKK oraz 7 sekre-
tarzy zespołów egzaminacyjnych.

Wyniki przeprowadzonych w 2008 r. 
egzaminów na uprawnienia budowla-
ne w poszczególnych specjalnościach 
przedstawione zostały w tabeli (poda-
ne liczby oznaczają w kolejności: pierw-
sza – liczbę osób dopuszczonych do eg-
zaminu testowego, druga – liczbę osób 
dopuszczonych do egzaminu ustnego, 
trzecia – liczbę osób, które zdały egza-
min na uprawnienia budowlane).

Sprawozdanie z działalności Komisji Kwalifikacyjnej ŁOIIB w 2008 r.

terenu nieruchomości ŁOIIB przy ul. 
Północnej 39. Stało się to możliwe dzię-
ki uzyskaniu od firmy „Dalkia-Łódź” SA
odszkodowania za bezumowne korzy-
stanie z części terenu naszej nierucho-
mości. Nastąpiło to w wyniku ugody są-
dowej zawartej 11 czerwca ubiegłego 
roku.

Odnotowaliśmy kolejny rekord w 
liczbie odwiedzin witryny internetowej 
naszej Izby, których w 2008 roku zare-
jestrowano 90382.

W ubiegłym roku prezes Sądu Okrę-
gowego w Łodzi trzykrotnie zwracał się 
do nas o zaopiniowanie kandydatów na 
biegłych sądowych w zakresie budow-
nictwa. Wymóg taki wynika z Rozporzą-
dzenia Ministra Sprawiedliwości z 24 
stycznia 2005 r. w sprawie biegłych są-
dowych (Dz. U. nr 15, poz. 133). W myśl 
§ 3 ust. 2 tego rozporządzenia właściwe 
Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa 
opiniują – na wniosek prezesa Sądu 
Okręgowego – kandydatury wpisanych 

na listę członków samorządu zawodowe-
go inżynierów budownictwa osób, które 
wykonują wolny zawód, czyli nie pozo-
stają w stosunku pracy z żadnym praco-
dawcą. W celu należytego wywiązania 
się z tego obowiązku Rada ŁOIIB przyję-
ła odpowiednie procedury postępowa-
nia, których treść opublikowana jest na 
stronach internetowych Izby.

Andrzej B. Nowakowski 
Przewodniczący Rady ŁOIIB

Specjalność Sesja wiosenna Sesja jesienna Wyniki łącznie

architektoniczna 1/0/0 1/1/1 2/1/1

konstrukcyjno- 
-budowlana

35/32/25 65/63/50 100/95/75

instalacyjno-sanitarna 33/31/28 18/18/18 51/49/46

instalacyjno-elektryczna 20/17/12 12/11/10 32/28/22

drogowa 8/8/6 6/7/7 14/15/13

mostowa 2/1/1 3/3/3 5/4/4

telekomunikacyjna 2/2/2 1/1/0 3/3/2

kolejowa 0/0/0 1/1/1 1/1/1

Łącznie w 2008 r. 101/91/74 107/105/90 208/196/164

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna przy-
gotowała na wniosek Komisji Kwalifi-
kacyjnej ŁOIIB odpowiednie testy dla 
poszczególnych specjalności zakresów 
uprawnień budowlanych, natomiast py-
tania oraz zestawy pytań na egzamin 
ustny przygotowali uprawnieni członko-
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wie OKK, uwzględniając Centralny 
Zasób Pytań Egzaminacyjnych. 

W dwóch terminach odbyły się po-
siedzenia Specjalistycznego Zespołu 
Kwalifikacyjnego Komisji Kwalifikacyj-
nej ŁOIIB dla potrzeb postępowania w 
sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy 
budowlanego, w celu sprawdzenia kom-
pletności wniosków i odbycia rozmów z 
członkami Izby ubiegającymi się o uzy-
skanie ww. tytułu. W efekcie zaopinio-
wano jeden wniosek negatywnie, drugi 
pozytywnie i oba przekazano Krajowej 
Komisji Kwalifikacyjnej do ostatecznej
decyzji.

W jednym terminie odbyło się posie-
dzenie Specjalistycznego Zespołu Ko-
misji Kwalifikacyjnej, powołanego przez
Przewodniczącego OKK dla zaopiniowa-
nia wniosku członka naszej Izby, ubiega-
jącego się o ustanowienie biegłym sądo-
wym. Wydano opinię pozytywną.

Z inicjatywy Przewodniczącego Kra-
jowej Komisji Kwalifikacyjnej Okręgo-
we Komisje Kwalifikacyjne zostały włą-
czone do prac nad zdefiniowaniem za-
wodowego minimum programowego, 
pozwalającego określić niezbędny za-
kres wiedzy w grupie C przedmiotów 
zawodowych, jaką powinien uzyskać 
absolwent uczelni technicznej, aspiru-
jący w przyszłości do uzyskania upraw-
nień budowlanych. Łódzkiej Okręgowej 
Izbie Inżynierów Budownictwa przypa-
dło w udziale opracowanie minimum 
programowego w zakresie przedmio-
tów zawodowych dla kierunku elek-
trycznego. Zarządzeniem Przewodni-
czącego Komisji Kwalifikacyjnej ŁOIIB
został powołany pod jego przewodnic-

twem 4-osobowy Zespół do opracowa-
nia ww. minimum. Zespół opracował 
składającą się z części opisowej oraz ta-
belarycznej analizę programów kształ-
cenia na kierunku elektrotechnika na 5 
uczelniach technicznych. Opracowanie 
to zostało przekazane do Krajowej 
Komisji Kwalifikacyjnej wraz z dwoma
załącznikami obejmującymi zestawie-
nia postulowanych przez KKK przed-
miotów i godzin zajęć na studiach 1 i 2 
stopnia.

Bieżąca działalność Komisji Kwalifi-
kacyjnej ŁOIIB to m.in.: 3 posiedzenia 
plenarne, przyjęcie 46 zarządzeń prze-
wodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej
ŁOIIB dotyczących organizacji sesji eg-
zaminacyjnych i wyznaczających składy 
zespołów: orzekających, opiniujących i 
specjalistycznych OKK w sprawie wyda-
nia postanowień i opinii.  

W 2008 r. zarejestrowano 650 ksią-
żek praktyki zawodowej, co wiązało się 
z koniecznością indywidualnego rozpa-
trzenia każdego wniosku pod kątem 
posiadanego wykształcenia, niezbędne-
go do rozpoczęcia praktyki zawodowej. 
Wymagało to dużego nakładu pracy 
Przewodniczącego OKK oraz pracowni-
ków biura ŁOIIB obsługujących Komisję 
Kwalifikacyjną.

Pracochłonną działalność Komisji 
Kwalifikacyjnej stanowiło również
udzielanie odpowiedzi członkom Izby 
na zapytania dotyczące interpretacji 
posiadanych przez nich uprawnień bu-
dowlanych lub możliwości ich rozsze-
rzenia. Biorąc pod uwagę fakt, iż na 
przestrzeni lat Prawo budowlane było 
wielokrotnie nowelizowane, udziela-

nie przez Komisję Kwalifikacyjną od-
powiedzi członkom Izby w zakresie in-
terpretacji podstaw prawnych dla uzy-
skania uprawnień było bardzo absor-
bujące. Dokonano 50 interpretacji po-
siadanych uprawnień budowlanych. 
Wydano 44 postanowienia o wiążącej 
interpretacji uprawnień budowlanych 
w trybie art. 113 § 2 kpa oraz 12 decy-
zji o zmianie lub odmowie zmiany de-
cyzji o nadaniu uprawnień budowla-
nych. W 2008 r. w OKK zarejestrowano 
1367 pism przychodzących oraz 382 
pisma wychodzące.

Przewodniczący OKK, koordynując 
kompleksowo działalność Komisji Kwa-
lifikacyjnej, ma stały dyżur w Izbie w
środy w godzinach 15.00-17.00. Zgła-
szają się do niego członkowie Izby, w 
większości zainteresowani zdobyciem 
uprawnień budowlanych. 

Przewodniczący OKK w 2008 r. ucze-
stniczył we wszystkich posiedzeniach 
Rady ŁOIIB oraz w posiedzeniach Kra-
jowej Komisji Kwalifikacyjnej z udzia-
łem przewodniczących OKK.

Bieżącą obsługę administracyjną Ko-
misji Kwalifikacyjnej prowadziło trzech
prawników w wymiarze 2,5 etatu. Nale-
ży podkreślić również znaczny wkład 
pracy wszystkich członków Komisji 
Kwalifikacyjnej w operatywnym reali-
zowaniu przydzielonych im przez Prze-
wodniczącego zadań.

Sekretarz Komisji 
Jan Gałązka 

 
Przewodniczący Komisji 

Wacław Sawicki

Informacja o działalności Sądu Dyscyplinarnego ŁOIIB w 2008 r.

W 2008 roku Sąd Dyscyplinarny ŁOIIB 
pracował w składzie 17-osobowym: 
Grzegorz Rakowski (przewodniczący), 
Andrzej Krzesiński (zastępca przewod-
niczącego), Juliusz Kopytowski (sekre-
tarz), Włodzimierz Bojanowski, Janusz 
Buczyński, Piotr Garwolski, Tadeusz 
Gruszczyński, Bogusława Gutowska, 

Ryszard Kaniecki, Grzegorz Kokociński, 
Andrzej Lipiński, Wojciech Majer, Gra-
żyna Orzeł, Janusz Skupiński, Stanisław 
Świątek, Krzysztof Werner, Stanisław 
Wojciechowski.

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny spo-
tkał się w pełnym składzie dwukrotnie: 
3 stycznia oraz 21 listopada 2008 r. Na 

ostatnim posiedzeniu Przewodniczący 
OSD oraz przewodniczący składów 
orzekających przeprowadzili analizę 
spraw prowadzonych przez SD ŁOIIB w 
2008 roku. W ramach analizy omówio-
ne zostały problemy, z jakimi spotkały 
się składy orzekające. Z przedmiotowej 
analizy wynika, iż w 2008 r. można było 
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zaobserwować wyraźny wzrost liczby 
spraw w Sądzie. W szczególności na 
uwagę zasługuje liczba postępowań z 
tytułu odpowiedzialności dyscyplinar-
nej. W 2008 r. SD ŁOIIB zajmował się 5 
sprawami odpowiedzialności dyscypli-
narnej, podczas gdy w 2007 r. były tyl-
ko 2 takie sprawy. (Wnioski z przepro-
wadzonej analizy stanowią załącznik 
do niniejszego sprawozdania)

W analizowanym okresie do Okręgo-
wego Sądu Dyscyplinarnego wpłynęło 
6 wniosków o ukaranie oraz 4 wnioski 
o wszczęcie postępowania dyscyplinar-
nego.

Odbyło się 15 posiedzeń składów 
orzekających:
• 6 posiedzeń z tytułu odpowiedzial-

ności dyscyplinarnej
• 9 posiedzeń z tytułu odpowiedzialno-

ści zawodowej, w tym jedno zakoń-
czone wydaniem Postanowienia nr 
1/2008 o umorzeniu postępowania.
W analizowanym okresie odbyło się 

również 14 rozpraw:
• w sprawie odpowiedzialności zawo-

dowej 7 rozpraw zakończonych wy-
daniem decyzji uznających obwinio-
nych za winnych popełnienia zarzu-
canych im czynów i orzekających ka-
ry upomnienia, w tym pięć już upra-
womocnionych oraz dwie decyzje 
nieprawomocne,

• w sprawie odpowiedzialności dyscy-
plinarnej 2 zakończone wydaniem 
orzeczeń uznających obwinionych za 
winnych popełnienia zarzucanych 
czynów i orzekających karę upo-
mnienia oraz nakładających na ob-
winionych obowiązek uiszczenia zry-
czałtowanych kosztów postępowania 
w wysokości 500 zł, 4 rozprawy bez 
wydania orzeczenia, 1 rozprawa za-
kończona orzeczeniem uniewinnia-
jącym obwinioną od zarzucanych jej 
czynów.
Łącznie w analizowanym okresie SD 

ŁOIIB zajmował się w sumie 13 sprawa-
mi, w tym:
• 10 spraw wszczętych na podstawie 

wniosku ROZ ŁOIIB złożonego w 
2008 r. 

• 1 sprawa wszczęta na podstawie 
wniosku ROZ ŁOIIB złożonego w 
2006 r. – postępowanie w sprawie 
odpowiedzialności dyscyplinarnej 
(OSD/1/D/06), 

• 2 sprawy wszczęte na podstawie 
wniosku ROZ ŁOIIB złożonego w 
2004 r. – tj. dwa postępowania w 
sprawie odpowiedzialności zawodo-
wej (OSD/9/Z/04, OSD/10/Z/O4).
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny 14 lu-

tego 2008 r. został poddany kontroli 
Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

W dniach 30 i 31 maja 2008 r. Prze-
wodniczący Sądu Dyscyplinarnego ŁOIIB 
brał udział w szkoleniu zorganizowa-
nym w Serocku, a w dniach 14-15 listo-
pada 2008 r. wziął udział w szkoleniu 
zorganizowanym w Spale przez Krajowy 
Sąd Dyscyplinarny oraz Krajowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodo-
wej PIIB.

21 listopada 2008 r. odbyło się szko-
lenie zorganizowane przez ŁOIIB, w 
którym członkowie Sądu Dyscyplinar-
nego ŁOIIB uczestniczyli w warsztatach 
prawnych poprowadzonych przez pa-
nią mec. Jolantę Szewczyk. 

Współpraca OSD z Rzecznikami Od-
powiedzialności Zawodowej ŁOIIB, jak 
również z biurem ŁOIIB, przebiegała w 
2008 r. bez zakłóceń. 

Analiza spraw prowadzonych 
przez SD ŁOIIB w 2008 roku

W okresie od 1 stycznia 2008 r. do 28 
listopada 2008 r. do Okręgowego Sądu 
Dyscyplinarnego wpłynęło 6 wniosków 
o ukaranie oraz 4 wnioski o wszczęcie 
postępowania dyscyplinarnego. Łącznie 
w analizowanym okresie do Okręgo-
wego Sądu Dyscyplinarnego wpłynęło 
10 nowych spraw: 6 dotyczących odpo-
wiedzialności zawodowej oraz 4 doty-
czące odpowiedzialności dyscyplinar-
nej w budownictwie. 

W analizowanym okresie SD ŁOIIB 
zajmował się w sumie 13 sprawami, w 
tym:
• 10 spraw wszczętych na podstawie 

wniosku ROZ ŁOIIB złożonego w 
2008 r. 

• 1 sprawa wszczęta na podstawie 
wniosku ROZ ŁOIIB złożonego w 
2006 r. – postępowanie w sprawie 
odpowiedzialności dyscyplinarnej 
(OSD/1/D/06), 

• 2 sprawy wszczęte na podstawie 
wniosku ROZ ŁOIIB złożonego w 
2004 r. – tj. dwa postępowania w 
sprawie odpowiedzialności zawodo-
wej (OSD/9/Z/04, OSD/10/Z/O4).
Najwięcej postępowań jest wszczy-

nanych przez Rzecznika Odpowiedzial-
ności Zawodowej z urzędu na skutek 
zawiadomień pokrzywdzonych osób 
prywatnych bądź też wskutek wniosku 
złożonego przez Powiatowego Inspek-
tora Nadzoru Budowlanego. 

Wszystkie sprawy dotyczące odpo-
wiedzialności dyscyplinarnej wszczęte 
zostały przez Rzecznika Odpowiedzial-
ności Zawodowej z urzędu, w tym 2 na 
skutek skargi wniesionej przez Prze-
wodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej
ŁOIIB (OSD/4/D/08, OSD/5/D/08). 

Trzy sprawy dotyczące odpowie-
dzialności zawodowej Okręgowy Rze-
cznik Odpowiedzialności Zawodowej 
wszczął z urzędu (w tym 2 sprawy wsz-
częte na podstawie wniosku ROZ ŁOIIB 
złożonego w 2004 r.), w 3 przypadkach 
złożona została skarga Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego z 
Wielunia, w jednej sprawie skargę zło-
żył Powiatowy Inspektor Nadzoru Bu-
dowlanego ze Zduńskiej Woli i w jednej 
sprawie skargę złożył Powiatowy Inspe-
ktor Nadzoru Budowlanego z Łodzi. 

W okresie od 1 stycznia 2008 r. do 28 
listopada 2008 r. odbyło się 14 posie-
dzeń składów orzekających oraz 14 roz-
praw.

Sąd Dyscyplinarny ŁOIIB rozpatrzył 
w 2008 roku 13 spraw, wydając nastę-
pujące rozstrzygnięcia:
1. 5 spraw z tytułu odpowiedzialności 

dyscyplinarnej:
• w 2 sprawach wydano orzeczenia 

uznające obwinionego za winnego 
popełnienia zarzucanych czynów i 
orzekające karę upomnienia oraz 
nakładające na obwinionego obo-
wiązek uiszczenia zryczałtowa-
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nych kosztów postępowania w 
wysokości 500 zł (Orzeczenie nr 
1/2008 i Orzeczenie nr 2/2008),

• w 1 sprawie wydano orzeczenie 
uniewinniające obwinioną od za-
rzucanych jej czynów (Orzeczenie 
nr 3/2008), 

• 1 sprawa zakończyła się wyda-
niem postanowienia o umorzeniu 
postępowania (Postanowienie nr 
1/2008), 

• 1 sprawa została zawieszona do 
czasu rozstrzygnięcia postępowa-
nia karnego. 

2. 8 spraw z tytułu odpowiedzialności 
zawodowej:
• 7 postępowań zakończyło się wy-

daniem decyzji uznającej obwinio-
nego za winnego popełnienia za-
rzucanych czynów i orzekającej 
karę upomnienia, 

• 1 sprawa jest w toku.

Do 28 listopada 2008 r. uprawomocniły 
się:
• 5 decyzji w sprawach odpowiedzial-

ności zawodowej:
— Decyzja nr 1/2008 z dnia 10 kwiet-

nia 2008 r. w sprawie OSD/1/
Z/08,

— Decyzja nr 2/2008 z dnia 24 kwiet-
nia 2008 r. w sprawie OSD/3/
Z/08,

— Decyzja nr 3/2008 z dnia 25 czerw-
ca 2008 r. w sprawie OSD/7/Z/08,

— Decyzja nr 4/2008 z dnia 25 czer-
wca 2008 r. w sprawie OSD/10/
Z/04,

— Decyzja nr 5/2008 z dnia 30 wrze-
śnia 2008 r. w sprawie OSD/8/
Z/08,

• 2 orzeczenia w sprawach odpowie-
dzialności dyscyplinarnej:
— Orzeczenie nr 1/2008 z dnia 12 

maja 2008 r. w sprawie OSD/4/
D/08,

— Orzeczenie nr 2/2008 z dnia 3 
czerwca 2008 r. w sprawie OSD/5/
Z/08.

• 1 postanowienie o umorzeniu postę-
powania w sprawie odpowiedzialno-
ści dyscyplinarnej OSD/2/D/08.

Od Orzeczenia nr 3/2008 z 5 sierp-
nia 2008 r. wydanego w sprawie odpo-
wiedzialności dyscyplinarnej nr OSD/6/
D/08 pełnomocnik pokrzywdzonego 
wniósł odwołanie do Krajowego Sądu 
Dyscyplinarnego. Postępowanie odwo-
ławcze jest w toku.

W 2008 roku można było zaobser-
wować wyraźny wzrost liczby spraw w 
Sądzie. W szczególności na uwagę za-
sługuje liczba postępowań z tytułu od-
powiedzialności dyscyplinarnej; w 
2008 r. SD ŁOIIB zajmował się 5 spra-
wami odpowiedzialności dyscyplinar-
nej, podczas gdy w 2007 r. były tylko 2 
takie sprawy. Nadal utrzymuje się prze-
waga spraw dotyczących odpowiedzial-
ności zawodowej.

Najczęstsze wykroczenia z tytułu od-
powiedzialności dyscyplinarnej to zacho-
wania polegające na naruszeniu zasad 
etyki zawodowej, a więc czyny wypełnia-
jące dyspozycje przepisu art. 41 pkt 2 
Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samo-
rządach zawodowych architektów, inży-
nierów budownictwa oraz urbanistów. 
Przykładem może być sprawa nr OSD/5/
D/08, w której obwiniony nie przestrze-
gał przy wykonywaniu czynności zawo-
dowych obowiązujących przepisów oraz 
zasad etyki zawodowej w ten sposób, iż 
występując w charakterze osoby kierują-
cej praktyką zawodową, w rozumieniu 
art. 14 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane oraz § 4 ust. 3 pkt 2 
Rozporządzenia Ministra Transportu i 
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. 
w sprawie samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie, potwierdził 
praktykę zawodową Rafała S., naruszając 
w ten sposób art. 41 pkt 1 Ustawy z dnia 
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawo-
dowych architektów, inżynierów budow-
nictwa oraz urbanistów w związku z ww. 
przepisami, co jednocześnie stanowi na-
ruszenie normy etycznej zobowiązującej 
do dbałości o rozwój zawodowy młod-
szych współpracowników oraz obniża 
rangę i autorytet zawodu i tym samym 
wypełnia również znamiona czynów opi-
sanych w art. 41 pkt 2 ww. ustawy o sa-
morządach zawodowych architektów, 

inżynierów budownictwa oraz urbani-
stów w związku z pkt 5 ust. 1 oraz pkt 6 
ust. 3 Kodeksu zasad etyki zawodowej 
członków Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa.

Najczęstsze wykroczenia z tytułu od-
powiedzialności zawodowej to kiero-
wanie robotami budowlanymi niezgod-
nie z projektem, a tym samym z decyzją 
o pozwolenie na budowę, a więc czyny 
wypełniające dyspozycję przepisu art. 
95 pkt 4 w związku z art. 22 pkt 3 usta-
wy Prawo budowlane. Często obwinie-
ni dopuszczali się ww. czynów nie-
umyślnie, tj. bądź nie będąc świadomy-
mi, iż zmieniając projekt naruszyli pra-
wo, bądź bezpodstawnie zakładając, iż 
unikną odpowiedzialności. 

Najczęściej obwinionymi są mężczyź-
ni (10 mężczyzn w stosunku do 3 ko-
biet). Fakt ten jednak wynika ze specyfi-
ki zawodu, który w ogromnej większo-
ści wykonywany jest przez mężczyzn. 
Biorąc pod uwagę liczbę kobiet, będą-
cych czynnymi członkami Łódzkiej OIIB 
(853), kobiety, w których sprawach to-
czyło się postępowanie przed Sądem 
Dyscyplinarnym ŁOIIB stanowiły 0,35%. 
Spośród 6406 mężczyzn, będących 
czynnymi członkami ŁOIIB, 0,15% trafi-
ło przed SD ŁOIIB.

Średnia wieku kobiet, wobec których 
toczyły się postępowania przed Okręgo-
wym Sądem Dyscyplinarnym, wynosi 
59,6 lat. W przypadku mężczyzn wska-
zana średnia wynosi 49,4 lat. Przedmio-
towa średnia, liczona łącznie dla obu 
powyższych grup, wynosi 51,7 lat. Naj-
większy udział procentowy obwinio-
nych jest w przedziale wiekowym 50-60 
lat i wynosi 45%.

Coraz częściej strony postępowania 
korzystają z pomocy prawnej i w związ-
ku z tym w sprawach uczestniczą pełno-
mocnicy stron. Przykładem może być 
sprawa nr OSD/6/D/08, w której zarów-
no obwiniony, jak i pokrzywdzony miał 
swojego pełnomocnika.

Przewodniczący  
Sądu Dyscyplinarnego ŁOIIB 

Grzegorz Rakowski
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Zgodnie z § 4 pkt 3 Regulaminu okręgo-
wych rzeczników odpowiedzialności 
zawodowej Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa, poprawionym i uzupeł-
nionym przez VII Krajowy Zjazd Polskiej 
Izby Inżynierów Budownictwa, uchwa-
łą 25/08 z dnia 20 czerwca 2008 r., oraz 
zgodnie z ustaleniami Rzeczników 
Odpowiedzialności Zawodowej ŁOIIB 
Okręgowy Rzecznik-koordynator przed-
stawia poniżej informację o działalno-
ści Okręgowych Rzeczników Odpowie-
dzialności Zawodowej w 2008 roku.

1. Wprowadzenie

W 2008 roku na mocy uchwały nr 25/
08 z dnia 20 czerwca 2008 r. VII Kra-
jowego Zjazdu PIIB wprowadzone zo-
stały zmiany w Regulaminie okręgo-
wych rzeczników odpowiedzialności 
zawodowej Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa. Sprecyzowana została 
między innymi kwestia reprezentacji 
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzial-
ności Zawodowej na posiedzeniach 
okręgowej Rady i jej Prezydium, zgod-
nie z § 7 regulaminu nie każdy rzecz-
nik, a jedynie Rzecznik koordynujący 
pracę rzeczników ma prawo uczestni-
czyć z głosem doradczym w posiedze-
niach okręgowej Rady Izby i jej Pre-
zydium. Zmiany nastąpiły również w 
§ 3, który w pkt 2. stanowi, iż  Rzecznik 
niepełniący funkcji koordynatora 
przez ostatnie dwie kolejne kadencje, 
wybrany największą liczbą głosów, ko-
ordynuje pracę pozostałych rzeczni-
ków, dodano również pkt 4, zgodnie z 
którym w uzasadnionych przypadkach 
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności 
Zawodowej koordynujący pracę pozo-
stałych rzeczników, może wystąpić z 
wnioskiem do okręgowego zjazdu o 
odwołanie rzecznika, który nie wywią-
zuje się ze swoich obowiązków. Po-
nadto, dodano § 10  stanowiący, iż w 
sprawach nieuregulowanych w niniej-

szym regulaminie zastosowanie mają 
postanowienia zawarte w ustawie o 
samorządach zawodowych oraz w sta-
tucie Polskiej Izby Inżynierów Budow-
nictwa.

2. Skład organu

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 
ŁOIIB działał i działa w składzie ustalo-
nym podczas V Zjazdu ŁOIIB: mgr inż. 
Krzysztof Kopacz (Okręgowy Rzecznik 
Odpowiedzialności Zawodowej-koordy-
nator), mgr inż. Beata Ciborska, inż. 
Wojciech Hanuszkiewicz, inż. Jacek Ka-
łuszka, mgr inż. Gerard Korbel, inż. Zo-
fia Kosz-Koszewska, mgr inż. Małgorza-
ta Krasoń, inż. Władysław Sadowski.

Zgodnie z ustaleniami podjętymi 
jeszcze w 2006 roku Okręgowy Rzecznik- 
-koordynator reprezentuje organ przed 
okręgowymi organami naszej Izby w 
sprawach administracyjnych, jak rów-
nież w zakresie sprawozdawczości i 
udzielania informacji wynikających z 
art. 26 pkt 3 ustawy o samorządach za-
wodowych architektów, inżynierów bu-
downictwa oraz urbanistów i § 4 pkt 3 i 
4 Regulaminu Okręgowych Rzeczników 
Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej 
Izby Inżynierów Budownictwa. Ponad-
to, Okręgowy Rzecznik-koordynator de-
cyduje o podziale obowiązków, w tym 
podziale wpływających spraw.

Utrzymany został stały cotygodnio-
wy dyżur Okręgowego Rzecznika-koor-
dynatora (każdy czwartek od godz. 
16.00 do 17.30). 

3. Działalność Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej 

ŁOIIB

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 
2008 r. przedmiotem działalności Rze-
czników Odpowiedzialności Zawodo-
wej ŁOIIB było łącznie 27 spraw, w tym 
10 spraw wszczętych w roku ubiegłym 
oraz 2 sprawy wszczęte w 2006 roku. 

O 50% spadła liczba nowych spraw (15) 
w porównaniu do liczby spraw wszczę-
tych w roku ubiegłym (30).

Informacja o rozstrzygnięciach 
podjętych w poszczególnych sprawach:

a) sprawy wszczęte w 2006 r.:

• 191  zawodowa – podjęcie postępo-
wania zawieszonego w 2006 r., wnio-
sek o ukaranie nr 1/2008 ~ prawo-
mocna decyzja SD ŁOIIB nr 1/2008 
w sprawie OSD/1/Z/08, orzeczenie 
kary upomnienia;

• 23 zawodowa – podjęcie postępowa-
nia zawieszonego w 2006 r., wniosek 
o ukaranie nr 2/2008 ~ prawomoc-
na decyzja SD ŁOIIB nr 2/2008 w 
sprawie OSD/3/Z/08, orzeczenie ka-
ry upomnienia;

b) sprawy wszczęte w 2007 r.:

• 4 zawodowa – postępowanie podjęte 
po zawieszeniu w 2007 r., prawo-
mocna decyzja nr 6/2008 o umorze-
niu postępowania;

• 6 zawodowa – prawomocna decyzja nr 
2/2008 o umorzeniu postępowania;

• 11 zawodowa – prawomocna decyzja 
nr 1/2008 o umorzeniu postępowa-
nia;

• 14 dyscyplinarna – postępowanie pod-
jęte po zawieszeniu w 2007 r., wniosek 
nr 1/2008 o wszczęcie postępowania 
dyscyplinarnego przed sądem I instan-
cji; prawomocne postanowienie SD 
ŁOIIB nr 1/2008 o umorzeniu postępo-
wania w sprawie OSD/2/D/08;

• 152  dyscyplinarna – postanowienie 
nr 1/D/2008 o umorzeniu postępo-
wania; zaskarżone i przekazane do 
KROZ PIIB; postanowienie KROZ 
PIIB nr 40/08 utrzymujące w mocy 
zaskarżone postanowienie;

• 17 zawodowa – prawomocna decyzja 
nr 5/2008 o umorzeniu postępowa-
nia; 

Sprawozdanie z działalności  

Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej ŁOIIB w 2008 r.
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• 23 dyscyplinarna – postanowienie 
KROZ PIIB nr 6/08, utrzymujące w 
mocy zaskarżone postanowienie 
ROZ ŁOIIB nr 9/D/2007 o odmowie 
wszczęcia postępowania; 

• 24 zawodowa – prawomocna decyzja 
nr 3/2008 o umorzeniu postępowa-
nia;

• 25 zawodowa – prawomocna decy-
zja nr 4/2008 o umorzeniu postępo-
wania;

• 28 dyscyplinarna – postanowienie 
KROZ PIIB nr 17/08 o utrzymaniu w 
mocy postanowienia ROZ ŁOIIB nr 
11/D/2007 o umorzeniu postępowa-
nia wyjaśniającego;

• 29 zawodowa – prawomocna decy-
zja nr 7/2008 o umorzeniu postępo-
wania;

• 30 dyscyplinarna – wniosek nr 4/
2008 o wszczęcie postępowania dys-
cyplinarnego przed sądem I instan-
cji, prawomocne orzeczenie SD ŁOIIB 
nr 3/2008 w sprawie OSD/6/D/08, 
uniewinnienie.

c) sprawy wszczęte w 2008 r.:

• 1 dyscyplinarna – prawomocne po-
stanowienie nr 2/D/2008 o umorze-
niu postępowania;

• 2 dyscyplinarna – wniosek o wszczę-
cie postępowania dyscyplinarnego 
przed sądem I instancji nr 2/2008; 
prawomocne orzeczenie SD ŁOIIB nr 
1/2008 w sprawie OSD/4/D/08, 
orzeczenie kary upomnienia;

• 3 dyscyplinarna – wniosek o wszczę-
cie postępowania dyscyplinarnego 
przed sądem I instancji nr 3/2008; 
prawomocne orzeczenie SD ŁOIIB nr 
2/2008 w sprawie OSD/5/D/08, 
orzeczenie kary upomnienia;

• 4 zawodowa – wniosek o ukaranie nr 
6/2008 wniesiony do SD ŁOIIB;

• 5 zawodowa – wniosek o ukaranie nr 
4/2008 wniesiony do SD ŁOIIB; pra-
womocna decyzja nr 5/2008 w spra-
wie OSD/8/Z/08, orzeczenie kary 
upomnienia;

• 6 zawodowa – wniosek o ukaranie nr 
3/2008 wniesiony do SD ŁOIIB; pra-
womocna decyzja nr 3/2008 w spra-

wie OSD/7/Z/08, orzeczenie kary 
upomnienia; 

• 7 zawodowa – prawomocna decyzja 
nr 9/2008 o umorzeniu postępowa-
nia;

• 8 zawodowa – wniosek o ukaranie nr 
5/2008 wniesiony do SD ŁOIIB;

• 9 zawodowa – prawomocna decyzja 
nr 8/2008 o umorzeniu postępowa-
nia;

• 10 zawodowa – prawomocna decyzja 
nr 10/2008 o umorzeniu postępowa-
nia;

• 11 zawodowa – postępowanie toczy 
się;

• 12 zawodowa – nieprawomocna de-
cyzja nr 11/2008 o umorzeniu postę-
powania;

• 13 dyscyplinarna – postępowanie to-
czy się;

• 14 zawodowa – postępowanie toczy 
się;

• 15 zawodowa – postępowanie toczy się.

d) sprawy ROZ ŁOIIB w SD ŁOIIB:

• OROZ/12/04 – OSD/9/Z/04, OSD/
10/Z/04 – zawodowe – odpowied-
nio: nieprawomocna decyzja OSD nr 
6/2008 oraz prawomocna decyzja 
OSD nr 4/2008, kary upomnienia; 

• OROZ/19/06 – OSD/1/Z/08 – zawo-
dowa – prawomocna decyzja OSD nr 
1/2008, kara upomnienia;

• OROZ/23/06 – OSD/3/Z/08 – zawo-
dowa – prawomocna decyzja OSD nr 
2/2008, kara upomnienia;

• OROZ/14/07 – OSD/2/D/08 – dyscy-
plinarna – prawomocne postanowie-
nie OSD nr 1/2008 o umorzeniu po-
stępowania;

• OROZ/30/07 – OSD/6/D/08 – dyscy-
plinarna – prawomocne orzeczenie 
OSD nr 3/2008, uniewinnienie;

• OROZ/2/08 – OSD/4/D/08 – dyscy-
plinarna – prawomocne orzeczenie 
OSD nr 1/2008, kara upomnienia;

• OROZ/3/08 – OSD/5/D/08 – dyscy-
plinarna – prawomocne orzeczenie 
OSD nr 2/2008, kara upomnienia;

• OROZ/4/08 – OSD/10/Z/08 – zawo-
dowa – do końca 2008 r. nie nastąpi-
ło rozstrzygnięcie w sprawie;

• OROZ/5/08 – OSD/8/Z/08 – zawodo-
wa – prawomocna decyzja OSD nr 
5/2008; kara upomnienia;

• OROZ/6/08 – OSD/7/Z/08 – zawodo-
wa – prawomocna decyzja OSD nr 
3/2008; kara upomnienia;

• OROZ/8/08 – OSD/9/Z/08 – zawodo-
wa – do końca 2008 r. nie wpłynęło 
do OROZ rozstrzygnięcie OSD w 
przedmiotowej sprawie.

4. Analiza spraw

Z uwagi na znaczący spadek spraw 
zmniejszyła się liczba problemów za-
równo o charakterze formalnym, jak i 
merytorycznym, z jakimi spotykali się 
Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodo-
wej ŁOIIB. Pojawiły się jednak pewne 
zagadnienia problematyczne, występu-
jące również w latach ubiegłych. Poniżej 
przedstawiona została analiza prowa-
dzonych spraw:

a) analiza ilościowa

W roku 2008 odnotowano zmniejsza-
nie liczby rozpoznawanych i wszczętych 
spraw. Liczba nowych spraw (15) stano-
wi znaczący spadek:
– w stosunku do roku 2007 (30 spraw) 

o ~50% prowadzonych postępowań,
– w stosunku do roku 2006 (26 spraw) 

o ~43% prowadzonych postępowań.
Wraz ze spadkiem liczby prowadzo-

nych spraw nastąpiło zmniejszenie licz-
by postępowań w sprawach odpowie-
dzialności dyscyplinarnej (4 sprawy w 
stosunku do 11 spraw dotyczących od-
powiedzialności zawodowej). Przerwa-
na została zatem tendencja, obserwo-
wana w poprzednich latach, odnośnie 
do systematycznego wzrostu spraw 
wpływających do Rzecznika Odpowie-
dzialności Zawodowej ŁOIIB. 

Wzrosła natomiast liczba wniosków 
wnoszonych przez Rzeczników Odpo-
wiedzialności Zawodowej do Sądu 
Dyscyplinarnego ŁOIIB. 

W 2008 r. Okręgowi Rzecznicy wnieśli 
10 wniosków do SD ŁOIIB, w tym 6 wnio-
sków o ukaranie oraz 4 wnioski o wszczę-
cie postępowania dyscyplinarnego przed 
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sione zostało tylko jedno zażalenie 
na postanowienie Okręgowego Rze-
cznika Odpowiedzialności Zawodo-
wej, przy czym Krajowy Rzecznik Od-
powiedzialności Zawodowej utrzy-
mał nasze rozstrzygnięcie. Nie wnie-
siono natomiast odwołań od decyzji 
o umorzeniu postępowania.

5. Sprawozdawczość

W zakresie obowiązków sprawozdaw-
czości i udzielania informacji, wynika-
jących z art. 26 pkt 3 ustawy o samorzą-
dach zawodowych architektów, inży-
nierów budownictwa oraz urbanistów i 
§ 4 pkt 3 i 4 Regulaminu okręgowych 

Tabela3  przedstawiająca liczbę spraw:

1. Liczba spraw niezakończonych w poprzednich latach 12

1.1. Sprawy poza kompetencją OROZ 0

1.2. Sprawy dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej 3

 w tym: 
1.2.1. Liczba zawieszonych postępowań 0

1.2.2. Liczba umorzonych postępowań 1

1.2.3. Liczba spraw przekazanych do OSD 2

1.3. Sprawy dotyczące odpowiedzialności zawodowej 9

 w tym: 
1.3.1. Liczba zawieszonych postępowań 0

1.3.2. Liczba umorzonych postępowań 7

1.3.3. Liczba spraw przekazanych do OSD 2

2. Liczba spraw, które wpłynęły do OROZ w okresie sprawozdaw-
czym

15

2.1. Sprawy poza kompetencją OROZ 0

2.2. Sprawy dotyczące odpowiedzialność dyscyplinarnej 4

 w tym: 
2.2.1. Liczba niewszczętych postępowań 0

2.2.2. Liczba wszczętych postępowań 4

2.2.3. Liczba zawieszonych postępowań 0

2.2.4. Liczba umorzonych postępowań 1

2.2.5. Liczba spraw przekazanych do OSD 2

2.3. Sprawy dotyczące odpowiedzialności zawodowej 11

 w tym: 
2.3.1. Liczba niewszczętych postępowań 1

2.3.2. Liczba wszczętych postępowań 11

2.3.3. Liczba zawieszonych postępowań 1

2.3.4. Liczba umorzonych postępowań 4

2.3.5. Liczba spraw przekazanych do OSD 4

3. Liczba spraw przekazanych do KROZ 2

4. Liczba odwołań/zażaleń 2

5. Liczba spraw niezałatwionych na dzień sprawozdania 4

 w tym: 
5.1. Sprawy dotyczące odpowiedzialność dyscyplinarnej 1

5.2. Sprawy dotyczące odpowiedzialności zawodowej 3

sądem I instancji. Liczba ta stanowi 50-
-procentowy wzrost wniosków skierowa-
nych do Okręgowego Sądu Dyscypli-
narnego w stosunku do liczby wniosków 
wniesionych w 2007 r. (4 wnioski o uka-
ranie oraz 1 wniosek o wszczęcie postę-
powania dyscyplinarnego).

b) analiza merytoryczna  
wybranych zagadnień

Podobnie jak w latach ubiegłych w toku 
postępowań pojawiają się następujące 
problemy:
a) Wnioski o ukaranie w trybie odpowie-

dzialności zawodowej, sporządzane 
przez Powiatowych Inspektorów Nad-
zoru Budowlanego z terenu wojewó-
dztwa łódzkiego, nie zawierają wszy-
stkich obligatoryjnych elementów 
wskazanych w art. 97 Prawa budow-
lanego, z tego też względu konieczne 
jest uzupełnianie postępowania wyja-
śniającego przed skierowaniem wnio-
sku do Okręgowego Sądu Dyscypli-
narnego, co z kolei ograniczone jest 
terminem przedawnienia.

b) Podobnie jak w roku ubiegłym skargi 
osób fizycznych i innych podmiotów,
kierowane do Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej, nie 
zawierają wystarczających uzasad-
nień oraz nie wskazują niezbędnych 
dowodów do uprawdopodobnienia 
okoliczności popełnienia czynu, pod-
legającego odpowiedzialności zawo-
dowej albo dyscyplinarnej. Zdarza 
się, iż niektóre sprawy po analizie 
zgromadzonego po długotrwałym po-
stępowaniu materiału dowodowego 
nie dają żadnych podstaw do wystą-
pienia do Okręgowego Sądu Dyscy-
plinarnego. Dotyczy to głównie postę-
powań w sprawach odpowiedzialno-
ści zawodowej wszczętych w 2007 r., 
w odniesieniu do których Okręgowi 
Rzecznicy wydali w 2008 r. 7 decyzji o 
umorzeniu postępowania i żadnego 
wniosku o ukaranie.

c) W 2008 r. nastąpił znaczący spadek 
liczby wniesionych zażaleń od posta-
nowień Okręgowych Rzeczników Od-
powiedzialności Zawodowej. Wnie-
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rzeczników odpowiedzialności zawodo-
wej Polskiej Izby Inżynierów Budow-
nictwa, Okręgowy Rzecznik-koordyna-
tor wywiązał się w sposób następujący:
– informacja dla Rady ŁOIIB za rok 

2007 – pismo OROZ/22/08;
– informacja dla Rady ŁOIIB za okres 

06.12.07 – 12.03.08 – pismo  OROZ/ 
101/8;

– informacja dla Rady ŁOIIB za okres 
13.03.08 – 18.06.08 – pismo OROZ/ 
149/08;

– informacja dla Rady ŁOIIB za okres 
19.06.08 – 17.09.08 – pismo OROZ/
206/08;

– informacja dla Rady ŁOIIB za okres 
18.09.08 – 10.12.08 – pismo OROZ/
256/08;

– sprawozdanie dla Okręgowego Zjazdu 
ŁOIIB za rok 2007, zatwierdzone 
uchwałą VII Okręgowego Zjazdu 
ŁOIIB Nr 14 z dnia 5 kwietnia 2008 r., 
wręczone bezpośrednio członkom 
Prezydium Zjazdu – pismo OROZ/
115/08;

– sprawozdanie dla Krajowego Rze-
cznika Odpowiedzialności Zawodo-
wej Polskiej Izby Inżynierów Budo-
wnictwa za rok 2007, w tym staty-
styczne zestawienie postępowań wsz-
czętych w 2007 roku i latach wcze-
śniejszych – pismo OROZ/34/08 

6. Zebrania

W roku 2008 odbyły się 2 zebrania 
Okręgowych Rzeczników Odpowiedzial-
ności Zawodowej ŁOIIB w dniach: 10 
stycznia i 15 grudnia 2008 r. Przed-
miotem pierwszego posiedzenia były: 
kwestia szkolenia dla Rzeczników Od-
powiedzialności Zawodowej, przedsta-
wienie projektu sprawozdania z działal-
ności Okręgowych Rzeczników Odpo-
wiedzialności Zawodowej w 2007 r., 
ponadto, kwestia reprezentacji organu, 
podziału obowiązków i pracy, wymiana 
doświadczeń oraz bieżąca informacja o 
działalności z uwzględnieniem wyni-
ków postępowań dyscyplinarnych, w 
których stroną postępowania była Rada 
ŁOIIB oraz zapoznanie się z postępowa-
niami niezakończonymi do końca 2007 

r. Przedmiotem drugiego zebrania była 
bieżąca informacja o działalności OROZ 
i KROZ w 2008 r., w szczególności omó-
wienie zmian w Regulaminie Okręgo-
wych Rzeczników Odpowiedzialności 
Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa oraz ponownie kwestia 
udziału Okręgowych Rzeczników Odpo-
wiedzialności Zawodowej w posiedze-
niach Rady ŁOIIB i jej Prezydium.

7. Szkolenia

Okręgowy Rzecznik-koordynator brał 
udział w szkoleniach zorganizowanych 
przez KROZ i KSD PIIB w dniach 30-31  
maja i 14-15 listopada 2008 r.

Ponadto, Okręgowi Rzecznicy Odpo-
wiedzialności Zawodowej w dniu 21 li-
stopada 2008 r. uczestniczyli w szkole-
niu – warsztatach prawnych zorganizo-
wanych przez Łódzką Okręgową Izbę 
Inżynierów Budownictwa.

8. Współpraca z organami 
samorządu

Okręgowi Rzecznicy Odpowiedzialności 
Zawodowej współpracowali i współdzia-
łali w różnym stopniu z częścią orga-
nów ŁOIIB i biurem ŁOIIB oraz Krajo-
wym Rzecznikiem Odpowiedzialności 
Zawodowej PIIB. Działania związane ze 
sprawozdawczością, przekazywaniem 
informacji oraz organizacją szkoleń zo-
stały powyżej opisane.

a) Rada ŁOIIB/biuro ŁOIIB

administracja i finanse

Współpraca z Radą na płaszczyźnie ad-
ministracyjnej układała się popraw-
nie. Rada ŁOIIB zapewniła stałą obsłu-
gę dla Okręgowych Rzeczników przez 
pracownika biura ŁOIIB w wymiarze 
0,5 etatu.

W posiedzeniach Rady Okręgowych 
Rzeczników Odpowiedzialności Zawo-
dowej reprezentowali: Krzysztof Kopacz 
lub Beata Ciborska.

strona postępowań

W 2008 r. Rada ŁOIIB występowała jako 
pokrzywdzona w jednym postępowa-

niu, wszczętym w roku ubiegłym, pro-
wadzonym w wyniku uchylenia przez 
KROZ postanowienia ROZ ŁOIIB o umo-
rzeniu postępowania i przekazania 
sprawy do ponownego rozpoznania. 
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności 
Zawodowej ponownie umorzył postę-
powanie. Postanowienie o umorzeniu 
postępowania zostało zaskarżone przez 
Radę. Tym razem KROZ podzielił stano-
wisko Okręgowego Rzecznika  i utrzy-
mał w mocy nasze rozstrzygnięcie.

b) Sąd Dyscyplinarny ŁOIIB

W toku prowadzonych postępowań 
wzajemne wywiązywanie się z obowiąz-
ków przez oba organy nie budzi żad-
nych zastrzeżeń. Okręgowi Rzecznicy 
Odpowiedzialności Zawodowej nie pod-
ważali rozstrzygnięć Sądu Dyscyplinar-
nego ŁOIIB, tym bardziej, iż zasadniczo 
były one zgodne ze złożonymi wnioska-
mi. W przypadku 6 wniosków na 10 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny podzielił 
stanowisko Okręgowych Rzeczników o 
konieczności ukarania danej osoby. W 
dwóch sprawach do dnia 31 stycznia 
2008 r. nie wpłynęły do ROZ ŁOIIB roz-
strzygnięcia SD ŁOIIB.

c) Komisja Rewizyjna ŁOIIB

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kon-
trolę działalności Okręgowych Rzeczni-
ków Odpowiedzialności Zawodowej w 
dniu 14 lutego 2008 r. Kontrola obej-
mowała działalność  Rzeczników Odpo-
wiedzialności Zawodowej i Sądu Dys-
cyplinarnego ŁOIIB.

d) Krajowy Rzecznik 
Odpowiedzialności Zawodowej

Jadwiga Gałach – Krajowy Rzecznik 
Odpowiedzialności Zawodowej – w 
dniu 29 maja 2008 r. przeprowadziła 
kontrolę działalności Okręgowych 
Rzeczników Odpowiedzialności Zawo-
dowej. W wyniku kontroli ustalono, że 
nałożone ustawami oraz obowiązujący-
mi przepisami, jak również uchwałami 
organów Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa zadania realizowane są w 
sposób prawidłowy. Zwrócono jednak 
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uwagę na wątpliwości związane z wyda-
niem legitymacji, jakie pojawiły się w 
Łódzkiej Okręgowej Izbie Inżynierów 
Budownictwa, w związku z faktem, iż 
uchwała Krajowej Rady ustaliła wzór le-
gitymacji dla organów Krajowej Izby, a 
nie dla organów Okręgowych Izb.

9. Inne

Konieczne jest nawiązanie ścisłej współ-
pracy z organami nadzoru budowlane-
go w obszarze spraw związanych z od-
powiedzialnością zawodową, co jest nie-
zbędne dla uniknięcia długotrwałości 
postępowań wyjaśniających (wszczy-
nanych na wniosek tych organów), za-
grażającej możliwością przedawnienia. 

Jednakże Okręgowi Rzecznicy Odpo-
wiedzialności Zawodowej czekają na 
ustalenia podjęte na szczeblu Krajowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodo-
wej Polskiej Izby Inżynierów Budow-
nictwa i Głównego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego.

Rzecznik Odpowiedzialności 
Zawodowej ŁOIIB-koordynator 

Krzysztof Kopacz

1 Kolejno: nr sprawy z repetytorium spraw za 
dany rok, charakter sprawy, istotne rozstrzy-
gnięcia lub informacja o niezakończeniu postę-
powania wyjaśniającego.

2 Postanowienie Nr 1/D/2008 wydane zosta-
ło po ponownym rozpatrzeniu sprawy, które 

nastąpiło w wyniku uchylenia przez KROZ PIIB 
zaskarżonego postanowienia ROZ ŁOIIB nr 10/
D/07 o umorzeniu postępowania wyjaśniające-
go  i przekazania sprawy do ponownego rozpo-
znania.

3 Tabela sporządzona zgodnie z wytycznymi 
biura Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej PIIB (pismo l.dz. 257/08).

4 Poz. 1.1 i 2.1 dotyczą spraw nienależących do 
kompetencji organów samorządu zawodowego.

5 Sprawa OROZ/4/08 zawieszona na mocy 
postanowienia ROZ ŁOIIB nr 1/Z/ 08 z 11 marca 
2008 r., następnie postępowanie zostało podjęte  
i w dniu 7 listopada 2008 r. skierowany został 
wniosek o ukaranie nr 6/2008 do SD ŁOIIB.

6 Tylko w jednej ze spraw (OROZ/30/07) OSD 
wydał orzeczenie uniewinniające, od którego 
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawo-
dowej nie wnosił odwołania. W sprawie OROZ/
14/07 OSD wydał postanowienie o umorzeniu 
postępowania.

Sprawozdania  

z działalności Punktów Informacyjnych ŁOIIB w 2008 r.

Punkt Informacyjny ŁOIIB w Piotrkowie 
Trybunalskim mieści się w budynku 
Domu Technika przy ul. Armii Krajowej 
24a w pokoju Stowarzyszeń Naukowo-
Technicznych, z którego w godzinach 
dyżurów Stowarzyszenia te w zasadzie 
nie korzystają. Na drzwiach Punktu 
umieszczona jest informacja o siedzibie, 
godzinach pracy Punktu oraz wykaz 
członków Izby z Okręgu nr 6, pełniących 
funkcje w organach ŁOIIB, wraz z nume-
rami telefonów. Organizatorem Punktu 
Informacyjnego jest Barbara Malec – 
członek Prezydium Rady ŁOIIB.

W 2008 roku dwukrotnie odbyły 
się spotkania wszystkich osób pełnią-
cych funkcje w organach ŁOIIB, na 
których omawiane były sprawy zwią-
zane z prowadzeniem Punktu oraz 
poprawieniem jakości usług świad-
czonych przez osoby dyżurujące.

Dyżury w naszym Punkcie Informa-
cyjnym pełnione są w poniedziałki, śro-
dy i czwartki w godzinach 16.00-18.00. 
Miesiąc sierpień, w uzgodnieniu z 
Przewodniczącym Rady, był miesiącem 
urlopowym. Dyżury poza organizatorem 

Punktu pełnią: Małgorzata Krasoń – 
Rzecznik Odpowiedzialności Zawo-
dowej, Stanisław Wojciechowski – czło-
nek Sądu Dyscyplinarnego ŁOIIB, Bo-
gdan Wrzeszcz – członek Komisji Kwali-
fikacyjnej ŁOIIB, Adam Różycki – członek
Rady ŁOIIB. Jeżeli zachodzi potrzeba, mi-
mo wielu obowiązków dyżuruje również 
Skarbnik Rady – Roman Cichosz.

W 2008 roku odbyło się 137 dyżu-
rów, potwierdzonych na listach obec-
ności. Z przebiegu dyżurów prowadzo-
ne są krótkie notatki w oddzielnym ze-
szycie. W 2008 roku osoby dyżurujące 
udzieliły 147 porad osobom indywidu-
alnym i grupom osób zainteresowanych 
problemami związanymi z Izbą. Główne 
tematy poruszane podczas wizyt intere-
santów to:
• wymogi związane z przystąpieniem 

do Izby oraz zawieszeniem członko-
stwa,

• rodzaje specjalności i wykształcenie 
wymagane przy zdobywaniu upraw-
nień budowlanych,

• sposób prowadzenia dzienników 
praktyk.

Zainteresowanie budzą również formy 
przyznawania zapomóg finansowych, do-
skonalenie zawodowe i inne sprawy zwią-
zane z wykonywaniem samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie. 
Informacje udzielane były również telefo-
nicznie poza godzinami dyżurów.

Jeżeli wiedza osób dyżurujących w 
określonym temacie nie jest pełna, 
zwracamy się o poradę głównie do 
prawników, a w razie potrzeby do in-
nych kompetentnych pracowników 
ŁOIIB lub Koleżanek i Kolegów pracują-
cych w organach Izby. Nasze problemy 
nigdy nie pozostają bez odpowiedzi.

Punkt Informacyjny wyposażony jest 
w komputer, zestaw materiałów obowią-
zujących na egzaminie na uprawnienia 
budowlane, Środowiskowe Zasady Wyce-
ny Prac Projektowych oraz podstawowe 
druki, wymagane podczas prowadzenia 
spraw związanych z przynależnością do 
Izby. Cyklicznie dostarczane są branżowe 
czasopisma, wydawane przez poszczegól-
ne Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne, 
z których mogą korzystać i często korzy-
stają członkowie Izby, głównie z terenu 

Punkt Informacyjny ŁOIIB  w Piotrkowie Trybunalskim
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Punkt Informacyjny ŁOIIB w Wieluniu

Punkt Informacyjny ŁOIIB w Wieluniu 
działa w lokalu przy ul. Warszawskiej 
22. Jego wyposażenie stanowi zestaw 
komputerowy z dostępem do internetu 
oraz biblioteczka czasopism i materia-
łów egzaminacyjnych. Dyżury w Punk-
cie pełnią w poniedziałki i czwartki 
przedstawiciele organów ŁOIIB: Graży-
na Orzeł (członek Okręgowego Sądu 
Dyscyplinarnego), Piotr Parkitny (czło-
nek Rady ŁOIIB), Janusz Skupiński 
(członek Okręgowego Sądu Dyscypli-
narnego) i Andrzej Sułkowski (członek 
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej).

Działalność Punktu jest dostosowana 
do potrzeb i warunków miejscowych. 
Zainteresowani dostępem do informacji 
to przede wszystkim mieszkańcy powiatu 
wieluńskiego, ale bywają też interesanci z 
okolic Pajęczna, Wieruszowa, a nawet 
Kępna, Rudnik czy Praszki. Myślę, że de-
cyduje tu często miejsce zatrudnienia i 
pewna miara ciążenia ku Wieluniowi.

Podobnie jak w poprzednich latach 
systematycznie maleje grupa chętnych 
do wstąpienia do Izby. Jest to zaledwie 
kilka osób w skali roku. Udzielane im 
informacje dotyczą szczegółów proce-

dury przyjmowania członków i pomocy 
w wypełnieniu formularzy, często za-
chodzi potrzeba dostarczenia doku-
mentów do siedziby Izby, co nie jest 
kłopotliwe, zważywszy na moją comie-
sięczną obecność na posiedzeniach 
Prezydium i Rady ŁOIIB. Dominują oso-
by od dawna posiadające uprawnienia, 
które dotychczas nie należały do Izby. 
Młodzi, uzyskujący uprawnienia najczę-
ściej po kursie przygotowującym do eg-
zaminu na uprawnienia budowlane, le-
piej orientują się w procedurze wpisa-
nia się do Izby.

Punkt Informacyjny ŁOIIB w Bełcha-
towie mieści się przy ul. Czaplinieckiej 
44 w budynku Hotelu „Energetyk”. 

Dyżury pełnione są dwa razy w ty-
godniu, w poniedziałki i środy w godz. 
16.00-18.00, w pokoju nr 4 przez 12 
członków naszej Izby. Dyżury pełnią 
koleżanki i koledzy: Jolanta Ciechow-
ska, Cecylia Galińska, Gabriela Stopy-
ra, Eleonora Olechowicz, Czesław An-
tosik, Andrzej Dziuba, Sławomir Naj-
giebauer, Zygmunt Waloryszak, Krzysz-
tof Werner, Eugeniusz Wiśniewski, 
Tomasz Wolski oraz Jerzy Żak. Osoby 
te mają odpowiednią wiedzę w zakre-
sie spraw członkowskich Izby i wyma-
gań przy składaniu wniosków i doku-
mentów. Jeżeli wiedza osób dyżurują-
cych w określonej sprawie nie jest wy-
starczająca, zwracamy się o poradę do 
pracowników biura ŁOIIB, głównie do 
prawników. 

W roku 2008 odbyło się 100 dyżu-
rów, w czasie których Punkt Informa-

cyjny odwiedziło 25 interesantów. 
Wizyty bądź telefony tych osób doty-
czyły w szczególności:
• wznowienia przynależności do Izby,
• rozszerzenia uprawnień budowla-

nych o uprawnienia projektowe,
• rejestracji i sposobu prowadzenia 

książek praktyki zawodowej,
• przeglądu i lektury wydawnictw na-

ukowo-technicznych.
W okresie sprawozdawczym odbyły 

się dwa szkolenia dla członków naszej 
Izby, z których jedno dotyczyło oceny 
stanu technicznego sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociagowych i kanaliza-
cyjnych (frekwencja 21 osób), a drugie 
– BHP w procesie budowlanym (14 
osób). Osoby uczestniczące w szkole-
niach pozytywnie oceniły ten sposób 
podnoszenia wiedzy i kwalifikacji.

Punkt Informacyjny w Bełchatowie 
wyposażony jest w niezbędne do obsługi 
interesantów środki techniczne. Posia-

damy zestaw komputerowy z dostępem 
do internetu, telefon stacjonarny, a po-
nadto zbiór aktów prawnych obowiązu-
jących na egzaminie na uprawnienia bu-
dowlane oraz komplety druków wyma-
ganych przy wpisie na listę członków 
ŁOIIB. Ponadto, cyklicznie otrzymujemy 
prasę techniczną z branży budowlanej, 
łącznie kilkanaście tytułów. 

Prowadzony jest rejestr dyżurów, w 
którym dokumentowany jest czas oraz 
zdarzenia, jakie miały miejsce w trakcie 
dyżuru. 

W roku bieżącym Punkt Informacyj-
ny był wizytowany przez członków 
Komisji Rewizyjnej ŁOIIB. Kontrolo-
wano kompletność wyposażenia, doku-
mentację prowadzoną w Punkcie oraz 
sposób prowadzenia i załatwiania 
spraw. Kontrola wypadła pozytywnie.

Organizator Punktu 
Jerzy Żak

Punkt Informacyjny ŁOIIB  w Bełchatowie

Piotrkowa. Staramy się, aby w Punkcie by-
ło kilka zapasowych egzemplarzy „Kwar-
talnika Łódzkiego” dla odwiedzających 
nas osób. Poważnym mankamentem jest 
brak dostępu do Internetu.

Ponieważ problematyka prowadzenia 
dziennika praktyk, sposobu odbywania i 
czasookresów stażu pracy, niezbędnych 

do zdobycia uprawnień budowlanych, 
jest skomplikowana, proponujemy, aby w 
tym zakresie w 2009 r. przeprowadzone 
zostało szkolenie dla osób pełniących dy-
żury w Punktach Informacyjnych na tere-
nie województwa.

Punkt Informacyjny został w środo-
wisku zaakceptowany i poza pracą usłu-

gową stanowi element integrujący inży-
nierów i techników pełniących samo-
dzielne funkcje techniczne w budow-
nictwie. W roku 2009 również serdecz-
nie zapraszamy do Punktu.

Organizator Punktu 
Barbara Malec
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Punkt Informacyjny ŁOIIB w Kutnie, 
który mieści się przy ul. Grunwaldzkiej 
1, czynny jest trzy razy w tygodniu: w 
poniedziałek w godz. 16.00-18.00 dyżur 
pełni inż. Jan Stocki, we wtorek w godz. 
17.00-19.00 dyżur pełni inż. Elżbieta 
Szmigiel-Augustyn, w czwartek w godz. 
17.00-19.00 dyżur pełni inż. Maciej 
Dzikowski.

W roku 2008 dyżury pełnione były 
przez 300 godzin (150 dyżurów), z czego 

w I kwartale 74 godziny (37 dyżurów), w 
II kwartale 72 godziny (36 dyżurów), w 
III kwartale 80 godzin (40 dyżurów) i w 
IV kwartale 74 godziny (37 dyżurów).

W Punkcie Informacyjnym działa 
internet i biblioteka czasopism nauko-
wo-technicznych. Są też materiały 
szkoleniowe do egzaminu na upraw-
nienia budowlane, którymi zaintere-
sowało się kilka osób zdających egza-
min w 2008 r.

W 2008 r. odwiedziło nas 21 osób w 
czasie 55 dyżurów. Odnotowujemy spa-
dek zainteresowania członków Izby 
Punktem Informacyjnym. Przyjmując 
za wskaźnik liczbę dyżurów w stosunku 
do liczby odwiedzających, w roku 2007 
wyniósł on 40,7%, a w roku 2008 
36,7%.

Organizator Punktu 
Jan Stocki

Punkt Informacyjny ŁOIIB  w Kutnie

Punkt Informacyjny ŁOIIB  w Sieradzu

Punkt Informacyjny ŁOIIB w Sieradzu 
rozpoczął swoją działalność od wrze-
śnia 2003 r. w pokoju nr 703 na VII 
piętrze budynku Starostwa Powiato-
wego.

W roku 2008 dyżury w Punkcie trzy 
razy w tygodniu (tj. we wtorek, czwar-
tek i piątek) pełnili członkowie orga-
nów Izby oraz delegat na zjazd. Od II 
kwartału 2006 r. prowadzona jest ewi-
dencja udzielanych informacji. Osoba 
dyżurująca sporządza w rejestrze notat-
kę z każdego pełnionego dyżuru i pod-
pisuje listę obecności, które w sprawoz-
daniach kwartalnych wraz z kserokopią 
zapisów z rejestru przekazywane są do 
ŁOIIB. Liczba faktycznie odbytych przez 

poszczególne osoby dyżurów (w dniach) 
przedstawia się następująco: Józef Bor-
kiewicz – 19, Beata Ciborska – 14, Ry-
szard Gierak – 36, Grzegorz Rżanek – 
19, Zdzisław Soszkowski – 9, Janusz Wi-
siński – 0, Sławomir Miziała – 11 (pełnił 
dyżury od października 2007 r.). Łącz-
nie 108 dyżurów.

Zainteresowanie funkcjonowaniem 
Punktu wśród członków Łódzkiej Okrę-
gowej Izby Inżynierów Budownictwa 
oraz osób, które planują zapisać się do 
Izby, jest średnie. Główne zapytania do-
tyczą spraw związanych z przynależno-
ścią, czyli złożeniem wniosku, interpre-
tacją posiadanych uprawnień budowla-
nych oraz całością zagadnień związa-

nych z uzyskaniem uprawnień budow-
lanych. Na wszystkie pytania osoby peł-
niące dyżury udzielają odpowiedzi. Na 
około 50 udzielonych w 2008 r. infor-
macji 17 dotyczyło spraw związanych z 
uprawnieniami budowlanymi (egzami-
nów, rozszerzenia uprawnień oraz ogól-
nego zakresu związanego z praktyką 
zawodową), 13 dotyczyło spraw człon-
kowskich (wnioski o wpis na listę człon-
ków, zawieszenie członkostwa, szkole-
nia), pozostałe informacje dotyczyły 
udostępniania prasy fachowej i innych 
informacji.

Organizator Punktu 
Ryszard Gierak

Na takim samym poziomie utrzymu-
je się zainteresowanie biblioteczką udo-
stępnianą w Punkcie. Nadal dominują 
branże elektryczna i instalacyjna. Nie-
zmiennie największe zainteresowanie 
budzi kwestia zdobycia uprawnień. 
Zainteresowani to przede wszystkim 
młodzi inżynierowie, ich liczbę szacuje 
się w skali roku na ok. 20 osób. Pro-
blematyka jest tu najszersza. Udzielenie 
pomocy polega na wskazaniu i wyja-
śnieniu uregulowań prawnych obowią-
zujących w tym zakresie. Widać też co-
raz lepszą orientację zainteresowanych. 
Ci, którzy ubiegają się o uprawnienia, 
mają już jakąś wiedzę w tym zakresie 
od starszych kolegów. Do Punktu przy-
chodzą najczęściej z pytaniami o sposób 

prowadzenia dziennika praktyk. Zdarza 
się, że osoby wracają na kolejne konsul-
tacje dotyczące dokumentowania prak-
tyki i wypełniania dziennika. Z moich 
obserwacji wynika, że chcą po prostu 
dobrze udokumentować swoją drogę 
zawodową. Część pytań dotyczy same-
go egzaminu, jego przebiegu i zakresu. 
Widoczne jest też zainteresowanie kur-
sami przygotowującymi do egzaminu 
na uprawnienia budowlane.

Słabą stroną jest nikły udział członków 
w szkoleniach organizowanych przez 
Łódzką Okręgową Izbę Inżynierów Bu-
downictwa. Tu widzę pole do działania 
w lokalnym środowisku budowlanym.

Daje się odczuć, że Izba z upływem 
czasu znalazła stałe miejsce w środowi-

sku, jak też wśród pracowników admi-
nistracji budowlanej i nadzoru, którzy 
w codziennych kontaktach zawodo-
wych przejawiają zainteresowanie pro-
blematyką budowlaną, zwłaszcza w sy-
tuacji zmian i nowości prawnych (w 
tym szczególnie nowego Prawa budow-
lanego). Istnieje zapotrzebowanie na 
informacje o tym, co Izba robi dla człon-
ków i dlaczego nie wszystkie ich życze-
nia są możliwe do spełnienia od razu. 
Potwierdza to potrzebę kontaktu człon-
ków Izby z działaczami, a co za tym idzie 
– potrzebę istnienia Punktu Informacyj-
nego.

Organizator Punktu 
Piotr Parkitny
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Punkt Informacyjny ŁOIIB w Skierniewicach

Punkt Informacyjny mieści się w siedzi-
bie Zespołu Usług Projektowych w Skier-
niewicach przy ul. Jagiellońskiej 6/7g 
(tel. 0 46 833 28 83, 0 46 833 46 97). 
Punkt otwarty jest w godzinach: 8.00-
-16.00, istnieje również możliwość otwar-
cia Punktu w innych godzinach po wcze-
śniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Lokal wyposażony jest w:
• zestaw komputerowy z dostępem do 

internetu,
• zestaw przepisów prawnych, których 

znajomość konieczna jest na egzami-
nie na uprawnienia budowlane,

• fachową prasę oraz rozprowadzany 
bezpłatnie kwartalnik „Ekspert Budo-
wlany”.
W ostatnim czasie wzrosło zaintereso-

wanie, szczególnie ludzi młodych, uzy-
skaniem informacji dotyczących odby-
wania praktyki zawodowej oraz uzyska-
nia uprawnień budowlanych. Często za-
dawane pytania dotyczą sposobu i zakre-
su prowadzenia dzienników praktyk, w 

zależności od zakresu uprawnień, o któ-
re będą występować zainteresowani. 

Wielokrotnie wypożyczane były przy-
gotowującym się do egzaminu zestawy 
aktów prawnych związanych z uzyska-
niem uprawnień. Znacznie mniejszym 
zainteresowaniem cieszy się dostęp do 
internetu, którego powszechność stała 
się faktem.

Organizator Punktu 
Wojciech Hanuszkiewicz

Sukcesy naszych Kolegów
1 grudnia 2008 r. Prezes Rady Ministrów powołał Radę Zamówień Publicznych jako organ do-
radczo-opiniodawczy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Przewodniczącym tego liczącego 
15 osób organu został dr inż. Andrzej Bratkowski – były minister gospodarki przestrzennej i 
budownictwa oraz obecny Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, jak również cenio-
ny publicysta, stały współpracownik „Kwartalnika Łódzkiego”. 

Do zadań Rady Zamówień Publicznych należy:
a) wyrażanie opinii w szczególnie istotnych sprawach systemu zamówień publicznych, przed-

stawionych jej przez Prezesa Urzędu;
b) opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących zamówień;
c) opiniowanie rocznego sprawozdania Prezesa Urzędu o funkcjonowaniu systemu zamówień;
d) ustalanie zasad etyki zawodowej osób wykonujących określone w ustawie zadania w syste-

mie zamówień.
Koledze Andrzejowi Bratkowskiemu składamy z tej okazji serdeczne gratulacje, dołączając do 

nich z serca płynące życzenia dobrego zdrowia oraz wielu sukcesów w działalności na rzecz zarówno budownictwa jak i 
samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

***

18 września 2008 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady 
Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej, która – zgodnie z zapisami 
Ustawy z 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych – jest 
organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym 
Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach 
rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej. Posiada przy tym 
uprawnienia do prowadzenia przewodów doktorskich oraz do nada-
wania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dziedzinie 
budownictwa. 

W kadencji 2008-2012 w skład Rady Naukowej ITB wchodzi 40 
osób, w tym 20 osób wybranych spośród pracowników Instytutu 
oraz 20 osób spoza ITB powołanych przez Ministra Infrastruktury. 
Miło nam poinformować, że w dwudziestce wybrańców ministra 

Cezarego Grabarczyka znalazło się dwóch członków ŁOIIB: dr inż. Jacek Szer – Wojewódzki Inspektor Nadzoru 
Budowlanego  w Łodzi oraz mgr inż. Dariusz Czarny – dyrektor techniczny firmy STO. Serdecznie gratulujemy!



Kwartalnik Łódzki – nr I/2009 (22) 31

Działając w imieniu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, 
pozwalamy sobie w skrócie odnieść się do pisma skierowa-
nego do Pana Marszałka przez Przedstawicieli Izby Archi-
tektów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 października 
2008 r., które to pismo dotyczyło ustawy z dnia 8 paździer-
nika 2008 r. o zmianie ustawy o samorządach zawodowych 
architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 
oraz ustawy – Prawo budowlane (druk senacki Nr 273; da-
lej: „Ustawa Nowelizująca”), będącej przedmiotem prac 
Senatu.

Powyższe pismo zawiera szereg zarzutów względem 
prawidłowości postanowień Ustawy Nowelizującej jako 
środka służącego implementacji do polskiego systemu 
prawnego postanowień Dyrektywy Parlamentu Europej-
skiego i Rady 2005/36/WE z dnia 7 września 2005 r., w 
sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE
L 255 z dnia 30 września 2005 r., ze zm.; dalej „Dyrektywa”), 
przy czym podstawowym zastrzeżeniem przedstawicieli 
samorządu zawodowego architektów względem Ustawy 
Nowelizującej jest kwestionowanie możliwości powierze-
nia przez powyższą Ustawę samorządom zawodowym in-
żynierów budownictwa oraz urbanistów kompetencji w 
zakresie uznawania na terytorium Polski uprawnień osób 
wykonujących zawody odpowiadające zawodowi inżyniera 
budownictwa oraz urbanisty w innych państwach człon-
kowskich Unii Europejskiej. Zastrzeżenie to jest jednak nie-
trafne, a to z następujących względów:

(1) Pojęcie „architekt” w rozumieniu Dyrektywy ma inny 
zakres, niż to samo pojęcie na gruncie prawa polskiego. 
Zgodnie z pkt. 27 preambuły Dyrektywy obejmuje ono oso-
by wykonujące czynności w zakresie „planowania prze-
strzennego, projektowania, organizacji i konstrukcji budyn-
ków, konserwacji i wykorzystywania dziedzictwa architek-
tonicznego oraz ochrony naturalnej równowagi”, a więc 
także osoby wykonujące na podstawie prawa polskiego za-
wody inżyniera budownictwa oraz urbanisty. Mówi o tym 

wprost pkt 28 preambuły Dyrektywy, który stwierdza, iż po-
jęcie „architekt” używane jest w Dyrektywie jedynie „w celu 
uproszczenia (…), aby wyznaczyć zakres stosowania przepi-
sów dotyczących automatycznego uznawania kwalifikacji w
dziedzinie architektury, bez uszczerbku dla odrębności wy-
stępujących w przepisach krajowych regulujących tą działal-
ność”. Przepis ten stanowi nadto, iż działalność w zakresie 
architektury „może być wykonywana także przez przedsta-
wicieli innych zawodów, w szczególności przez inżynierów, 
którzy uzyskali specjalistyczne wykształcenie w dziedzinie 
budownictwa lub sztuki budowania”. Skoro więc przepisy 
prawa polskiego rozdzielają zakres czynności wchodzących 
w zakres pojęcia „architektury” („architekta”) w rozumie-
niu Dyrektywy pomiędzy przedstawicieli trzech zawodów 
regulowanych (architekta, inżyniera budownictwa, urbani-
sty), to prawidłowa implementacja odpowiednich regulacji 
Dyrektywy dotyczących „architektury” powinna dotyczyć 
wszystkich trzech zawodów – wymóg ten spełnia Ustawa 
Nowelizująca w jej obecnym kształcie;

(2) Jak wspomniano wyżej, Dyrektywa nie ingeruje, co 
do zasady, w ustrój i organizację poszczególnych zawodów 
regulowanych zrzeszających osoby wykonujące czynności 
w zakresie „architektury” (w rozumieniu Dyrektywy), po-
zostawiając tą materię prawu krajowemu. Prawo polskie 
wyraźnie powierza natomiast wykonywanie powyższych 
czynności zarówno architektom, inżynierom budownic-
twa, jak i urbanistom, stąd przyznanie samorządowi zawo-
dowemu architektów wyłącznych kompetencji w zakresie 
uznawania uprawnień zawodowych cudzoziemcom z po-
wołaniem się na Dyrektywę, jak postulują to przedstawi-
ciele samorządu zawodowego architektów, miałoby cha-
rakter arbitralnego zróżnicowania uprawnień samo-
rządów zawodowych, sprzecznego z art. 17 ust. 1 Konsty-
tucji RP;

(3) Rozwiązaniem optymalnym z funkcjonalnego punktu 
widzenia jest powierzenie kompetencji do uznawania na 

Wymiana listów
Można by rzecz całą nazwać kłótnią w rodzinie, gdyby jej świadkami nie było tak wiele osobistości i to nie tylko 
z naszego kraju. W każdym razie jakby nie nazwać tego incydentu, nie można udawać, że się nic nie stało i dlate-
go pozwoliliśmy sobie przytoczyć list do Marszałka Senatu RP Pana Bogdana Borusewicza, jaki 5 listopada 2008 
roku przesłali: Prezes oraz Sekretarz Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Szanowny Panie Marszałku,

dokończenie na s. 32
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terytorium Polski uprawnień zawodowych (oraz nadzoru 
nad wykonywaniem zawodów) w odniesieniu do osób, któ-
re nabyły uprawnienia zawodowe w innych państwach Unii 
Europejskiej, samorządom zawodowym zrzeszającym oso-
by wykonujące analogiczne zawody w Polsce. Rozwiązanie 
takie przewiduje właśnie Ustawa Nowelizująca – polski sa-
morząd zawodowy architektów na obszarze swojej właści-
wości będzie posiadał uprawnienia w zakresie dotyczącym 
osób wykonujących za granicą zawód odpowiadający zawo-
dowi architekta, polski samorząd zawodowy inżynierów 
budownictwa – w zakresie dotyczącym osób wykonujących 
za granicą zawód odpowiadający zawodowi inżyniera bu-
downictwa, zaś samorząd zawodowy urbanistów – w zakre-
sie dotyczącym osób wykonujących za granicą zawód odpo-
wiadający zawodowi urbanisty1.

Należy ponadto dodać, iż argumentacja przedstawicieli 
samorządu zawodowego architektów, która wskazuje na 
możliwość zaistnienia rzekomych zagrożeń dla ładu publicz-

nego w razie powierzenia samorządom zawodowym inży-
nierów budownictwa oraz urbanistów kompetencji w zakre-
sie uznawania uprawnień i nadzoru nad wykonywaniem w 
Polsce zawodów w odniesieniu do osób wykonujących analo-
giczne zawody w innych państwach członkowskich Unii 
Europejskiej zdaje się w istocie podważać samą ideę istnienia 
w Polsce zawodów inżyniera budownictwa oraz urbanisty, 
zrzeszających osoby wykonujące czynności w zakresie szero-
ko rozumianego budownictwa, a więc nie uwzględnia istnie-
jącego w Polsce ustroju i organizacji powyższych zawodów i 
ich samorządów (w który Dyrektywa nie ingeruje), a tym sa-
mym pozostaje poza merytoryczną dyskusją dotyczącą im-
plementacji Dyrektywy.

Mając na względzie powyższe okoliczności, podtrzymu-
jemy pogląd o bezpodstawności zastrzeżeń przedstawicie-
li samorządu zawodowego architektów do Ustawy Noweli-
zującej, przedstawionych w adresowanym do Pana Marszał-
ka piśmie z dnia 10 października 2008 r.

W imieniu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 
 

Z poważaniem

dr inż. Janusz Rymsza prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Grabowski 
Sekretarz Krajowej Rady PIIB Prezes Krajowej Rady PIIB

1. Pan Donald Tusk, Premier Rządu Rzeczypospolitej;
2. Pan Bronisław Komorowski, Marszałek Sejmu RP;
3. Pan Minister Mikołaj Dowgielewicz, Urząd Komitetu 

Integracji Europejskiej;
4. Pan Charlie McCreevy, Commissioner in charge of 

the Internal market and Services;
5. Pan Cezary Grabarczyk, Minister Infrastruktury;
6. Pan Bogdan Zdrojewski, Minister Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego;
7. Pan Robert Dziwiński, Główny Inspektor Nadzoru 

Budowlanego;

8. Pan Toal O’Muiré, Rada Architektów Europy ACE;
9. Przewodniczący Klubów poselskich i senatorskich 

Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;
10. Pan Jerzy Grochulski, Prezes Zarządu Głównego 

Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP;
11. Polska Rada Architektów;
12. Dziekani Wydziałów Architektury polskich uczelni ar-

chitektonicznych;
13. Prezesi samorządów zawodowych architektów w kra-

jach Unii Europejskiej.

1 Należy dodać, iż Ustawa Nowelizująca nie dopuszcza możliwości 
zaistnienia sytuacji, w której przedstawiciel zagranicznego zawodu re-
gulowanego mógłby wykonywać w Polsce pełen zakres czynności, któ-
re wykonuje osoba posiadająca uprawnienia architekta w rozumieniu 
prawa polskiego, bez uznania jego uprawnień przez krajowy organ sa-

morządu architektów. Każdy samorząd może bowiem uznawać upraw-
nienia i sprawować nadzór nad wykonywaniem zawodu jedynie w za-
kresie dopuszczalnym dla osób wykonujących dany zawód zgodnie z 
przepisami prawa polskiego. Przesądza o tym wprost treść odpowied-
nich zapisów art. 1 Ustawy Nowelizującej.

Przedkładamy do wiadomości
Szanownym Panom i Organizacjom, do których swoje bezpodstawne zastrzeżenia skierowała Izba Architektów:

dokończenie ze s. 31
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W największym skrócie

Rocznicowa seria

Po zeszłorocznych obchodach rocznico-
wych towarzyszą mi ambiwalentne 
uczucia. Z jednej strony byłem świad-
kiem sympatycznego i godnego uhono-
rowania 25-lecia przyznania Nagrody 
Nobla Lechowi Wałęsie, ale z drugiej wi-
działem mało sympatyczne (delikatnie 
mówiąc) i niezbyt godne obchody Świę-
ta Niepodległości, w założeniu mające 
przywrócić współczesnym pamięć o 
dziewięćdziesiątej rocznicy powstania 
II Rzeczypospolitej. 

Święto to zresztą od początku nie 
miało szczęścia. W latach międzywojen-
nych długo i namiętnie spierano się o 
konkretny dzień warty narodowego 
świętowania. Marszałek Piłsudski w 
ogóle uważał, że w tamtych dniach 1918 
roku Polska się stawała i wyróżnianie 
jakiegoś jednego dnia nie ma sensu. Ale 
jego zdanie szanowano, tylko dopóki 
żył. Kiedy go zabrakło, wygrał dzień 11 
listopada. Chyba głównie dlatego, że i 
tak wcześniej był zapamiętany w Polsce 
i na świecie jako dzień zawieszenia bro-
ni na frontach pierwszej wojny świato-
wej. Ustanowione w 1938 roku święto 
narodowe zaledwie raz obchodzono 
przed wojną, zwrócone zostało Polakom 
po pięćdziesięciu latach i dopiero od 
1988 roku obchodzone jest corocznie. 

Ubiegły rok był wstępem do serii 
uroczystości rocznicowych, których 
możemy się spodziewać w tym roku. 
Chociaż – jak to ładnie określił jeden z 
dziennikarzy – choreografia i liturgia
tych obchodów jeszcze nie jest dogra-
na. Wiemy, że będzie ich niemało. Sam 
naliczyłem aż osiem okazji publicznego 
świętowania. 

12 marca upływa 10 lat od przyję-
cia Rzeczypospolitej Polskiej w skład 
państw-sygnatariuszy Paktu Północno-
atlantyckiego (NATO), 1 maja natomiast 
mija 5 lat od dnia przyjęcia Rzeczy-
pospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. 
Trudno dzisiaj przecenić wpływ obu 

tych wydarzeń na życie Polaków w 
2009 roku i co najmniej (czego życzę 
moim wnuczkom) przez kilkadziesiąt 
następnych lat. 

4-5 maja mija 75 lat od zjazdu założy-
cielskiego Polskiego Związku Inżynierów 
Budowlanych, po II wojnie światowej 
przekształconego w Polski Związek In-
żynierów i Techników Budownictwa, któ-
rego zwyczajnym członkiem jestem od 28 
marca 1961 roku. Dzisiaj zaś nieskromnie 
wyrażam nadzieję, że będę uczestnikiem 
imprez jubileuszowych PZITB. 

4 czerwca mija 20 lat od dnia wybo-
rów parlamentarnych, poprzedzonych 
porozumieniami zawartymi przy „okrą-
głym stole” (6 lutego - 5 kwietnia), któ-
re umożliwiły pokojowe przekształce-
nia ustrojowe Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej w Rzeczpospolitą Polską, a go-
spodarki nakazowo-rozdzielczej w go-
spodarkę rynkową. Tylko na marginesie 
wspomnę, że zgłoszony przez PZITB 
uzyskałem w czerwcowych wyborach 
mandat poselski. Ciekawe, jak ta rocz-
nicowa sekwencja (np. 12 września 
1989 r. powołany został rząd Tadeusza 
Mazowieckiego) wypadnie po dwudzie-
stu latach, w dzisiejszej Polsce, ale miłe, 
że np. w berlińskim budynku Reichstagu 
ma być w tym dniu wmurowana tablica 
upamiętniająca wkład polskiej „Solidar-
ności” w zjednoczenie Niemiec. 

1 sierpnia mija 65 lat od wybuchu 
Powstania Warszawskiego, które jako 
ośmiolatek przeżyłem na własnej skó-
rze. Szczęśliwie wyszedłem z tego cały, 
choć goły i bosy, co nie miało znaczenia. 
Mam nadzieję, że w tym roku nikt mi tej 
rocznicy już nie ukradnie.

1 września mija 70 lat od dnia agresji 
hitlerowskich Niemiec na Rzeczpospo-
litą Polską, tym samym od dnia rozpo-
częcia II wojny światowej. Jestem prze-
konany, że uroczystości na Westerplatte, 
planowane z udziałem szefów rządów 
Polski i Niemiec, będą dla obu stron sa-

tysfakcjonujące. Z kolei 17 września mi-
ja 70 lat od dokonanej w porozumieniu 
z III Rzeszą agresji ZSRR na Rzeczpos-
politą Polską, co w sensie historycznym 
było czwartym rozbiorem Polski. 

Współcześnie niewiele osób zdaje 
sobie sprawę, że 28 września mija 90 
lat od dnia podpisania traktatu wersal-
skiego między państwami Ententy i 
Niemcami, dnia wyznaczającego for-
malny koniec I wojny światowej. Ta da-
ta konkurowała kiedyś z dniem 11 listo-
pada jako międzynarodowa okazja ob-
chodzenia polskiego Święta Niepodleg-
łości. 

Zakończeniem tego spisu rocznic pu-
blicznych niech będzie wspomnienie o 
dwu osobistych rocznicach niżej podpi-
sanego – 20 marca mija bowiem 50 lat 
od dnia złożenia przeze mnie egzaminu 
dyplomowego i otrzymania na Wydziale 
Budownictwa Lądowego Politechniki 
Krakowskiej dyplomu inżyniera magi-
stra budownictwa lądowego w specjal-
ności konstrukcje budowlane, natomiast 
1 maja mija pół wieku od dnia podjęcia 
mojej pierwszej pracy zawodowej (na 
budowie elektrowni TURÓW). 

A w ogóle – jakby tych wszystkich 
rocznic było za mało – z układu gwiazd 
wynika, że w bieżącym roku nie będzie-
my też mogli zapomnieć o obchodzonej 
kiedyś z wielką pompą rocznicy lipco-
wego święta PRL-u. ONZ ustanowiła rok 
2009 Międzynarodowym Rokiem Astro-
nomii i przy tej okazji dowiedziałem 
się, że 22 lipca (w tym miejscu chciało-
by się od razu dopisać „d. E. Wedel”) 
nastąpi – choć z pewnością bez związku 
z IPN-owską polityką historyczną – cał-
kowite zaćmienie słońca, perła w ko-
ronie tegorocznych zjawisk astrono-
micznych, najdłuższe zaćmienie w 
tym wieku (ponad 6 minut).

No cóż, zawsze to lepiej, że jesteśmy 
skazani na chwilowe zaćmienie słońca, a 
nie na rocznicowe bądź trwałe zaćmienie 
umysłów, czego przejawów aż nadto czę-
sto doświadczamy w naszej codzienności, 
czasami, niestety, także i zawodowej.

Andrzej Bratkowski
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Rada  
Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

serdecznie zaprasza Koleżanki i Kolegów na

III PIKNIK INŻYNIERSKI
który zorganizujemy 

 
na terenie nieruchomości ŁOIIB  
w Łodzi przy ul. Północnej 39

5 czerwca 2009 r.
w godzinach 17.00-22.00

 
Gwarantujemy miły nastrój oraz wiele wrażeń,  

które tym razem postaramy się zapewnić

„sposobem gospodarczym”

Opłatę organizacyjną w kwocie 10 zł od osoby  
należy przekazać w terminie do 29 maja br.,

najlepiej na konto Izby 

Nr 81 1440 1231 0000 0000 0222 7622 

z dopiskiem: „za potwierdzenie uczestnictwa w pikniku”

Zapewniamy parking na terenie toru kolarskiego SKS „SPOŁEM”
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S z k o l e n i a
CZAS MIEJSCE PROBLEMATYKA I AUTOR SZKOLENIA

3 kwietnia 2009 r. 

godz. 16.30-19.15

Łódź / Siedziba ŁOIIB  

ul. Północna 39

Certyfikacja energetyczna budynków i lokali mieszkalnych

• prof. Dariusz Gawin (Politechnika Łódzka)

24 kwietnia 2009 r. 

godz. 16.30-19.15

Łódź / Siedziba ŁOIIB  

ul. Północna 39

Modernizacja starych obiektów fabrycznych z punktu widze-

nia projektanta konstrukcji oraz rzeczoznawcy budowlanego

• prof. Artem Czkwianianc (Politechnika Łódzka)

24 kwietnia 2009 r. 

godz. 17.00-19.45

Bełchatów/ Hotel 

„Energetyk” 

ul. Czapliniecka 44

Przeglądy okresowe obiektów budowlanych oraz pozwolenia 

na użytkowanie

• dr inż. Jacek Szer (Nadzór budowlany)

8 maja 2009 r. 

godz. 14.00-17.00

Łódź / Siedziba ŁOIIB  

ul. Północna 39

Obciążenia budowli wiatrem według europejskiej normy 

PN-EN 1991-1-4

• prof. Antoni Biegus (Politechnika Wrocławska)

Ze względów organizacyjnych prosimy uczestników szkoleń o wcześniejsze zgłoszenia, których należy dokonywać w biurze 
ŁOIIB, telefonicznie: 042 632 97 39 lub faksem: 042 630 56 39 albo e-mailem: lod@piib.org.pl. Jeżeli zachodzi konieczność 

dostarczenia materiałów szkoleniowych – preferujemy osoby, które dokonały wcześniejszego zgłoszenia uczestnictwa.
D l a  c z ł o n k ó w  Ł O I I B  w s z y s t k i e  s z k o l e n i a  s ą  b e z p ł a t n e .

BEZPŁATNE KONSULTACJE

Uprzejmie informujemy, że 1 października 2008 r. zostały uruchomione dla członków Łódzkiej OIIB bezpłat-
ne konsultacje z zakresu zastosowania w budownictwie urządzeń i instalacji, podlegających przepisom dozo-
ru technicznego, w tym urządzeń ciśnieniowych, bezciśnieniowych oraz urządzeń transportu bliskiego.
Konsultacje prowadzą inspektorzy z Urzędu Dozoru Technicznego w Łodzi w każdy roboczy dzień tygo-
dnia w godzinach 8.00-15.00 w siedzibie UDT przy ul. Nowej 38.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o wcześniejsze telefoniczne lub e-mailowe (idt14@udt.gov.pl) zgło-
szenie tematu w dniach poprzedzających konsultacje panom mgr. inż. Andrzejowi Stawskiemu (tel. 042 
675 68 52) w sprawach dotyczących urządzeń ciśnieniowych oraz mgr. Krzysztofowi Dębskiemu (tel. 042 
675 68 22) w sprawach dotyczących urządzeń transportu bliskiego. Zapisów można dokonać od poniedział-
ku do piątku w godzinach pracy UDT, należy przy tym podać swój numer członkowski.

*  *  *
Ponadto, w siedzibie naszej Izby odbywają się również bezpłatne konsultacje z zakresu ochrony przeciw-
pożarowej, które prowadzi rzeczoznawca mgr inż. pożarnictwa Tomasz Błażejewski. Wszystkich zaintere-
sowanych serdecznie zapraszamy w każdy ostatni czwartek miesiąca w godz. od 16.30 do 18.30 do 
Centrum Samokształcenia ŁOIIB (pok. nr 14, I p.).
Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zapisy. Zgłoszeń należy dokonywać w biurze Izby, 
telefonicznie, faksem lub e-mailem nie później niż na 4 dni przed dniem konsultacji. Przy zgłoszeniu pro-
simy podać ogólny zakres problemowy sprawy oraz wybrać czas konsultacji, czyli: 16.30-17.00, 17.00-
-17.30, 17.30-18.00 lub 18.00-18.30. Decyduje kolejność zgłoszeń.
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Informacje o składkach
W celu odebrania pierwszego zaświad-
czenia należy stawić się osobiście (lub 
dać komuś swoje pisemne pełnomoc-
nictwo) z dowodem osobistym i z do-
wodami wpłat: 
• 150 zł (za 6 miesięcy) lub 300 zł (za 12 

miesięcy) na Łódzką Okręgową Izbę 
Inżynierów Budownictwa (termin 
ważności zaświadczenia uzależniony 
jest od wysokości składki wpłaconej na 
konto ŁOIIB), 

• 140 zł (za 12 miesięcy) – z czego 80 zł 
przeznaczone jest na ubezpieczenie 
OC a 60 zł na Krajową Izbę Inżynie-
rów Budownictwa (KIIB).

Każdy członek Łódzkiej Okręgo-
wej Izby Inżynierów Budownictwa 
ma indywidualne numery kont: do 
wpłaty składki na ŁOIIB oraz do 
wpłaty składki na ubezpieczenie 
OC i na rzecz KIIB. 

Numery kont indywidualnych można 
sprawdzić na naszej stronie interneto-
wej (www.lod.piib.org.pl) w zakładce 
„lista członków” oraz na stronie PIIB 
(www.piib.org.pl). Można stąd również 
wydrukować blankiety wpłat.

Ważność zaświadczenia liczy się od 
pierwszego dnia miesiąca, w którym 
dana osoba została wpisana na listę 
członków Izby na mocy uchwały Rady 
ŁOIIB. 

Gdy kończy się termin ważności za-
świadczenia, należy na 15 dni przed je-
go upływem (w celu usprawnienia pra-
cy biura prosimy jednak o dokonywa-
nie wpłat z wyprzedzeniem 30-dnio-
wym) wpłacić składkę na ŁOIIB (odpo-
wiednio 150 lub 300 zł) i 140 zł na konto 
Krajowej Rady PIIB (w przypadku gdy 
upłynęło 12 miesięcy od poprzedniej 
wpłaty). Po wpłynięciu ww. opłat biuro 

UWAGA!

Członkowie naszej Izby, którzy otrzy-
mali przypomnienie informujące, że 
nie opłacali składek członkowskich 
przez ponad 6 miesięcy, proszeni są o 
niezwłoczne uiszczenie zaległych opłat. 
W przeciwnym wypadku zostaną zawie-
szeni w prawach członka Izby.  

Osoby zawieszone w prawach członka 
ŁOIIB nie mogą liczyć na przywileje 
przysługujące członkom naszej Izby, np. 
nie otrzymują „Kwartalnika Łódzkiego” 
czy też „Kalendarza ŁOIIB”. Ponadto – 
zgodnie z obowiązującym od 25 maja 
2005 r. Regulaminem PIIB w sprawie 
zasad i trybu zawieszania w prawach 
członka oraz skreślania z listy członków 
– zawieszenie powoduje m.in. utratę 
czynnego i biernego prawa wyborcze-
go, a w szczególności, wygaśnięcie man-
datu delegata na okręgowe i krajowe 
zjazdy oraz mandatu do pełnienia 
wszelkich funkcji w organach Izby.

ŁOIIB wysyła członkowi listem poleco-
nym zaświadczenie ważne odpowied-
nio 6 lub 12 miesięcy. 

• 28 stycznia br. w Warszawie odbyło 
się plenarne posiedzenie Krajowej 
Rady PIIB, podczas którego m.in.:
— wysłuchano informacji o przebie-

gu negocjacji kompetencyjnych 
prowadzonych przez przedstawi-
cieli Krajowej Izby z reprezentan-
tami Izby Architektów,

— zapoznano się z rezultatami pra-
cy Komisji Prawno-Regulaminowej 
Krajowej Rady PIIB w zakresie 
zmian proponowanych w ustawie 
Prawo budowlane,

— uchwalono Regulamin w sprawie 
uznawania kwalifikacji zawodo-
wych cudzoziemców,

— przyjęto wytyczne dotyczące po-
stępowania w sprawach świadcze-
nia usług transgranicznych,

— udzielono Lubelskiej OIIB pożycz-
ki w wysokości 500 000 zł,

— wysłuchano informacji o Mię-
dzynarodowych Targach „Budma 

2009”, które odbyły się 20-23 sty-
cznia br. w Poznaniu,

— przyjęto uchwałę w sprawie reali-
zacji wniosków skierowanych przez 
VII Krajowy Zjazd PIIB do Krajowej 
Rady.

• 29 stycznia br. w Warszawie odbyło 
się XIX Forum Izby Projektowania 
Budowlanego.

• 29-31 stycznia br. w Jadwisinie pod 
Warszawą odbyło się szkolenie zor-
ganizowane dla członków Krajowej 
Komisji Kwalifikacyjnej, przewodni-
czących OKK oraz pracowników ob-
sługujących te organy. Podczas tego 
szkolenia m.in. omówiono:
— wyroki sądów administracyjnych 

(NSA i WSA) związane z uprawnie-
niami budowlanymi,

— zmiany w regulaminach dotyczą-
cych nadawania uprawnień budo-
wlanych,

— problemy związane z interpreta-
cjami zakresów decyzji o nadaniu 
uprawnień budowlanych,

— problemy dotyczące postępowań 
administracyjnych związanych z 
uprawnieniami budowlanymi.

• 30 stycznia br. w Centrum 
Edukacyjno-Kongresowym Politech-
niki Śląskiej w Gliwicach odbyła się 
uroczystość nadania tytułu doktora 
honoris causa profesorowi Bohda-
nowi Lewickiemu z Warszawy.

• Tego samego dnia padł rekord fre-
kwencji podczas szkoleń organizo-
wanych przez naszą Izbę; aż 121 osób 
wzięło udział w trzecim z serii szko-
leń z zakresu problematyki dotyczą-
cej certyfikacji energetycznej budyn-
ków i lokali mieszkalnych. Szkolenia 
te przygotował i poprowadził prof. 
Dariusz Gawin – dziekan Wydziału 
Budownictwa, Architektury i Inżynie-
rii Środowiska Politechniki Łódzkiej. 
Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzy-
mali płytę CD z nagranymi materiała-
mi pomocniczymi. Niepokoi nato-
miast fakt absencji aż 37 członków za-
pisanych wcześniej na to szkolenie.
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