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Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy!

Przekazujemy do Waszych rąk zamyka-
jący 2010 rok kolejny numer „Kwar-
talnika Łódzkiego” zawierający bogatą 
ofertę materiałów i propozycji przydat-
nych w doskonaleniu zawodowym.

Jednym z priorytetowych zadań obe-
cnej kadencji jest wzmocnienie działań 
na rzecz podnoszenia kwalifikacji kadry
technicznej budownictwa – na co zwraca 
uwagę w wywiadzie udzielonym naszej 
Redakcji nowy przewodniczący Krajowej 
Rady PIIB mgr inż. Andrzej Roch Do-
brucki. Dlatego też powołana została na 
szczeblu krajowym Komisja Ustawi-
cznego Doskonalenia Zawodowego PIIB, 
która ma na celu koordynację działań 
zmierzających do podnoszenia kwalifi-
kacji członków naszego samorządu. Bę-
dzie ona ściśle współpracować z istnieją-
cymi już w okręgowych izbach zespoła-
mi, zajmującymi się doskonaleniem za-
wodowym. 

W naszej Izbie oferta szkoleń ciągle 
jest rozszerzana, a materiały szkolenio-
we, nawet te archiwalne, dostępne są 
w Portalu Członkowskim. Współpracuje-
my również z firmami, które prowadzą
skierowane do środowiska kadry tech-
nicznej budownictwa kursy i szkolenia, 
z reguły bezpłatne lub dofinansowane w
znacznej mierze ze środków unijnych. 
Szczególną Państwa uwagę pragnę zwró-
cić na nasz dofinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskie-
go Funduszu Społecznego projekt „EURO 
projektowanie”, którego realizację roz-
poczynamy w styczniu 2011 r. W jego ra-
mach odbędą się szkolenia z projektowa-
nia wg Eurokodów oraz szkolenia z norm 
zharmonizowanych (bliższe informacje 
można znaleźć na s. 9). Zachęcamy do 

uczestnictwa w szkoleniach, kursach 
i studiach podyplomowych, których bo-
gatą ofertę można znaleźć w bieżącym 
numerze. 

Na okładce „Kwartalnika Łódzkiego” 
widoczny jest fragment łódzkich loftów 
– kolejnych budynków naszego miasta, 
które po rewitalizacji przyciągają uwa-
gę nie tylko mieszkańców Łodzi. Adap-
tacje łódzkich budynków pofabrycz-
nych to zadanie ciekawe i skomplikowa-
ne. Chcemy więc przybliżać Państwu te 
zagadnienia i rozpocząć – kontynuowa-
ną w kolejnych numerach – meryto-
ryczną dyskusję na ten temat.

W przesyłce wraz z kwartalnikiem 
otrzymali Państwo „Kalendarz ŁOIIB” na 
2011 r. z dołączoną „Wkładką technicz-
ną” – autorskim opracowaniem zespołu 
naszej Koleżanki i Kolegów. Zespół wy-
konał trudne zadanie, a członkowie 
otrzymują pierwszą z cyklu wkładkę, 
mającą wspierać ich w codziennej dzia-
łalności zawodowej. Autorzy liczą na 
uwagi, spostrzeżenia i propozycje PT 
Czytelników do jej zawartości, by w ko-
lejnych latach wkładki były coraz lepsze. 

Jesteśmy blisko końca 2010 roku. 
Podsumowując, był to czas trudny, na-
znaczony wieloma zdarzeniami smut-
nymi, nawet tragicznymi, borykaliśmy 
się z niespodziewanymi żywiołami na-
tury a także, niekiedy bez własnej woli, 
musieliśmy uczestniczyć w żywiołowym 
życiu społecznym. Pora zakończyć ten 
rok spokojniej, w przyjaźni, w zaufaniu 
i z nadzieją na lepszy i łagodniejszy czas 
Nowego 2011 Roku.

Najlepsze życzenia zdrowia, pokoju, 
nadziei i światła na czas Bożego Naro-
dzenia oraz do siego roku!

Grzegorz Cieśliński 
Przewodniczący Rady ŁOIIB
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Kalendarium

• 9 września br. odbyło się posiedze-
nie Prezydium Rady ŁOIIB, na któ-
rym m.in.:
– dyskutowano na temat działalności 

szkoleniowej ŁOIIB, dostępu do 
Polskich Norm, form doskonalenia 
zawodowego, organizacji i planów 
działania Zespołu Rady ŁOIIB ds. 
Doskonalenia Zawodowego oraz 
Zespołu ds. Współpracy z Urzędem 
Wojewódzkim,

– wysłuchano sprawozdania z dzia-
łalności Zespołu Rady ŁOIIB ds. 
Wery fikacji Kosztów Remontu i Ze-

społu ds. usunięcia nieprawidło-
wości ujawnionych w audycie za 
lata 2006-2009,

– sekretarz Rady ŁOIIB przedstawił 
informacje dotyczące bieżącego 
utrzy mania, wykorzystania i stanu 
technicznego budynku siedziby 
ŁOIIB,

– przewodniczący Rady ŁOIIB poin-
formował o stanie przygotowań 
do „Święta Budowlanych”.

• 14 września br. w siedzibie ŁOIIB 
dr inż. Leszek Szczygieł z Politechniki 
Łódzkiej przeprowadził szkolenie nt. 

wybranych zagadnień z prawa ener-
getycznego. W szkoleniu wzięło udział 
9 osób. 

Następnie odbyła się prezentacja 
oprogramowania dotyczącego proje-
ktowania instalacji i sieci elektrycz-
nych – system ArCADia.

• 22 września br. w Piotrkowie Try-
bunalskim mgr inż. Dagmara Kupka 
z Okręgowego Inspektoratu Pracy w 
Ło dzi przeprowadziła szkolenie pt. 
„BHP w budownictwie – roboty ogól-
nobudo wlane i branżowe. Plan BIOZ”. 
Przed szkoleniem odbyła się prezen-
ta cja oprogramowania ArCADia-Ter-
mo (Efekt Ekologiczny i Efekt Ekono-
mi czny). 

Uprzejmie informujemy, iż od 1 stycznia 2011 r. obowiązy-
wać będzie nowa umowa z ubezpieczycielem, która zo-
stała zawarta z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń 
ERGO HESTIA SA. W związku ze zmianą, opłata na 
zbiorowe ubezpieczenie OC dla osób ubezpieczających 
się od 1 stycznia 2011 roku i później wynosi 96 zł. 
(Opłatę na ubezpieczenie OC należy regulować łącznie z 
składką na Krajową Izbę Inżynierów Budownictwa). 
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywil-
na deliktowa i kontraktowa ubezpieczonego za szkody 
wyrządzone w związku z wykonywaniem samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie w zakresie posiada-
nych uprawnień budowlanych. Obowiązek taki został na-
łożony na wszystkie osoby pełniące samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie z mocy art. 6 ust. 2 Ustawy z 
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architek-
tów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów i uregulo-
wany w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 11 grudnia 
2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpo-
wiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów bu-
downictwa (Dz. U. Nr 220, poz. 2174). 
Umowa ubezpieczenia OC członków Polskiej Izby Inży-
nierów Budownictwa, zawarta z Sopockim Towarzystwem 
Ubezpieczeń ERGO HESTIA SA, obejmuje:
1) ubezpieczenie obowiązkowe inżynierów budownictwa – 
składka obowiązkowa – (minimalna suma gwarancyjna 
ubezpieczenia OC w odniesieniu do jednego zdarzenia, 
którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wyno-
si równowartość w złotych pięćdziesięciu tysięcy euro),
2) ubezpieczenia dodatkowe, w tym:
a) dobrowolne, nadwyżkowe ubezpieczenie inżynierów 

budownictwa do kwot np. 100-200 tysięcy złotych,

b) obowiązkowe ubezpieczenie architektów,
c) obowiązkowe ubezpieczenie osób sporządzających 

świadectwa charakterystyki energetycznej,
d) ubezpieczenie OC w życiu prywatnym,
e) ubezpieczenie OC Polskiej Izby Inżynierów Budow-

nictwa.

Do obowiązków ERGO HESTII, wynikających z umowy 
generalnej, należy:
a) przyjęcie zgłoszenia od poszkodowanego lub ubez-

pieczonego,
b) ustalenie stanu faktycznego,
c) rozpatrzenie roszczenia co do odpowiedzialności 

ubezpieczonego oraz co do wysokości szkody,
d) wypłata odszkodowania lub obrona ubezpieczonego 

przed niezasadnym roszczeniem.

W ramach współpracy z ubezpieczającym ERGO HESTIA 
prowadzi: 
a) sprawozdawczość szkodową (raporty, wyjaśnienia),
b) edukację jako formę prewencji (prezentacje, artyku-

ły).

Fakt powstania szkody należy zgłosić pod adresem: 
www.ergohestia.pl (zakładka „Likwidacja szkód”) lub te-
lefonicznie: 58 555 55 55, infolinia: 801 107 107.
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Katarzyna Pietrzak
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Zmiany w obowiązkowym ubezpieczeniu OC
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• 24 września br. w Skierniewicach 
pani Anna Kostrzewska-Krejczy prze-
prowadziła dla 22 uczestników szko-
lenie pt. „Prawa i obowiązki projek-
tanta, kierownika budowy i inspek-
tora nadzoru w procesie inwestycyj-
nym. Zmiany wprowadzone podczas 
budowy – zmiany istotne i nieistot-
ne”. Przed szkoleniem odbyła się pre-
zentacja oprogramowania ArCADia-
GRAF dotyczącego dokumentacji 
technicznej.

• Tego samego dnia koło PZITB przy 
PGE GiEK SA (Oddział Elektrownia 
Bełchatów) zorganizował „Dzień Bu-
dowlańca” (vide: s. 14).

• 25 września br. w gmachu Filhar-
monii Łódzkiej odbyły się organizowa-
ne przez ŁOIIB, Regionalna Izbę Budo-
wnictwa w Łodzi oraz Związek Zawo-
dowy „Budowlani” obchody „Święta 
Budowlanych”. W czasie uroczystości 
złotymi odznakami „Zasłużony dla 
Budownictwa” zostali uhonorowani 
członkowie naszej Izby: Barbara Malec, 
Danuta Ulańska i Grzegorz Cieśliński, 
a Honorowe Odznaki PIIB otrzymali: 
Jerzy Jakubowski, Krzysztof Kopacz i 
Grzegorz Rakowski – złote, Janusz Bu-
czyński, Tadeusz Gruszczyński, Bog-
dan Janiec, Juliusz Kopytowski, Piotr 
Kubicki, Elżbieta Szmigiel-Augustyn i 
Andrzej Wałowski – srebrne (vide: s. 
14).

• 1 października br. na Wydziale 
Budownictwa, Architektury i Inży-
nierii Środowiska odbyła się uroczy-
sta inauguracja roku akademickiego, 
w której wziął udział przewodniczą-
cy Rady ŁOIIB.

• Tego samego dnia w siedzibie Okrę-
gowej Rady Adwokackiej w Łodzi od-
było się spotkanie Komisji Parlamen-
tarno-Prawnej, dotyczące przygoto-
wywania projektów ustaw samorzą-
dowych i planowanego w tej sprawie 
posiedzenia Trybunału Konstytucyj-
nego, a także prac nad formą bliższej 
współpracy wszystkich samorządów. 

• W dniach 1-2 października br. w 
Centrum Konferencyjnym „Falenty” 
koło Warszawy odbyło się szkolenie 

Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej i 
przewodniczących okręgowych ko-
misji kwalifikacyjnych oraz ich człon-
ków i delegowanych pracowników.

• 5 października br. w Łodzi prof. 
Andrzej Borowicz z Uniwersytetu 
Łódzkiego przeprowadził dla 32 osób 
szkolenie nt. zamówień publicznych, 
po którym odbyła się prezentacja 
oprogramowania ArCADia-TERMO 
(Efekt Ekologiczny i Efekt Ekonomi-
czny).

• 6 października br.  w siedzibie 
ŁOIIB odbyło się szkolenie nt. pro-
jektowania konstrukcji budowla-
nych, nasypów, murów oporowych 
oraz stromych skarp z zasadami do-
boru geosyntetyków, które przepro-
wadził mgr inż. Piotr Jermołowicz. 
W szkoleniu wzięło udział 25 osób.

• 7 października br. odbyło się po-
siedzenie Rady ŁOIIB, podczas które-
go m.in.:
– przedstawiono informacje o bieżą-

cej działalności organów i Zespo-
łów Rady ŁOIIB,

– omawiano kwestie związane z do-
skonaleniem zawodowym człon-
ków ŁOIIB,

– Rada podjęła uchwały dotyczące 
bieżącej działalności Izby,

– skarbnik przedstawił informację 
dotyczącą realizacji budżetu ŁOIIB.

• Tego samego dnia w siedzibie ŁOIIB 
odbyło się spotkanie informacyjne 

dla osób dyżurujących w Placówkach 
Terenowych ŁOIIB, dotyczące wa-
runków odbywania praktyki zawo-
dowej oraz zasad wypełniania książ-
ki praktyki zawodowej, które prze-
prowadził przewodniczący Komisji 
Kwalifikacyjnej ŁOIIB mgr inż. 
Zbigniew Cichoński wraz z prawni-
kiem ŁOIIB.

• 8 października br. w Skierniewi cach 
mgr inż. Dagmara Kupka z Okrę gowego 
Inspektoratu Pracy w Łodzi przeprowa-
dziła dla 8 osób szkolenie pt. „BHP w 
budownictwie – roboty ogólnobudow-
lane i branżowe. Plan BIOZ”. Przed 
szkoleniem odbyła się pre zentacja opro-
gramowania ArCADia-TERMO (Efekt 
Ekologiczny i Efekt Ekonomiczny).

• 14 października br. w siedzibie 
ŁOIIB odbyło sie szkolenie na temat 
profesjonalnych systemów hydroizo-
lacji i renowacji, które przeprowadzili 
dla 18 uczestników przedstawiciele 
firmy KOESTER Polska Sp. z o.o.

• W dniach 15-16 października br. 
w Centrum Konferencyjnym „Falen-
ty” odbyło się spotkanie informacyj-
no-szkoleniowe redaktorów naczel-
nych biuletynów i przewodniczących 
okręgowych rad (lub osób odpowie-
dzialnych za informacje, wydawnic-
twa i kontakty z mediami).

• 18 października br. Trybunał Kon-
stytucyjny w Warszawie rozpatrzył 
wniosek Rzecznika Praw Obywatel-

Pełnych pokoju, radości i nadziei
świąt Bożego Narodzenia
oraz
Szczęśliwego 
Nowego 2011 Roku

życzą

działacze i pracownicy
Łódzkiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa
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Spotkanie przedstawicieli Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych z Prezydium Rady ŁOIIB
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skich, złożony w styczniu 2009 r., 
który zakwestionował wymóg obo-
wiązkowej przynależności do samo-
rządu oraz karę dożywotniego po-
zbawienia prawa do wykonywania 
zawodu. Przedstawiciel RPO wycofał 
zarzut dotyczący niezgodności z 
Konstytucją obowiązku należenia do 
samorządu zawodowego osób wyko-
nujących zawody zaufania publiczne-
go i postępowanie w tej sprawie 
umorzono. Natomiast za niezgodne z 
Konstytucją Trybunał Konstytucyjny 
uznał, że ustawa o samorządach za-
wodowych pomija zasady zatarcia 
wpisu o ukaraniu karą dyscyplinar-
ną skreślenia z listy członków Izby. 
W tym zakresie ustawa ta winna być 
zmieniona, co nastąpi w odpowied-
nim trybie legislacyjnym.

• W dniach 18-19 października br. 
w Ośrodku PGK „Termy Uniejów” Sp. 

z o.o. w Uniejowie odbyły się organi-
zowane przez Wojewódzki Inspekto-
rat Nadzoru Budowlanego warsztaty 
szkoleniowe poświęcone zagadnie-
niom Prawa budowlanego i Kodeksu 
postępowania administracyjnego.

• W dniach 22-23 października br. 
mec. Krzysztof Zając poprowadził 
warsztaty dla Rzeczników Odpowie-
dzialności Zawodowej i członków Są-
du Dyscyplinarnego ŁOIIB, dotyczące 
postępowań w zakresie odpowiedzial-
ności zawodowej i dyscyplinarnej.

• W tym samym terminie w Centrum 
Konferencyjnym „Falenty” odbyła 
się narada szkoleniowa skarbników 
okręgowych izb inżynierów budow-
nictwa.

• 26 października br. w siedzibie 
ŁOIIB p. Maciej Michałowski z Okrę-
gowego Inspektoratu Pracy w Łodzi 
przeprowadził szkolenie pt. „BHP w 

budownictwie – roboty ogólnobu-
dowlane i branżowe. Plan BIOZ”, w 
którym wzięły udział 52 osoby. Nas-
tępnie odbyła się prezentacja opro-
gramowania R3D3 Rama 3D + Euro-
żelbet, projektowanie prętowych 
konstrukcji żelbetowych wg Euroko-
du 2.

• Tego samego dnia przedstawiciel 
Łódzkiej OIIB wziął udział – na za-
proszenie Regionalnej Izby Gospo-
darczej – w Spotkaniu Przedsiębior-
ców z okazji „Dnia Budowlanych”, 
które odbyło się w Hotelu „SPORT” 
w Bełchatowie. W trakcie spotkania 
m.in. wręczono odznaczenia pań-
stwowe i resortowe.

• 28 października br. w siedzibie 
Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi 
odbyło sie kolejne spotkanie dotyczą-
ce łódzkiego porozumienia samorzą-
dów zawodów zaufania publicznego, 
dotyczące współdziałania i uzgodnie-
nia projektu deklaracji Łódzkiego 
Porozu mienia Samorzą dów Zawodo-
wych .

• 4 listopada br. w siedzibie ŁOIIB od-
było się spotkanie z przedstawicielami 
Sto warzyszeń Naukowo-Technicz nych, 
w którym udział wzięli: prezesi Za-
rządu Oddziałów SEP – Franciszek 
Mosiński (Oddział Łódzki), Marek 
Młynarczyk (Oddział w Piotrkowie 
Tryb.), Alek sander Owczarek (Od dział 
w Siera dzu), Tadeusz Bednarek (Od-
dział w Skierniewicach), Henryk Gos i 
Wło dzimierz Bojanowski z Oddziału 
Łódzkiego PZITS, Urszula Jakubows ka 
– przewodnicząca Od działu PZITB w 
Piotrkowie Trybunal skim, Małgo rzata 
Staroń z Oddziału Łódzkiego SITPNIG, 
Bogumił Kazulak – przewodniczący 
Oddziału Łódzkie go SITWM, Małgorza-
ta Krasoń z Oddziału SITWM w Pio-
trkowie Trybu nalskim, Zofia Kosz-
-Koszewska z Oddziału ZM RP w Łodzi 
oraz członko wie Prezydium Rady 
ŁOIIB. W trakcie spotkania rozmawia-
no o zasadach i formach współpracy z 
Łódzką Okręgową Izbą Inży nierów 
Budownictwa, m.in. w zakresie szko-
leń.

POMOC W WALCE Z URZĘDEM

Jeżeli spotkaliście się Państwo z trudnościami podczas załatwiania formal-
ności związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę, wynikającymi z 
nadinterpretacji obowiązujących przepisów prawa lub zbędnej biurokracji 
– prosimy o zgłoszenie tego problemu do Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa, najlepiej drogą elektroniczną (lod@piib.org.pl).
Rada ŁOIIB, realizując uchwałę IX Zjazdu ŁOIIB w dniu 1 lipca 2010 r., 
powołała Zespół ds. Współpracy z Urzędem Wojewódzkim dla Ujednolicenia 
Wymagań Formalnych Dotyczących Projektów Budowlanych. 
Podejmiemy działania zmierzające do uproszczenia wymogów formalnych, a 
przede wszystkim ich ujednolicenia tak, aby były jednakowe na terenie 
całego województwa łódzkiego.
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Podnoszenie kwalifikacji to priorytet  
wywiad z prezesem Krajowej Rady PIIB Andrzejem Rochem Dobruckim 

W tym roku rozpoczęła się trzecia 
kadencja działania samorządu za-
wodowego inżynierów budownic-
twa. Co zyskało środowisko kadry 
technicznej budownictwa w do-
tychczasowym okresie jego działa-
nia?

Polska Izba Inżynierów Budownictwa 
sprawnie przejęła od państwa takie za-
gadnienia jak nadawanie uprawnień 
budowlanych, tytułów rzeczoznawcy 
budowlanego i sprawy uznawania kwa-
lifikacji cudzoziemców. Bardzo istotne 
było usprawnienie w skali kraju proce-
dur egzaminacyjnych. Wpłynęło to po-
zytywnie na zdawalność egzaminów na 
uprawnienia budowlane, która – choć 
poprzeczka jest postawiona wysoko – 
wynosi 80-90%.

Dbamy również o podwyższanie 
kwalifikacji zawodowych członków 
Izby, przeprowadzając szkolenia, 
w których rocznie bierze udział ponad 
30 tysięcy osób. Będziemy w tej ka-
dencji podejmowali działania zmierza-
jące do wprowadzenia – wzorem in-

nych samorządów – obowiązku dosko-
nalenia zawodowego. Chciałbym, aby 
każdy musiał przedstawić poświadcze-
nie udziału w odpowiednich szkole-
niach. Szkolenia te winny zwiększać 
jego wiedzę w zakresie nowoczesnych 
technik i technologii w budownictwie 
oraz stosowanych rozwiązań projekto-
wych i technicznych. 

Inną, lecz w małym stopniu wykorzy-
stywaną formą doskonalenia zawodo-
wego, jest dofinansowywana przez Izby 
prenumerata czasopism naukowo-tech-
nicznych. Członkowie  Izby otrzymują 
ponadto bezpłatnie „Inżyniera Budow-
nictwa” oraz wydawane w okręgach 
biuletyny.

Zorganizowaliśmy również zbiorcze 
ubezpieczenie odpowiedzialności cy-
wilnej dla członków Izby według najko-
rzystniejszej stawki.

Ponadto, każdy członek samorządu 
zawodowego inżynierów budownictwa 
może skorzystać z bezpłatnej pomocy 
prawnej, a w trudnych sytuacjach – z do-
świadczenia i wsparcia kolegów z Izby.

Które działania wskazane w „Pro-
gramie działania Polskiej Izby Inży-
nierów Budownictwa w okresie 
kadencji 2010-2014” uważa Pan za 
priorytetowe i dlaczego? 

Jednym z najważniejszych zadań jest 
wzmocnienie systemowych działań na 
rzecz podnoszenia kwalifikacji i wiedzy 
technicznej członków Izby, między in-
nymi poprzez inicjowanie i organizo-
wanie szkoleń, seminariów, konferen-
cji, a przede wszystkim zapewnienie 
powszechnego dostępu do norm i pu-
blikacji techniczno-prawnych. Po ostat-
nim Krajowym Zjeździe PIIB została po-
wołana Komisja Ustawicz nego Doskona-
lenia Zawodowego, która ma dbać o sy-
stematyczne podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych członków Izby oraz wy-
pracować model obowiązkowego do-
skonalenia zawodowego.

Drugim istotnym zadaniem jest konty-
nuacja współpracy z uczelniami technicz-
nymi, Ministerstwem Nauki i Szkol nictwa 
Wyższego oraz Państwową Ko misją Akre-
dytacyjną w związku z potrzebą wdroże-
nia standardów nauczania i minimów pro-
gramowych opracowanych przez Izbę. 

Wyniki ankiety, przeprowadzonej 
wśród uczestników tegorocznej wiosen-
nej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia 
budowlane, którzy oceniali programy na-
uczania realizowane na swoich byłych 
uczelniach, wskazują, że istnieją pewne 
braki w przygotowaniu do wykonywania 
zawodu. Druga część tej ankiety zostanie 
przeprowadzona w trakcie jesiennej sesji 
egzaminacyjnej i na tej podstawie opraco-
wany zostanie raport końcowy, dotyczący 
programów nauczania na uczelniach 
technicznych i zmian, jakie należałoby po-
czynić. Stawiamy więc na doskonalenie 
systemu kształcenia na uczelniach i chce-
my to robić we współpracy z uczelniami 
oraz z Minister stwem Nauki i Szkolnictwa 
Wyż szego.

mgr inż. Andrzej Roch Dobrucki

ur. w 1942 r. w Warszawie. W 1969 r. ukoń-
czył studia na Wydziale Inżynierii Sani-
tarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej. 
Jego praca zawodowa związana była m.in. z 
Mazowieckim Przedsiębiorstwem Robót In-
stalacyjnych, „Energopolem”, firmą „Mosto-
stal-Export SA”. Był podsekretarzem stanu 
w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlane-
go w latach 1994-1998, pełnił funkcję wice-
prezesa Komitetu Budownictwa przy Krajo-
wej Izbie Gospodarczej oraz wiceprezesa 
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 

18 czerwca br. został wybrany przez IX 
Krajowy Zjazd PIIB na prezesa Krajowej 
Rady PIIB w kadencji 2010-2014.

Wielokrotnie odznaczany, m.in. Złotą Odz-
naką za Zasługi dla Budownictwa i Krzyżem 
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
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Chcielibyśmy również wzmocnić – i to 
jest wielka potrzeba – współpracę z komi-
sjami sejmowymi właściwymi w sprawach 
obejmujących problematykę legislacyjną 
w obszarze inwestycji i budownictwa. 
Zwróciłem się do przewodniczących 
i członków rady okręgowych izb, aby spró-
bowali nawiązać kontakty i współpracę z 
posłami i senatorami ze swoich okręgów, 
aby móc informować tych, którzy mają 
wpływ na kształt przyszłych ustaw, o tym, 
co się dzieje w budownictwie, jakie są po-
trzeby procesu inwestycyjnego itp.

Staramy się także kontynuować do-
brą współpracę z Ministerstwem Infra-

struktury oraz Głównym Inspektorem 
Nadzoru Budowlanego w zakresie do-
skonalenie ustaw i przepisów technicz-
no-budowlanych. Chcemy także wzmoc-
nić relacje z naczelnymi i centralnymi 
organami administracji rządowej, dzia-
łającymi w obszarze inwestycji i budow-
nictwa, a w szczególności z Minister-
stwem Gospodarki, w sprawie systemu 
wymiany informacji rynku wewnętrz-
nego Unii Europejskiej o usługach.

Kolejnym istotnym zadaniem jest 
kontynuowanie współpracy z między-
narodowymi i narodowymi organiza-
cjami inżynierów budownictwa (ECEC, 

ECCE, ASCE), z Grupą Wyszehradzką, 
współpraca bilateralna poprzez zawie-
ranie umów o współpracy – m.in. w jej 
ramach popularyzujemy wśród pol-
skich inżynierów prowadzony od kilku 
lat przez ASCE program przeciwdziała-
nia korupcji w budownictwie na wszyst-
kich szczeblach pod hasłem „Ethicana” 
(obecnie na stronie internetowej www.
piib.org.pl promujemy film dotyczący
tego tematu).

Będziemy również podejmować dzia-
łania organizacyjne i prawne mające na 
celu przestrzeganie zasad etyki zawo-
dowej przez członków PIIB. 

STUDIA PODYPLOMOWE DOFINANSOWANE Z EFS
Trwa nabór na współfinansowane przez Unię Europejską  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego studia podyplomowe:

DROGI I ULICE
Rozpoczęcie styczeń 2011 

(szczegółowe informacje o kierunku można uzyskać na stronie https://rekrutacja.tech.edp.org.pl)
W ramach projektu „Akademia Budownictwa - profesjonalne studia podyplomowe dla inżynierów budownictwa” na po-
czątku 2010 roku na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej zostało urucho-

mionych sześć kierunków studiów podyplomowych:

 TERMOMODERNIZACJA, AUDITING I CERTYFIKACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW 
Nabór trwa! - Rozpoczęcie marzec 2011

OCHRONA HISTORYCZNYCH STRUKTUR BUDOWLANYCH 
Nabór trwa! - Rozpoczęcie marzec 2011

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY WNĘTRZ 
Rozpoczęcie marzec 2011 - Rekrutacja zakończona

INŻYNIERSKA OBSŁUGA PRZESTRZENI MIEJSKICH 
Nabór trwa! - Rozpoczęcie marzec 2011

MODERNIZACJA PODZIEMNEJ INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ 
Nabór trwa! - Rozpoczęcie marzec 2011

PLANOWANIE PRZESTRZENNE 
Nabór trwa! - Rozpoczęcie marzec 2011

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsię-
biorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 

2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach.
 Studia dla pracowników przedsiębiorstw są dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 80%.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie http://tajfun.bais.p.lodz.pl/podypl/ lub pisząc na adres:  
akademia.budownictwa@p.lodz.pl
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Co Pana zdaniem należy uważać 
za sukces, a czego nie udało się zro-
bić w poprzednich kadencjach? 

Jednym z najważniejszych sukcesów by-
ło stworzenie struktur Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa, która dziś 
jest sprawnie działającą organizacją, 
podejmującą określone działania i ma 
zauważalny wpływ na przebieg proce-
sów legislacyjnych w zakresie budow-
nictwa. Dobrze układa się współpraca 
z rządem, sejmem i senatem. Powodze-
niem zakończyła się inicjatywa powoła-
nia wydawnictwa i miesięcznika „Inży-
nier Budownictwa”. Rozwija się rów-
nież działalność szkoleniowa i zwiększa 
się wśród członków Izby zainteresowa-
nie tymi zagadnieniami. 

Co się nie udało? Nie docieramy jesz-
cze do wszystkich z poszerzaniem wie-
dzy, a jednocześnie mamy świadomość, 
że musimy sprostać konkurencji ze stro-
ny kadry inżynierskiej z innych krajów. 
Ponadto, w przyszłym roku otwierają 
się możliwości szerszego funkcjonowa-
nia naszych Koleżanek i Kolegów w kra-
jach Europy Zachodniej. Budzi to z jed-
nej strony pewien niepokój, ale z dru-
giej – nasi inżynierowie i pracownicy 
budownictwa byli uznawani oraz są 
przecież dobrymi specjalistami. 

Czy rola Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa w procesie legislacyj-
nym powinna być ograniczona tyl-
ko do opiniowania projektów ak-
tów prawnych? W jaki sposób moż-
na zwiększyć wpływ Izby na stano-
wienie i kształt prawa dotyczącego 
kadry technicznej budownictwa?

Rzeczywiście, obecnie możemy jedynie 
opiniować projekty aktów prawnych, 
jednak jesteśmy również zapraszani na 
posiedzenia komisji sejmowych i róż-
nych gremiów decydujących o kształcie 
ustaw dotyczących samorządu zawodo-
wego oraz budownictwa. Mamy głos opi-
niodawczy, natomiast nie mamy prawa 
do wnoszenia na posiedzeniu rozwią-
zań. Tworzenie budowlanego lobby i po-
zyskiwanie przychylności rządzących 
oraz ustawodawców na pewno będzie 

ważnym aspektem naszej działalności. 
Bez poparcia tych, którzy stanowią pra-
wo, i bez przekonania ich do słuszności 
danych rozwiązań, nigdy się nie przebi-
jemy. Uważam więc za konieczne, aby 
wszyscy posłowie – ponieważ my jeste-
śmy, zawsze to podkreślamy, organizacją 
apolityczną – byli informowani przez 
nas o potrzebach i problemach środowi-
ska, ale także i o prawach, które się wią-
żą z wykonywaniem zawodu. 

Jedyną możliwością zwiększenia 
udziału Izby w procesie legislacyjnym, 
która była kiedyś podnoszona przez kilku 
kolegów, byłaby próba stworzenia samo-
dzielnie ustawy, zebrania 100 tys. podpi-
sów i przejścia przez całą trudną i złożoną 
procedurę, która jednak nie rokuje powo-
dzenia, zważywszy na to, że interesujące 
nas ustawy (np. Prawo budowlane, usta-
wa o zagospodarowaniu przestrzennym 
itp.) dotyczą nie tylko inżynierów budow-
nictwa, ale także wszystkich uczestników 
procesu inwestycyjnego – muszą więc łą-
czyć interesy inwestora, realizatora, sze-
rokiej grupy inżynierskiej, urbanistów, 
architektów, a także przyszłych użytkow-
ników obiektów. 

W jaki sposób można podnieść pre-
stiż inżyniera w cyklu inwestycyj-
nym? Jak Izba może wspierać inży-
nierów, którzy niejednokrotnie sta-
ją bezbronni wobec urzędników 
i procedur? 

Po pierwsze, doprowadźmy do ogólnej 
świadomości, że inżynier budownictwa 
jest zawodem zaufania publicznego. 
Często się postrzega, że inżynier to 
ktoś, kto ma dobrze wykonać określoną 
pracę i na tym się kończy jego zadanie. 
Tymczasem inżynier na każdym etapie 
swojej pracy musi pamiętać o tym, żeby 
jego dzieło zapewniało bezpieczne 
funkcjonowanie i życie ludziom, którzy 
będą z niego korzystać, nie powodowa-
ło nadmiernych kosztów związanych 
z eksploatacją i funkcjonowało wśród 
odbiorców przez wiele lat.

Wydaje mi się, że za mało pokazuje się 
etos pracownika budownictwa. Święto 
Budowlanych jest obchodzone raz w ro-

ku, ale nie wpływa na zwrócenie więk-
szej uwagi społeczeństwa na wielki poży-
tek, który przynosi praca całej kadry bu-
dowlanej. Dzisiaj rzadko też kojarzy się 
budowle z nazwiskami ich twórców (pro-
jektantów, wykonawców).

W ramach współpracy z Grupą Wy-
szehradzką wydajemy co pewien czas 
książkę o charakterystycznych i najcie-
kawszych obiektach, jakie wybudowa-
no w naszych krajach. W tym roku uka-
zała się druga część tej publikacji. 
Myślimy o tym, żeby pokazać również 
najnowsze dzieła, tworzone przez na-
sze koleżanki i kolegów. 

Coraz częściej są organizowane spo-
tkania z udziałem wojewodów, urzędni-
ków administracji państwowej i samo-
rządowej, nadzoru budowlanego i przed-
stawicieli Izby, w celu podjęcia tematów 
dotyczących współpracy między urzę-
dem a projektantem, ale również kie-
rownikiem budowy czy inspektorem 
nadzoru. Są tu różne niedomówienia 
czy bariery, na które koledzy zwracają 
uwagę. Chcemy doprowadzić do zracjo-
nalizowania rozwiązań i uproszczenia 
drogi, która cały czas jest dosyć żmudna 
(szczególnie dotyczy to dokumentów, 
które się wiążą z uzyskaniem pozwole-
nia na budowę).

Jakie działania dla podkreślenia 
i uświadomienia społeczeństwu ro-
li inżyniera jako zawodu zaufania 
publicznego podejmuje Izba?

Należy zauważyć, że ta świadomość 
wśród społeczeństwa wzrasta, ale nie 
jest zadowalająca, natomiast  możliwo-
ści jej zwiększenia są dość ograniczone. 

Uczestniczymy w ważnych dla społe-
czeństwa wydarzeniach, czego przykła-
dem jest nasze zaangażowanie podczas 
zwalczania skutków tegorocznych klęsk 
żywiołowych. Wydaliśmy poradnik, jak 
postępować po powodzi i ratować się 
przed jej skutkami, a następnie rozesłali-
śmy bezpłatnie do gmin, które zostały 
dotknięte żywiołem. Nasze koleżanki 
i koledzy uczestniczyli w bezpośredniej 
pomocy niesionej powodzianom: doko-
nywali ocen, udzielali porad, włączyli się 
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w tym struktur samorządowych, stano-
wi zaprzeczenie idei państwa obywatel-
skiego i kłóci się ze zmianami, jakie do-
konały się w tym kierunku po roku 
1989.

Jeśli mówimy, że wykonujemy zawód 
zaufania publicznego to muszą być 
wszystkie regulacje związane z tym za-
wodem, czyli: odpowiednie przygoto-
wanie, kształcenie, wymogi, etyka i spo-
sób karania. Dopiero wtedy mamy moż-
liwość odpowiedniego oddziaływania 
na środowisko. 

W Wielkiej Brytanii istnieją odpo-
wiedniki naszych izb, skupiające inży-
nierów. Jest wielkim zaszczytem, móc 
być zaliczonym do członków tych orga-
nizacji, które są bardzo wymagające, 
można by powiedzieć elitarne. Funkcjo-
nujący obecnie tam model wypraco-
wywano przez prawie 200 lat. W po-
równaniu z nimi dopiero zaczęliśmy, 
mamy zaledwie 9 lat. 

Jakie plany i zadania stoją przed 
Polską Izbą Inżynierów Budowni c-
twa w najbliższym czasie? Czy prze-
widziane są jakieś nowe inicja-
tywy? 
Najistotniejsze jest dobre wykonywa-

nie naszych zadań statutowych. Chcemy 
doprowadzić do rozwiązań prawnych, 
które satysfakcjonowałyby naszych czło-
nków. Oddziaływanie na programy na-
uczania i przygotowania zawodowego 
nie tylko na wyższych uczelniach, ale też 
w poszczególnych gałęziach szkolenia 
zawodowego – to nasz kolejny cel. Te 
podjęte wspólnie decyzje musimy sta-
nowczo egzekwować i wdrażać. 

Chcemy również umacniać współ-
pracę między samorządami architek-
tów, urbanistów i inżynierów budow-
nictwa, a także kontynuować działania 
podjęte wspólnie ze stowarzyszeniami 
naukowo-technicznymi, które wspie-
ramy.

Dziękuję bardzo za rozmowę.

Rozmawiała 
Renata Włostowska

różnych branż, brakuje techników i śred-
niego dozoru technicznego. 

Jesteśmy samorządem, który zrzesza 
ponad 40 tysięcy techników i reprezen-
tujemy interesy ludzi wykonujących da-
ny zawód. Wspólnie z Polskim Związ-
kiem Inżynierów i Techników Budowni-
ctwa złożyliśmy wniosek do Minister-
stwa Infrastruktury, żeby wprowadzić 
odpowiednie uprawnienia dla techni-
ków i czekamy na decyzję ustawodawcy 
w tej sprawie. Dzisiaj możemy jedynie 
monitować i wspierać działania placó-
wek oświatowych.

Co pewien czas pojawiają się po-
stulaty zniesienia obowiązkowej 
przynależności do Izb. Dlaczego 
istotne jest działanie samorządów 
zawodowych w demokratycznym 
państwie prawa? 

Zgodnie z Konstytucją RP osoby wyko-
nujące zawód zaufania publicznego mu-
szą należeć do samorządów zawodo-
wych. W demokratycznym państwie 
pra wa samorząd zawodowy to decen-
tralizacja władzy publicznej i przekaza-
nie jej w ręce samych zainteresowa-
nych. Centra lizacja życia publicznego, 

bardzo istotnie w niesienie pomocy tym, 
których dotknęła tragedia. 

Wydaje mi się, że to jest jedna z do-
brych form pokazania, że jesteśmy za-
wodem zaufania publicznego, bo z jed-
nej strony wykonujemy swoją pracę jak 
najlepiej, a z drugiej strony zawsze, kie-
dy trzeba, niesiemy pomoc. I to jest 
rzecz naturalna, a przynajmniej chcieli-
byśmy, żeby była naturalna w naszym 
gronie.

Czy samorząd zawodowy może coś 
zrobić dla szkolnictwa zawodowe-
go? W jaki sposób Izba planuje roz-
wiązać problem uprawnień dla 
techników budowlanych? 

Szkolnictwo zawodowe – w wyniku błęd-
nej polityki władz oświatowych – znala-
zło się w bardzo trudnej sytuacji. Był 
czas, kiedy ludzie masowo odchodzili od 
zawodu związanego z budownictwem, 
liczba szkół zawodowych i techników 
zmniejszyła się, a ponadto, nie było chęt-
nych do podejmowania tam pracy. 
Zabrakło także chętnych do przyjmowa-
nia uczniów na praktyki zawodowe. To 
wszystko spowodowało, że na rynku 
brakuje w tej chwili dobrych fachowców 

NON OMNIS MORIAR…

„Nie wszystek umrę...” Nie zapomi-
najmy o tych członkach Łódz kiej 
OIIB, którzy odeszli. Każdy z nich 
pozostawił po sobie jakiś ślad, cza-
sem niezauważony czy nie w pełni 
doceniony za życia. 

Na stronie www.lod.piib.org.pl stwo-
rzyliśmy dział „Wspomnie nia”, w któ-
rym chcemy zbierać i do kumentować 
te „ślady”, składające się wszak na 
dorobek pol skiego budownictwa.

Zapraszamy wszystkich do rozwija-
nia tego działu poprzez nadsyłanie 
informacji i wspomnień o naszych 
zmarłych Koleżankach i Kolegach.

NON OMNIS MORIAR…

„Nie wszystek umrę...” Nie zapomi-
najmy o tych członkach Łódz kiej 
OIIB, którzy odeszli. Każdy z nich 
pozostawił po sobie jakiś ślad, cza-
sem niezauważony czy nie w pełni 
doceniony za życia. 

Na stronie www.lod.piib.org.pl stwo-
rzyliśmy dział „Wspomnie nia”, w któ-
rym chcemy zbierać i do kumentować 
te „ślady”, składające się wszak na 
dorobek pol skiego budownictwa.

Zapraszamy wszystkich do rozwija-
nia tego działu poprzez nadsyłanie 
informacji i wspomnień o naszych 
zmarłych Koleżankach i Kolegach.
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Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa  
realizuje na terenie województwa łódzkiego 

������� „EURO P������������” 
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Przedsięwzięcie prowadzone jest w ramach Działania 8.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wdraża-
nego przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

1
W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące szkolenia (do wyboru):

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI  WG EUROKODÓW
(49 godzin zajęć teoretycznych i warsztaty komputerowe)

NORMY ZHARMONIZOWANE
(30 h zajęć teoretyczno-praktycznych)

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych  
osób z branży budowlanej oraz  elektroenergetycznej z terenu województwa łódzkiego.

Do udziału w projekcie zapraszamy pracujące osoby dorosłe, posiadające tytuł inżyniera,  
zamieszkujące i pracujące na terenie województwa łódzkiego.

Projekt zakłada nabycie nowej wiedzy dotyczącej projektowania konstrukcji i obiektów budowlanych  
wg nowych przepisów zawartych w Eurokodach oraz na temat norm zharmonizowanych i europejskich  

w zakresie ochrony przepięciowej, odgromowej i oświetlenia elektrycznego.

1
Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie  
prosimy o kontakt z pracownikami biura projektu:

Ł����� O������� I��� I��������� B����������
ul. Północna 39, pok. 21 

91-425 Łódź

tel. 42 632 97 39 wew. 5 lub 42 633 82 88 
faks: 42 630 56 39

e-mail: europrojektowanie@lod.piib.org.pl 
www.lod.piib.org.pl/europrojektowanie

Projekt realizowany pod nadzorem Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Święto Budowlanych
Górnicy mają w grudniu swoją „Barbórkę”, a środowisko ka-
dry technicznej budownictwa ma również swoje święto. 
Na przełomie września i października w naszym wojewódz-
twie – w Łodzi, Grocholicach i Bełchatowie – zorganizowane 
zostały: „Święto Budowlanych”, „Dzień Budowlańca” i „Dzień 
Budowlanych”. Podstawowym celem tych uroczystości jest 
integracja inżynierów i działających na ich rzecz organizacji 
oraz zwrócenie uwagi na środowisko kadry technicznej bu-
downictwa i wyeksponowanie jego osiągnięć. 

W tym roku Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budow-
nictwa po raz pierwszy wraz z Regionalną Izbą Budownictwa 
w Łodzi i Oddziałem Łódzkim Związku Zawodowego „Budo-
wlani” zorganizowała wspólne obchody „Święta Budowla-
nych”. 25 września br. w gmachu Filharmonii Łódzkiej w Łodzi 
zebrali się przedstawiciele kadry technicznej województwa 
łódzkiego i zaproszeni goście, by wspólnie świętować ten 
dzień. Patronat nad uroczystością objęli: Wojewoda Łódzki 
Jolanta Chełmińska oraz Marszałek Województwa Łódzkiego 
Włodzimierz Fisiak. W części oficjalnej po wystąpieniach hono-
rowych gości wręczono odznaczenia: „Zasłu żony dla 
Budownictwa” i Honorowe Odznaki PIIB oraz „Złote Cegły”. W 
drugiej części artystom udało się porwać publiczność, która 
włączyła się w śpiew w czasie koncertu popularnych wiedeń-
skich arii operowych. Spotkanie zakończyło się lampką wina, 
przy której uczestnicy mogli wymienić się wrażeniami.

Natomiast dzień wcześniej, 24 września, w dworku „Stara 
Szkoła” w Grocholicach odbyły się piąte obchody „Dnia 
Budowlańca”, organizowane przez koło Polskiego Związku 
Inżynierów i Techników Budownictwa, działające przy PGE 
GiEK SA (oddział Elektrownia Bełchatów). Uroczystość – jak 
co roku – składała się z dwóch części: seminaryjnej i biesiad-
no-zabawowej. W części seminaryjnej przedstawiono prezen-
tacje: firmy SPETECH z Bielska Białej – „Stara Szkoła nowe 
możliwości” (referował Witold Gach); firmy BIS Plettac Sp.z 
o.o. – (referował Piotr Kmiecik) oraz PGE GiEK SA oddział 
Elektrownia Bełchatów SA – sprawozdanie z testów na mode-
lach obiektów wysokich elektrowni o mocy 858 M i budynku 
kotłowni i chłodni kominowych nr 5 i 6 elektrowni o mocy 12 
× 370 MW w tunelu aerodynamicznym, pozwalające określić 
wpływ obciążeń wiatrowych na chłodnie kominowe nr 5 i 6 
przeprowadzonych przez Ingeurgesellschaft Niemann end 
Partner w Bochum pod przewodnictwem prof. dr. inż. Hansa-
Jurgena Niemanna (referował Grzegorz Jackowski).

Na zakończenie obchodów „Święta Budowlanych” 26 paź-
dziernika w Bełchatowie na zaproszenie Regionalnej Izby 
Gospodarczej w Bełchatowie przedsiębiorcy spotkali się w 
hotelu „SPORT” na uroczystym „Dniu Budowlanych”.

Grzegorz Jackowski, Renata Włostowska
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Uczestnicy „Dnia Budowlańca”
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„Święto Budowlanych” w Gmachu Filharmonii Łódzkiej
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Organizatorzy „Święta Budowlanych”. 
Od lewej: Jadwiga Kaczorowska (Prezes Regionalnej Izby 

Budownictwa w Łodzi), Grzegorz Cieśliński (Przewodniczący Rady 
ŁOIIB), Wiesława Szalast (Przewodnicząca Zarządu Okręgu 

Łódzkiego Związku Zawodowego „Budowlani”)
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Wręczenie Honorowych Odznak 
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
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Adaptacje łódzkich budynków pofabrycznych, które po 
rewitalizacji przyciągają uwagę nie tylko mieszkańców 
Łodzi – to zadanie ciekawe i skomplikowane. Lofty 
„U Scheiblera” uznano w 2010 r. za najlepszą moderni-
zację w Polsce. Modernizacja przędzalni Izraela Poznań-
skiego przy ul. Ogrodowej, czyli Andel’s Hotel, została 
uznana przez jurorów European Hotel Design Awards 
za najlepszą w branży. Chcemy przybliżać Państwu te 
zagadnienia i rozpocząć – kontynuowaną w kolejnych 
numerach – merytoryczną dyskusję na ten temat.

Łódzkie „lofty” 
adaptacje dziedzictwa poprzemysłowego 
Łodzi na funkcje mieszkalne

Fabryki włókiennicze Łodzi i regionu mogą stanowić 
ciekawą alternatywę dla nowo wznoszonych budyn-
ków. Problem restrukturyzacji obszarów poprzemy-
słowych należy do najważniejszych wyzwań, ale rów-
nocześnie i szans dla regionu. Realizacja tego typu 
inwestycji wiąże się jednak z koniecznością przezwy-
ciężenia bardzo wielu problemów.

Nieznajdujący europejskiego odpowiednika dynamizm roz-
woju gospodarczego i przestrzennego był powodem, że na po-
czątku XX wieku w Łodzi funkcjonowało ok. 550 zakładów 
przemysłowych. W tempie niemalże geometrycznym wzrasta-
ły produkcja oraz liczba mieszkańców (w porównaniu z rokiem 
1865 blisko dwudziestokrotnie, osiągając przed I wojną liczbę 
630 tys.). Mimo iż powtarzające się kryzysy oraz obie wojny 
bardzo mocno zachwiały łódzkim przemysłem, Łódź, na szczę-
ście, uniknęła zniszczeń i dzięki temu obecnie jest największym 
zespołem zwartej zabudowy dziewiętnastowiecznej w Polsce 
oraz prawdopodobnie najliczniej reprezentowanym skupi-
skiem fabryk włókienniczych w Europie.

Fabryki były i są ważnym kompozycyjnie elementem rozpla-
nowania miasta, nierzadko wpływały na wielkość i kształt 
kwartałów, wyznaczając przebieg ulic. Lokalizowano je wzdłuż 
biegnących ze wschodu na zachód dwóch głównych rzek łódz-
kich: Jasienia i Łódki a także w centrum miasta – również w 
pierzejach ulic – wśród zabudowy mieszkaniowej.

Ewolucja układu przestrzennego postępowała bardzo 
szybko. Produkcyjno-mieszkalne domki prządków i tkaczy z 

lat 20. i 30. XIX w. w latach 40. i 50. były zastępowane przez 
niewielkie zespoły fabryczne, w skład których wchodziły po-
jedyncze budynki produkcyjne i magazynowe, by już w latach 
70. i 80. tegoż wieku przeistoczyć się w gigantyczne komplek-
sy z pełnym programem produkcyjnym. W skład takiego ze-
społu wchodziły wielokondygnacyjne monumentalne przę-
dzalnie, sytuowane w niedalekim sąsiedztwie rozległych par-
terowych szedowych tkalni, w odrębnej części zespołu znaj-
dowały się budynki związane z procesami wykańczania, takie 
jak: apretura, bielnik, przystrzygalnia, farbiarnia czy wykań-
czalnia, a w pobliżu dróg bądź też torowisk kolei znajdował 
się zespół magazynów. Zabudowę uzupełniały wolno stojące 
kotłownie, maszynownie, warsztaty naprawcze, ślusarnie, 
odlewnie, elektrownie, parowozownie, wagi, stajnie, budyn-
ki straży, kantory bądź budynki administracji, zaś nad cało-
ścią dominowały wysmukłe sylwety wież wodnych kurzo-
wych i kominów. W przypadkach większych wielofunkcyj-
nych kompleksów mamy wręcz swoisty układ miasta w mie-
ście, jak np. w zespołach Scheiblera, Grohmana, Poznańskiego, 
Heinzla-Kunitzera, Allarta & Rousseau.

Formy architektury obejmowały wszystkie niemal style XIX 
i XX w. i ewoluowały od klasycystycznych tynkowanych budyn-
ków bielnika Kopischa i białej fabryki Geyera z pierwszej poło-
wy XIX wieku poprzez reprezentujące tzw. styl arkadowy fa-
bryki Poznańskiego czy Steinerta, neogotyk z takimi przykła-
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Adaptacje łódzkich budynków pofabrycznych, które po 
rewitalizacji przyciągają uwagę nie tylko mieszkańców 
Łodzi – to zadanie ciekawe i skomplikowane. Lofty 
„U Scheiblera” uznano w 2010 r. za najlepszą moderni-
zację w Polsce. Modernizacja przędzalni Izraela Poznań-
skiego przy ul. Ogrodowej, czyli Andel’s Hotel, została 
uznana przez jurorów European Hotel Design Awards 
za najlepszą w branży. Chcemy przybliżać Państwu te 
zagadnienia i rozpocząć – kontynuowaną w kolejnych 
numerach – merytoryczną dyskusję na ten temat.

fo
t. 

M
ar

ia
 C

za
jk

ow
sk

a



12 Kwartalnik Łódzki – nr IV/2010 (28)

dami jak grohmanowskie beczki przy ul. Targowej, eklektyzm 
większości łódzkich budynków, secesję zakładów Widzewskiej 
Fabryki Nici i budynków turbin Scheiblera i Łódzkiej Elektrowni 
do modernizmu zakładów Eiserta i funkcjonalistycznego kon-
struktywizmu fabryki Eitingona przy ul. Targowej.

Niestety, zgubnymi dla przemysłu włókienniczego okazały 
się przemiany ustrojowe lat 90. XX w., a zabytki postindu-
strialne czekał okres najtrudniejszy w ich historii. W krótkim 
czasie nastąpiło zaniechanie produkcji przez większość łódz-
kich fabryk i przeniesienie jej do Turcji i krajów Dalekiego 
Wschodu. W następstwie miały miejsce liczne wtórne podzia-
ły zespołów, wywołując proces ich przestrzennej i architekto-
nicznej dezintegracji. W początkowym okresie transformacji 
pojawiło się wielu nowych użytkowników dawnych fabryk, 
niedysponujących wystarczającymi środkami na remonty za-
bytkowej substancji i eksploatujących ją w sposób rabunko-
wy. Nierzadkie też były celowe działania zmierzające do 
zniszczenia obiektów. Jednakże w tym okresie skala zmian 
była jeszcze stosunkowo niewielka.

Zmiany legislacyjne z 2003 r., z dnia na dzień stworzyły 
sytuację, w której przestały obowiązywać miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego, a tym samym obiekty 
umieszczone w ewidencji zabytków zostały pozbawione ja-
kiejkolwiek ochrony. Bezpośrednią tego konsekwencją było 
wyburzenie 37 zespołów lub budynków poprzemysłowych i 
liczne przekształcenia kolejnych.

Obecnie zabytkowy zasób Łodzi liczy 24 zespoły fabryczne 
umieszczone w rejestrze zabytków (w skali pojedynczych 
obiektów daje to liczbę około 140 budynków) oraz 91 dal-
szych kompleksów wpisanych do ewidencji (przeliczając na 
pojedyncze budynki daje to liczbę ok. 400).

Na szczęście, obraz ostatnich lat nie jest wyłącznie czarny. To 
za sprawą ówczesnych teoretyków architektury Ruskina, 
Morrisa i Riegla, w połowie XIX wieku wraz ze wzrostem świa-
domości przeszłości powstawały podwaliny współczesnej 
ochrony i konserwacji zabytków. Idea uznania budynków prze-
mysłowych za część dziedzictwa ma jednak swe początki o pra-
wie 100 lat późniejsze, kiedy to w 1959 r. w Anglii, kolebce re-
wolucji przemysłowej, powstał pierwszy na świecie Komitet 
Archeologii Przemysłowej. Przykład angielski spowodował, że 
w latach 70. XX w. zainteresowanie spuścizną poprzemysłową 
zostało zaszczepione w wielu krajach europejskich, w tym rów-
nież w Polsce. Zwrócono uwagę na korzyści, jakie wynikają z 
wykorzystania przestrzeni obiektów o mniejszej wartości, czę-
sto solidnie zbudowanych, zwykle związanych z handlem lub 
przemysłem. W efekcie przedmiotem działań architektów i 
urbanistów stawały się całe dzielnice przemysłowe oraz centra 
miast, w których zaczęto dostrzegać problem ich pustoszenia i 
upadku. Degradację obszarów zurbanizowanych można było 
powstrzymać jedynie poprzez ożywienie stojących tam budyn-
ków. Zainteresowanie adaptacjami dawnych fabryk rosło w 
tym czasie również w Stanach Zjednoczonych. 

W Łodzi już w początkach lat 90. XX w. zaczęto intereso-
wać się obiektami poprzemysłowymi, chcąc przystosować je 
do nowych funkcji. Oprócz siedziby „Gazety Wyborczej” przy 
ul. Sienkiewicza i Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w 
dawnej fabryce Göldnera przy ul. Rewolucji 54 oraz przysto-
sowania do potrzeb biurowych fabryk Karola Benicha, 
Markusa Kohna i Teodora Tietzena przy ul. Łąkowej, rozpo-
częto przygotowania do monumentalnej realizacji wielofunk-
cyjnego zespołu na terenie dawnej fabryki I.K. Poznańskiego 
przy ul. Ogrodowej.  Zaczęto również dokonywać pierwszych 
adaptacji na cele mieszkaniowe. Przykładem była fabryka 
Fryderyka Abla między ul. Kopernika a Karolewską.

Według definicji nazwa lofty od ang. „poddasze, strych”
oznacza mieszkanie o wysokim standardzie i najczęściej też 
dużej powierzchni, urządzone w dawnych pomieszczeniach 
poprzemysłowych, np. fabrykach, koszarach lub magazy-
nach. W Europie Zachodniej swoista moda na lofty ma już 
kilkudziesięcioletnią tradycję. Zaletą przestrzeni fabrycznych 
jest niewątpliwie mniejsza liczba ograniczeń związanych z 
rozplanowaniem powierzchni. Przeważnie mamy do czynie-
nia z wysokimi pomieszczeniami, z których można dodatko-
wo wydzielić poziom antresoli, z całkowitym brakiem ścian 
działowych, co daje właścicielowi szansę decydowania o spo-
sobie podziału pomieszczenia. Lofty w Stanach Zjednoczonych i 
Europie Zachodniej, liczące nawet po kilkaset metrów kwa-
dratowych powierzchni, są często pozbawione wtórnych po-
działów poza niezbędnymi dla wyodrębnienia sanitariatów. 
Sprawia to, że każdy loft jest niepowtarzalny. Efekt architek-
toniczny opiera się na umiejętnym wykorzystaniu kontrastu 
między „elegancją” współczesnych elementów a „brzydotą” 
pozostawionych, a nawet specjalnie wyeksponowanych, su-
rowych murów, fragmenty metalowych konstrukcji, instala-
cji i innych postindustrialnych reliktów. Ponadto, ogromne 
zazwyczaj okna zapewniają dobre doświetlenie wnętrz.

Pierwszym loftem w Polsce był powstały po modernizacji i 
adaptacji budynku lampiarni dawnych Zakładów Górniczo-
Hutniczych „Orzeł Biały” w Bytomiu „Bolko Loft mh1”, zreali-
zowany w latach 2002-2003, choć ze względu na niewielką 
skalę trudno jednoznacznie zakwalifikować go do tej kategorii.
Palma pierwszeństwa należy się raczej Łodzi, gdzie powstały w 
latach 70. XIX w. (a później rozbudowywany i adaptowany) 
zespół fabryczny Karola Wilhelma Scheiblera australijska fir-
ma deweloperska Opal Property Developments zaadaptowała 
na cele mieszkaniowe. Przedsięwzięcie to, zrealizowane w la-
tach 2005-2009, jest jednocześnie największą tego typu inwe-
stycją w Polsce. Projekt zakładał konserwację zabytkowego ze-
społu budynków poprzemysłowych, w tym monumentalnej 
przędzalni o długości elewacji przekraczającej dwieście me-
trów. W sąsiedztwie zostały także wzniesione trzy budynki wie-
lorodzinne, nawiązujące charakterem do otoczenia.

Cały kompleks mieszkalny „U Scheiblera”, bo taką nazwę 
wybrano dla osiedla, składa się z kilkuset mieszkań, z których 
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czterysta znajduje się w budynkach poprzemysłowych. 
Najmniejsze lokale mają powierzchnię około czterdziestu me-
trów, a największe ponad dwieście. Mieszkania w budynku 
przędzalni posiadają dodatkowe doświetlenie przez we-
wnętrzne patio, w którym wyeksponowana została oryginal-
na konstrukcja wewnętrzna, wsparta na żeliwnych słupach. 
Niewątpliwym atutem jest lokalizacja blisko centrum, w oto-
czeniu dużej ilości zieleni oraz – co jest w Łodzi rzadkością – 
w sąsiedztwie zbiorników wodnych. Przykładając do tej ada-
ptacji wzorce z Zachodu, nazwa „lofty” jest użyta może nieco 
na wyrost i w tym przypadku powinno się raczej mówić o 
apartamentowcu ukrytym za fabrycznymi elewacjami.

Trend na tego typu mieszkania zaowocował kolejnymi re-
alizacjami i szybko rozprzestrzenił się na inne miasta. W Łodzi 
zaczął powstawać Tabaco Park w dawnym Monopolu Tyto-
niowym i fabryce Karla Kretschmera przy ul. Kopernika, zaś 
dokumentację dla podobnego zamierzenia opracowano w 
przypadku fabryki Bolesława Kotkowskiego przy Dowbor-
czyków 18. W Żyrardowie w XIX-wiecznych budynkach Starej 
i Nowej Przędzalni powstały Lofty de Girarda, fabryki włó-
kiennicze przystosowano do funkcji mieszkalnych w Zielonej 
Górze (Tkalnia) i „Merilana” w Bielsku-Białej. W Warszawie 
adaptacje objęły pochodzące z początku XX w. budynki fabry-
ki PZO, zaś w Poznaniu i Kołobrzegu zaadaptowano osiedla 
po dawnych koszarach wojskowych.

Realizacja tego typu inwestycji wiąże się z koniecznością 
przezwyciężenia bardzo wielu problemów. Nietypowość roz-
wiązań, w dzisiejszym rozumieniu tego pojęcia, wymaga sto-
sowania niemal wyłącznie rozwiązań indywidualnych – od 
wielkich okien o niepowtarzalnych kształtach i stanowiących 
wyróżnik budownictwa przemysłowego drobnych podzia-
łach, poprzez zastosowanie unikatowych rozwiązań kon-
strukcyjnych, po niekonwencjonalne rozwiązania plastycz-
nego wystroju wnętrz, łączące różne rodzaje materiałów. 
Stosowane są materiały i elementy wykonywane na zamó-
wienie (np. odlewy żeliwne, kształtki ceglane, specyficznie 
obrabiany kamień). Poważnym problemem technicznym jest 
konserwacja cegły, wymagająca uprzednich badań zawilgo-
cenia, zasolenia i określenia podstawowych parametrów wy-
trzymałościowych, a także docieplanie, tynkowanie i malo-
wanie elewacji. Wszystko to wymaga udziału najwyższej kla-
sy specjalistów i wysokich nakładów. Dodatkowo, fakt, iż 
mają one miejsce w zabytkach, czyni te koszty o około 30-
-80% droższymi niż w przypadku tradycyjnych obiektów.

Działania w tak specyficznej materii, jakim są adaptacje 
budynków pofabrycznych, to wyzwanie także dla projektan-
ta, wymagające od niego dużej powściągliwości. Estetyka 
projektowa powinna opierać się na wyrazistym zestawianiu 
starych i nowych form architektonicznych. Stare budynki fa-
bryczne są wrażliwe na tego typu przemiany, trudno jest po-
godzić zatem wartości kulturowe, czyli to, co winniśmy za-
chować po przodkach i przekazać potomnym, a normalną 
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użytecznością zabytkowych obiektów. Forma budynku nie 
tylko odzwierciedla jego pierwotne przeznaczenie, ale ma 
również istotny wpływ na wybór nowej funkcji. Z tego punk-
tu widzenia istnieje kolosalna różnica między budynkami 
przemysłu włókienniczego a obiektami pozostawionymi 
przez inne gałęzie przemysłu. O ile forma przestrzenna sta-
rych fabryk włókienniczych pozwala zazwyczaj na dość swo-
bodną adaptację do wielu nowych funkcji, o tyle charakter 
obiektów przemysłu ciężkiego lub wydobywczego stwarza 
cały szereg trudności – bywa, że trudno przekształcić je w co-
kolwiek innego niż skansen lub muzeum. Przystosowanie 
istniejącego budynku do nowej funkcji wymaga zwykle zmian 
jego struktury budowlanej, a zatem i wyrazu architektonicz-
nego. Brak zrozumienia dla specyfiki budynków przemysło-
wych zarówno ze strony inwestorów, a także często i archi-
tektów sprawia, że adaptowane obiekty zatracają swoją „fa-
bryczność”, a ostateczny efekt jest często niezrozumiały dla 
odbiorców lub wręcz karykaturalny. Konieczne wyburzenie 
starego obiektu, do którego w sporadycznych przypadkach 
musi, niestety, dochodzić, czyni bolesną wyrwę w tkance 
miejskiej, której z pewnością nie można zastępować budyn-
kami banalnymi, wzniesionymi w modnym obecnie stylu. 

Niełatwym jest również proces ochrony konserwatorskiej, 
sprawowany przez konserwatora zabytków oraz organy nad-
zoru i administracji architektoniczno-budowlanej. Iluzory-
czne jest przekonanie, że właściciel zabytku nabył go z pobu-
dek estetycznych czy deklarowanej nierzadko miłości do 
abstrakcyjnych pojęć, jakimi są „rodzinne miasto”, „stare 
przedmioty” czy „historia”. Wszystkimi tymi procesami kie-
ruje twardy rachunek ekonomiczny. Inwestycja planowana 
jest przez właściciela pod kątem jej materialnego powodze-
nia, w związku z czym analizowane są wskaźniki, z których 
podstawowy – PUM (powierzchnia użytkowo-mieszkalna) 
stał się niemalże symbolem łódzkich przeobrażeń. Dążenie 
do jego maksymalizacji przekłada się na chęć rozbudowy lub 

nadbudowy zabytku, co w oczywisty sposób pozbawia go au-
tentyzmu. W żadnym z przypadków nie udało się w pełni zre-
alizować pierwotnych wytycznych konserwatorskich. 
Każdorazowo konieczny był kompromis i zawsze jako główny 
argument wskazywano względy finansowe. Ledwie 30-35% 
właścicieli doprowadza opisany w decyzji o warunkach zabu-
dowy zamiar do szczęśliwego finału. Pozostali, reprezentują-
cy tak zwany kapitał spekulacyjny, najczęściej odsprzedają 
zabytek niedługo po uzyskaniu takiego dokumentu bądź wy-
czekują poprawy sytuacji na rynku. Części z właścicieli nie 
udaje się zakończyć inwestycji przed wygaśnięciem koniunk-
tury rynkowej, skazując tym samym zabytkowe obiekty na 
trwanie w dotychczasowym stanie opuszczenia i powolne 
umieranie. Traktowane jako towar zabytki muszą zostać do-
brze opakowane i sprzedane. Stąd niedaleko do poddania się 
pokusie zastosowania wyrazistych kolorystyk, krzykliwych 
reklam na budynkach czy przejaskrawionych iluminacji.

Fabryki włókiennicze Łodzi i regionu mogą stanowić cie-
kawą alternatywę dla nowo wznoszonych budynków. 
Problem restrukturyzacji obszarów poprzemysłowych nale-
ży do najważniejszych wyzwań (ale równocześnie i szans) dla 
regionu. Idea takich przemian powinna się opierać na prze-
konaniu, że stare budynki nie są jedynie interesującą spuści-
zną minionych czasów, ale mogą równocześnie być użytecz-
nymi, funkcjonalnymi obiektami. Jednakże nie wolno zapo-
minać także o tym, że cały proces powtórnego przywracania 
ich do życia winien odbywać się bez uszczerbku dla wartości 
zabytkowych.

Wojciech Szygendowski
Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków

W artykule opierałem się na informacjach i danych z opracowania: 
Wojciech Szygendowski, Bartosz Marek Walczak, Adaptacje zespołów za-
bytkowych we współczesnych realiach społeczno-gospodarczych na przy-
kładzie dziedzictwa poprzemysłowego Łodzi, Warszawa - Lublin 2009.
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Goczek J., Supeł Ł., Gajdzicki M., Przykłady obliczeń konstrukcji stalowych. 
Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010.
Przyjęcie Eurokodu 3 i wycofanie dotychczasowej normy stworzyło duże wyzwa-
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dowano wcześniej normy polskie. Wszystkie Eurokody są bardzo obszerne, 
zwłaszcza te dotyczące konstrukcji stalowych. Ponadto, większość zapisanych 
tam procedur obliczeniowych jest rozbudowana i zawiła. Ich stosowanie wyma-
ga dużego nakładu pracy i dobrej znajomości licznych postanowień szczegóło-
wych. Świadome i prawidłowe stosowanie PN-EN 1993-1 wymaga dodatkowej 
wiedzy i umiejętności, którą można nabyć, zapoznając się szczegółowo z kolej-
nymi interpretacjami poszczególnych zapisów normy, a dokonanymi przez róż-
nych autorów. 
W prezentowanej książce zamieszczono przykłady obliczeń wybranych elemen-
tów konstrukcji stalowych i ich połączeń. W celu ułatwienia obliczeń konstruk-
cji prostej hali jednonawowej zamieszczono przykład ustalania wartości od-
działywań klimatycznych na budynek, który powiązany jest z normami PN-EN 
1991-3 oraz PN-EN 1991-4. Autorzy nie zdecydowali się na przytoczenie 
zapisów norm wraz z omówieniem, a jedynie na odsyłacze do odpowiednich 
punktów i wzorów zamieszczone na marginesach, co wyniknęło z konieczności 
ograniczenia objętości. 
Z powodu zamieszczenia znacznej liczby przykładów, prostej interpretacji norm 
oraz przejrzystego układu graficznego, treść publikacji jest łatwo przyswajalna, 
tak więc zachęcam wszystkich projektantów i wykonawców konstrukcji stalowych 
do szybkiego nabycia książki (wydawnictwa PŁ mają bowiem małe nakłady). 

Urban T., Habiera E., Przykłady obliczeń elementów zginanych zbrojonych 
jednokierunkowo. Zeszyt 1. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010, 
s. 50.
W publikacji zamieszczono projekt, wykonany zgodnie z zaleceniami Eurokodu 
2, żelbetowego stropu płytowo-belkowego. Pokazano dokładnie, krok po kro-
ku, szczegółowe obliczenia zbrojenia płyty i belek na zginanie, ścinanie oraz 
sprawdzenie stanu granicznego użytkowalności (zarysowania i ugięć). Za-
mieszczono propozycję układu prętów zbrojeniowych w policzonych elemen-
tach.
Książka w zamyśle przeznaczona jest dla studentów, ale inżynierowie, którzy nie 
stosowali w praktyce Eurokodu 2, mogą z niej wiele skorzystać. Następne zeszy-
ty z tej serii poświęcone będą projektowaniu innych elementów konstrukcyjnych 
(w tym słupów).

Danuta Ulańska 
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roku przyjęcie PN/B-03200. W kłopocie znaleźli się pracownicy naukowo-dy-
daktyczni w związku z niedostatkiem podręczników z komentarzami do zawartych 
tam zaleceń oraz przykładami obliczeń. 
Filozofia i metodologia Eurokodów różni się istotnie od tej, według której zbu-
dowano wcześniej normy polskie. Wszystkie Eurokody są bardzo obszerne, 
zwłaszcza te dotyczące konstrukcji stalowych. Ponadto, większość zapisanych 
tam procedur obliczeniowych jest rozbudowana i zawiła. Ich stosowanie wyma-
ga dużego nakładu pracy i dobrej znajomości licznych postanowień szczegóło-
wych. Świadome i prawidłowe stosowanie PN-EN 1993-1 wymaga dodatkowej 
wiedzy i umiejętności, którą można nabyć, zapoznając się szczegółowo z kolej-
nymi interpretacjami poszczególnych zapisów normy, a dokonanymi przez róż-
nych autorów. 
W prezentowanej książce zamieszczono przykłady obliczeń wybranych elemen-
tów konstrukcji stalowych i ich połączeń. W celu ułatwienia obliczeń konstruk-
cji prostej hali jednonawowej zamieszczono przykład ustalania wartości od-
działywań klimatycznych na budynek, który powiązany jest z normami PN-EN 
1991-3 oraz PN-EN 1991-4. Autorzy nie zdecydowali się na przytoczenie 
zapisów norm wraz z omówieniem, a jedynie na odsyłacze do odpowiednich 
punktów i wzorów zamieszczone na marginesach, co wyniknęło z konieczności 
ograniczenia objętości. 
Z powodu zamieszczenia znacznej liczby przykładów, prostej interpretacji norm 
oraz przejrzystego układu graficznego, treść publikacji jest łatwo przyswajalna, 
tak więc zachęcam wszystkich projektantów i wykonawców konstrukcji stalowych 
do szybkiego nabycia książki (wydawnictwa PŁ mają bowiem małe nakłady). 

Urban T., Habiera E., Przykłady obliczeń elementów zginanych zbrojonych 
jednokierunkowo. Zeszyt 1. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010, 
s. 50.
W publikacji zamieszczono projekt, wykonany zgodnie z zaleceniami Eurokodu 
2, żelbetowego stropu płytowo-belkowego. Pokazano dokładnie, krok po kro-
ku, szczegółowe obliczenia zbrojenia płyty i belek na zginanie, ścinanie oraz 
sprawdzenie stanu granicznego użytkowalności (zarysowania i ugięć). Za-
mieszczono propozycję układu prętów zbrojeniowych w policzonych elemen-
tach.
Książka w zamyśle przeznaczona jest dla studentów, ale inżynierowie, którzy nie 
stosowali w praktyce Eurokodu 2, mogą z niej wiele skorzystać. Następne zeszy-
ty z tej serii poświęcone będą projektowaniu innych elementów konstrukcyjnych 
(w tym słupów).

Danuta Ulańska 
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Żeliwo jako materiał konstrukcyjny 
w XIX-wiecznych budynkach przemysłowych

Rewitalizacja obiektów przemysłowych 
stawia często przed inżynierami poważ-
ne problemy związane z oceną stanu 
technicznego elementów konstrukcji 
wykonywanych z materiałów i w tech-
nologiach niestosowanych współcze-
śnie. Jednym z takich materiałów jest 
żeliwo, które było w powszechnym uży-
ciu w XIX i na początku XX wieku.

Nieco historii

Przełom XVIII i XIX wieku to początki 
rewolucji przemysłowej, która wyma-
gała budowy nowych, niespotykanych 
na dotychczasową skalę, obiektów prze-
mysłowych. Do 1780 r. podstawową 
formą konstrukcji wielokondygnacyj-
nych budynków przemysłowych i ma-
gazynowych są stropy drewniane, któ-
rych belki są rozpięte pomiędzy muro-
wanymi ścianami podpartymi dodatko-
wo dwoma lub trzema rzędami słupów, 
również drewnianych. Rozpiętość belek 
pomiędzy słupami i ścianami wynosi 
od 3 do 4 m. Ta szkieletowa konstrukcja 
nie była odporna na ogień. Pożary w 
fabrykach zagrażały nie tylko robotni-
kom, ale również drogim materiałom, 
maszynom i samym budynkom. 

Szkieletowa konstrukcja stwarzała 
dodatkowo nowy rodzaj zagrożenia, któ-
ry nie występował w budynkach z muro-
wanymi ścianami nośnymi – łatwe roz-
przestrzenianie się katastrof. Zniszczenie 
lokalne jednego słupa na dolnej kondy-
gnacji powodowało zawalenie się wszyst-
kich kondygnacji znajdujących się powy-
żej. Taki wypadek miał miejsce w marcu 
w 1791 r. w londyńskiej fabryce „Albion 
Flour Mill”, zaprojektowanej przez Samu-
ela Wyatta i uchodzącej wówczas za wy-
bitny obiekt przemysłowy.

Niszczycielskie działanie pożarów, 
jak również naciski firm asekuracyj-
nych, spowodowały poszukiwanie no-
wych rozwiązań konstrukcyjnych od-
pornych na pożar. Jednym z takich po-
mysłów było wprowadzenie stropów z 
ceramicznymi łukami. William Strutt – 
angielski przemysłowiec i jednocześnie 
inżynier – podjął próbę zaprojektowa-
nia pierwszej konstrukcji odpornej na 
warunki pożarowe, której szkic pokaza-
no na rys. 3. Stropy tej konstrukcji wy-
konane były w postaci ceglanych łuków 

Rys. 2. Detale drewnianej konstrukcji Białej Fabryki

Rys. 1. Strop środkowego traktu nad drugim piętrem 
skrzydła zachodniego Białej Fabryki Ludwika Geyera
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wspierających się na drewnianych bel-
kach, które opierały się na żeliwnych 
słupach o przekroju w kształcie krzyża. 
Belki zabezpieczone były od spodu bla-
chą i zaprawą tynkarską. Od góry za-
bezpieczenie ogniowe stanowił piasek i 
podłoga z ceramicznych płytek.

Podobne rozwiązania stosowano 
również na ziemiach polskich, ale zna-
cznie później (patrz rys. 4).

Ważnym krokiem w rozwoju niepal-
nych stropów jest patent żeliwnej belki 
angielskiego inżyniera Williama Jesso-
pa z 1789 r. (patrz rys. 5).

Po raz pierwszy żeliwne belki w bu-
dynku zastosował anglik Charles Bage 
w 1796 r. Na rysunku 6 pokazano prze-
kroje poprzeczne belek żeliwnych sto-
sowanych w obiektach przemysłowych 
Anglii z przełomu XVIII i XIX w. Można 
tu prześledzić, jak doskonalono z cza-
sem kształt przekroju, uwzględniając 
fakt zróżnicowanej wytrzymałości ma-
teriału na ściskanie i rozciąganie.

W Łodzi obiektem, w którym wyko-
rzystano żeliwo w belkach zginanych, 
jest budynek dawnej przędzalni 
Poznańskiego przy ul. Ogrodowej, wznie-
siony w latach 1878-1880. Ten murowa-
ny obiekt o pięciu kondygnacjach nad-
ziemnych, częściowo podpiwniczony, 
został wyposażony w stropy odcinkowe, 
wsparte na żeliwnych dźwigarach. 
Główne elementy konstrukcyjne stro-
pów, jakimi są żeliwne dźwigary, opiera-

Rys. 7. Szkielet żeliwno-stalowy w budynku byłej przędzalni Poznańskiego 
przy ul. Ogrodowej w Łodzi, obecnie Hotel Andel’s

Rys. 6. Przekroje belek żeliwnych 
stosowanych w wielokondygnacyjnych fabrykach w Anglii w latach 1796÷1834: 

a) Castle Foregate 1796 – Charls Bage, b) Salford 1800 – Boulton & Watt, c) Belper North 
Mill 1803 – William Strutt, d) Armlley Mill 1823, e) Carll Mills 1824, f) Orrell’s Mill 1834 - 

William Fairbairn, (według [2]) oraz g) Przędzalnia Poznańskiego w Łodzi 1880

Rys. 5. Żeliwna belka w kształcie rybiego brzucha 
opatentowana przez angielskiego inżyniera Williama Jessopa w 1789 r.

Rys. 3. Konstrukcja stropu zastosowana w budynku magazynowym w Milford w Anglii 
przez Williama Strutta w 1792-93 r. (rysunek sporządzony na podstawie pracy [1])

Rys. 4. Konstrukcja stropu odcinkowego 
z drewnianymi belkami (Ciechocinek)
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ją się na żeliwnych słupach i murowa-
nych ścianach zewnętrznych. Rozpiętość 
dźwigarów w kierunku poprzecznym 
budynku wynosi 6,0 m, a ich rozstaw 
wzdłuż osi podłużnej – 3,27 m. Pomiędzy 
żeliwnymi dźwigarami rozpięte są stalo-
we żebra o przekroju szyny kolejowej 
(prawdopodobnie były to szyny z odzy-
sku). Rozstaw żeber wynosi około 0,86 
m. Budynek znajduje się obecnie w kom-
pleksie łódzkiej Manufaktury i od poło-
wy 2009 r. pełni funkcje hotelowe (Hotel 
Andel’s). Na rysunku 7 pokazano szkie-
let budynku w trakcie prowadzenia ro-
bót budowlanych.

W wyniku postępu technologicznego 
i potrzeb przemysłu lekkiego w XIX w. 
ukształtował się typowy obiekt fabrycz-
ny, którego przykładem może być daw-
na Fabryka Spółki Akcyjnej Wyrobów 
Bawełnianych i Wełnianych Markusa 
Silbersteina w Łodzi przy ul. Piotrkow-
skiej 250, wzniesiona według projektu 
Adolfa Zeligsona (patrz rys. 8 i 9).

Konstrukcję tego obiektu stanowią 
murowane ściany o grubościach: 1,11 m 
w piwnicy, 0,97 m na parterze, 0,83 m 
na piętrze pierwszym, 0,69 m na pię-
trach 2 i 3 i 0,55 m na poddaszu. 
Zastosowano trzy rodzaje stropów: nad 
piwnicą sklepienia ceglane wparte na 
stalowych belkach w układzie poprzecz-
nym o rozpiętości łuku 3,45 m, nad par-
terem i pierwszym piętrem stropy odcin-
kowe (patrz rys. 10) oraz nad 2 i 3 pię-
trem stropy drewniane (patrz rys. 11). 
Poprzeczne stalowe i drewniane podcią-
gi oparte są na żeliwnych słupach.

Poprzeczne belki, zarówno drewnia-
ne jak również stalowe, są kotwione w 
murowanych ścianach zewnętrznych za 
pomocą stalowych śrub i żeliwnych blo-
ków kotwiących (patrz rys. 12). Te cha-
rakterystyczne elementy były stosowa-
ne w większości fabryk o układzie kon-
strukcyjnym jak na rys. 9.

Belki żeliwne

Rewitalizacja budynku byłej przędzalni 
Poznańskiego (obecnie Hotel Andel’s) 
spowodowała potrzebę wykonania ba-
dań niszczących. Dźwigary były oparte 

Rys. 10. Strop odcinkowy nad parterem i pierwszym piętrem 
w byłej fabryce Markusa Silbersteina w Łodzi

Rys. 9. Przekrój przez budynek dawnej Fabryki Markusa Silbersteina

Rys. 8. Budynek dawnej Fabryki Spółki Akcyjnej Wyrobów Bawełnianych i Wełnianych 
Markusa Silbersteina w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 250 wzniesionej w latach 1894÷1896



20 Kwartalnik Łódzki – nr IV/2010 (28)

na głowicach słupów żeliwnych. W labo-
ratorium Katedry Budowni ctwa Betono-
wego Politechniki Łódzkiej przeprowa-
dzono szereg badań niszczących w celu 
określenia własności mechanicznych że-
liwa stosowanego w elementach kon-
strukcyjnych łódzkich fabryk.

Średnia wytrzymałość na rozciąganie z 
6 próbek wyniosła 128 MPa przy współ-
czynniku zmienności � ~ 4,7%, a wytrzy-
małość na ściskanie – 526 MPa przy znacz-
nie mniejszym współczynniku zmienno-
ści � ~ 2,1%. Stosunek wytrzymałości na 
rozciąganie do wytrzymałości na ściska-
nie wynosi 1: 4, a gęstość badanego mate-
riału jest około 7,10 g/cm3. Zależność od-
kształcenie naprężenie dla badanego żeli-
wa pokazano na rys. 13. Elementem za-
skakującym w trakcie badania okazała się 
znaczna odkształcalność żeliwa. Zakres 
pomiarowy tensometrów skończył się 
przy skróceniu wynoszącym około 15‰. 
Pokazany na rys. 13 odcinek zaznaczony 
linią przerywaną jest ekstrapolacją od 
ostatniego pomiaru odkształceń do war-
tości naprężeń niszczących próbkę. Gra-
niczne skrócenie próbki można było w 
ten sposób oszacować na ponad 30‰.

Na rysunku 14 pokazano odkształce-
nia i naprężenia w przekroju w miejscu 
zniszczenia dźwigara. Na krawędzi roz-
ciąganej odnotowano w stanie granicz-
nym zniszczenia odkształcenia 1,63‰, a 
na krawędzi ściskanej 1,91‰. Przyjmując 
hipotezę płaskich przekrojów, połączo-
no te dwa skrajne punkty. Posługując się 
dalej zależnością σ – ε z rys. 13 ustalono 
rozkład naprężeń na wysokości dźwiga-
ra. Część środkowa przekroju zachowuje 
zakres pracy liniowej, a skrajne włókna 
belki znajdują się już w zakresie nielinio-
wej zależności σ – ε. Miejsce zerowania 
się odkształceń położone jest wyżej od 
środka ciężkości przekroju. Ważną infor-
macją, wynikającą z badań tej belki, jest 
fakt, że nie osiągnięto wytrzymałości 
materiału na rozciąganie (87,3 < 128 
MPa). Osiągnięte naprężenia wynoszą 
tylko około 68% wytrzymałości uzyska-
nej w próbie rozciągania. Można to tłu-
maczyć niejednorodnością materiałową 
żeliwa, gdyż na powierzchni dźwigarów 
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Rys. 14. Wyniki analiz odkształceń i naprężeń w przekroju zniszczenia 
dźwigara żeliwnego badanego w laboratorium Politechniki Łódzkiej
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Rys. 13. Zależność σ – σ – σ ε żeliwa pobranego z badanych dźwigarów

Rys. 12. Żeliwny element kotwiący podciągi stropów – Hotel Andel’s w Łodzi

Rys. 11. Strop drewniany nad trzecim i czwartym piętrem 
w byłej fabryce Markusa Silbersteina w Łodzi
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można było zauważyć liczne imperfekcje 
wynikające z niedoskonałości procesu 
technologicznego przy odlewaniu ele-
mentów (patrz rys. 15).

Mając na uwadze, że w drugiej połowie 
XIX w. dopuszczano wytrzymałość żeliwa 
na rozciąganie 25-30 MPa i przyjmując 
zasady obliczeniowe liniowej teorii sprę-
żystości, globalny współczynnik bezpie-
czeństwa żeliwnych elementów zgina-
nych można szacować na około 3,3-4.

Słupy żeliwne

W łódzkich fabrykach znacznie częściej 
wykorzystywano żeliwo do wykonywa-
nia słupów niż elementów zginanych. 
Jak niedoskonałe mogą być kształty słu-
pów żeliwnych, pokazuje rzeczywisty 
przekrój poprzeczny przedstawiony na 
rys. 16. Zewnętrzna średnica przekroju 
waha się od 148,3 do 150,3 mm, a we-
wnętrzna od 90,5 do 93,5 mm. Ścianki 

słupów charakteryzują się znaczną 
zmiennością grubości – w omawianym 
przykładzie jest to przedział 23,5-33 
mm.

Według autorów [2] brak symetrii 
osiowej przekroju poprzecznego był 
spowodowany stosowaną w minionych 
latach technologią odlewania słupów w 
formach poziomych. Wewnętrzny rdzeń 
formy podlegał wyporowi płynnego że-
liwa, który jest siedmiokrotnie większy 

Rys. 16. Słupy żeliwne jednej z kondygnacji 
w budynku byłej przędzalni Poznańskiego

Rys. 15. Niedoskonałości odlewnicze dźwigarów żeliwnych
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gdzie: s – współczynnik bezpieczeń-
stwa (najpierw przyjmowano s = 10, a 
po 1905 r. s = 8).

Według normy DIN 1051 z 1937 r. [3] 
wzory na dopuszczalne naprężenia kry-
tyczne przybierają postać:

co oznacza, że norma DIN 1051 
zmniejszyła współczynnik bezpieczeń-
stwa do wartości s = 6, wobec 8 lub 10 
zaproponowanych przez Tetmajera.

od wyporu wody, wyginając się do gó-
ry. Słupy z zewnątrz proste wykazują 
zawsze wewnętrzny mimośród.

W XIX wieku do wymiarowania słu-
pów żeliwnych stosowano wzór 
Schwarza-Rankiene’a:

gdzie: �σ
k
 – dopuszczalne naprężenie ści-

skające z uwzględnieniem wyboczenia,
�σ

D
 – wytrzymałość żeliwa (przyjmo-

wano 50 MPa)
α� – współczynnik bezpieczeństwa 

(przyjmowano 0,0002)
λ� – smukłość słupa (λ = l

0
 / i).

Po roku 1905 we wzorze Schwarza-
Rankiene’a zmniejszono współczynnik 

bezpieczeństwa α = 0,00016, co spowo-
dowało zwiększenie nośności oblicze-
niowych słupów o około 12%. Kolejną 
zmianę wprowadzono w 1914 r., zwięk-
szając wytrzymałość żeliwa �σ

D
 = 70 

MPa i jednocześnie zwiększając współ-
czynnik bezpieczeństwa α = 0,0003.

W praktyce miały również zastoso-
wanie wzory podane przez Tetmajera:

Rys. 17. Fragmenty szkieletu stalowo-żeliwnego w jednym z budynków kompleksu mieszkalnego „U Scheiblera” w Łodzi na Księżym MłynieRys. 17. Fragmenty szkieletu stalowo-żeliwnego w jednym z budynków kompleksu mieszkalnego „U Scheiblera” w Łodzi na Księżym MłynieRys. 17. Fragmenty szkieletu stalowo-żeliwnego w jednym z budynków kompleksu mieszkalnego „U Scheiblera” w Łodzi na Księżym Młynie

Rys. 18. Wewnętrzne schody żeliwne w Hotelu Andel’s w ŁodziRys. 18. Wewnętrzne schody żeliwne w Hotelu Andel’s w Łodzi



Kwartalnik Łódzki – nr IV/2010 (28) 23

Bardzo często słupy żeliwne były sto-
sowane razem z elementami stalowymi 
– belkami. Na rysunku 17 pokazano 
fragmenty takiej konstrukcji stalowo-
-żeliwnej w zrewiatlizowanym kom-
pleksie mieszkalnym „U Scheib lera” w 
Łodzi na Księżym Młynie.

Detale żeliwne

W łódzkich fabrykach żeliwo znajduje 
zastosowanie nie tylko w głównych 
elementach konstrukcyjnych, jakimi 
są słupy, ale również w wielu innych, a 
zwłaszcza w licznych detalach archi-
tektonicznych. Jednym z najbardziej 
charakterystycznych detali wielokon-
dygnacyjnych budynków fabrycznych 
są elementy kotwiące, usytuowane na 
ścianach elewacyjnych (patrz rys. 12). 
Stanowiły one zakotwienie głównych 
podciągów stropów drewnianych, że-

Rys. 19. Fragment posadzki żeliwnej w Hotelu Andel’s w Łodzi Rys. 19. Fragment posadzki żeliwnej w Hotelu Andel’s w Łodzi 
i schody ewakuacyjne w jednym ze skrzydeł Centralnego Muzeum Włókiennictwa (Biała Fabryka)i schody ewakuacyjne w jednym ze skrzydeł Centralnego Muzeum Włókiennictwa (Biała Fabryka)

liwnych i stalowych. Z żeliwa wykony-
wano również schody wewnętrzne 
(rys. 18) oraz zewnętrzne ewakuacyj-
ne (rys. 19). Znalazło ono również za-
stosowanie do wykonywania posa-
dzek przemysłowych (rys. 19).

Rewitalizacja XIX-wiecznych obiek-
tów przemysłowych pociąga za sobą 
wiele technicznych problemów, z któ-
rymi współcześni inżynierowie nie za-
wsze dobrze sobie radzą. Wiedza za-
warta w normach konstrukcyjnych 
pierwszej dekady XXI w. jest niewy-
starczająca do oceny bezpieczeństwa 
starych obiektów. Potwierdzeniem tej 
tezy są awarie i katastrofy, które wyda-
rzyły się w ostatnich latach w trakcie 
prowadzenia robót budowlanych. 
Mimo tych zagrożeń, należy odnoto-
wać co najmniej kilka łódzkich sukce-
sów związanych z rewitalizacją pofa-

brycznych obiektów. Do tych najwięk-
szych można zaliczyć: centrum handlo-
wo-rozrywkowe „Manufaktura” w daw-
nej fabryce Poznańskiego oraz kom-
pleks mieszkalny na Księżym Młynie 
„U Scheiblera”. W tych przypadkach 
udało się zachować elementy konstru-
kcji żeliwnych.

dr hab. inż. Tadeusz Urban, prof. PŁ

Literatura:

[1] Addis B., Building: 3000 Years of Design 
Engineering and Construction. Phaidon Press 
Limited – 2007.

[2] Marcinkowski J., Różycki Z., Oszacowanie 
nośności wyboczeniowej słupów żeliwnych w 
rewitalizowanych obiektach historycznych. 
56 Konfernecja Naukowa KILiW PAN oraz KN 
PZITB, Kielce – Krynica 2010, Problemy nauko-
wo-badawcze budownictwa s. 683-690.

[3] DIN 1051. Berechnungsgrundlagen für 
Gusseisen im Hochbau, 1937.

BEZPŁATNE KONSULTACJE

Uprzejmie informujemy, że członkowie ŁOIIB mogą korzystać z bezpłatnych konsultacji z zakresu zastosowania w bu-
downictwie urządzeń i instalacji, podlegających przepisom dozoru technicznego. Konsultacje prowadzą inspektorzy z 
Urzędu Dozoru Technicznego w Łodzi w każdy roboczy dzień tygodnia w godzinach 8.00-15.00 w siedzibie UDT przy 
ul. Nowej 38. Zainteresowanych prosimy o wcześniejsze telefoniczne lub e-mailowe (idt14@udt.gov.pl) zgłoszenie tema-
tu: w sprawach dotyczących urządzeń ciśnieniowych – mgr. inż. Andrzejowi Stawskiemu (tel. 42 675 68 52), a w spra-
wach dotyczących urządzeń transportu bliskiego – mgr. Krzysztofowi Dębskiemu (tel. 42 675 68 22). 

* * *
Ponadto, w siedzibie naszej Izby odbywają się również bezpłatne konsultacje z zakresu ochrony przeciwpożarowej, 
które prowadzi rzeczoznawca mgr inż. pożarnictwa Tomasz Błażejewski. Zainteresowanych prosimy o wcześniejsze 
zapisy w biurze ŁOIIB (tel. 42 632 97 39).
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Zanim potwierdzisz praktykę

nika budowy i robót w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej, uzyska-
nej na podstawie średniego wykształ-
cenia technicznego. Druga strona 
wskazanej decyzji potwierdzała ro-
dzaj i specjalność stwierdzonych 
uprawnień, określając jednocześnie, 
iż kierowanie obejmuje wyłącznie bu-
dowy budynków o powszechnie zna-
nych rozwiązaniach konstrukcyj-
nych. Nie rzadziej niż raz w miesiącu 
kierownik budowy potwierdzał pod-
pisem praktykę oraz oceniał ograni-
czając się do sformułowania „Ocena 
bardzo dobra”. Czy zatem przedmio-
towa praktyka zawodowa zostanie 
uznana przez zespół kwalifikujący, a 
kandydat dopuszczony do egzaminu 
na uprawnienia budowlane?

Poniżej postaram się przybliżyć naj-
ważniejsze – z punktu widzenia osoby 
kierującej praktyką zawodową – zagad-
nienia i odpowiedzieć na powyższe py-
tanie.

Istota praktyki zawodowej

Istotą każdej praktyki zawodowej jest wy-
konywanie pod nadzorem osoby posiada-
jącej odpowiednie kwalifikacje w danym 
zawodzie takich czynności, które w przy-
szłości samodzielnie będzie mogła wyko-
nywać osoba ubiegająca się o określone 
uprawnienia. W przypadku praktyki za-
wodowej w budownictwie, w myśl art. 14 
ust. 4 ustawy Prawo budowlane, osoba 
ubiegająca się o uprawnienia budowlane 
do projektowania musi odbyć praktykę 
zawodową polegającą na bezpośrednim 
uczestnictwie w pracach projektowych, 
zaś w sytuacji, gdy osoba ubiega się o 
uprawnienia do kierowania robotami bu-
dowlanymi, warunkiem zaliczenia prak-
tyki zawodowej jest praca polegająca na 

pełnieniu funkcji technicznych na budo-
wie. Wskazany przepis jest rozwinięciem 
warunków uzyskania uprawnień budow-
lanych – określonych w art. 14 ust. 3 usta-
wy Prawo budowlane – który stanowi, że 
uzyskanie uprawnień do kierowania ro-
botami budowlanymi wymaga odbycia 
praktyki na budowie (art. 13 ust. 3 pkt 3 
lit. b oraz pkt 4 lit. b), natomiast upraw-
nień do projektowania odbycia praktyki 
przy sporządzaniu projektów oraz na bu-
dowie (art. 13 ust. 3 pkt 1 lit b i c oraz pkt 
2 lit. b i c). W związku z tak ogólnym sfor-
mułowaniem warunków odbywania 
praktyki zawodowej w budownictwie po-
jawia się wątpliwość, jakie czynności 
można uznać za praktykę zawodową. 
Najlepiej wyraził to Trybunał Konsty-
tucyjny w wyroku z 4 kwietnia 2006 r., w 
którym stwierdził, że „praktyka zawodo-
wa w budownictwie musi obejmować 
czynności (prace projektowe, nadzór bu-
dowlany), które – choć wykonywane pod 
kontrolą osoby posiadającej odpowied-
nie uprawnienia budowlane – meryto-
rycznie muszą odpowiadać czynnościom 
zawodowo wykonywanym właśnie przez 
osobę kontrolującą”2. 

Kto kieruje praktyką?

Praktyka osoby ubiegającej się o nadanie 
uprawnień w dziedzinie projektowania 
architektonicznego, budownictwa, urba-
nistyki – zdaniem Trybunału – musi obej-
mować prace podejmowane przez osoby 
posiadające uprawnienia w tym zakresie i 
wykonujące samodzielne funkcje w bu-
downictwie. W innej części uzasadnienia 
wyroku Trybunał uznał, iż nie jest prawi-
dłowe założenie dopuszczalności odby-
wania praktyki na jakimkolwiek stanowi-
sku, byle wiązała się ona z procesem bu-
dowlanym. W ocenie Trybunału, zarówno 
z ogólnego pojęcia praktyki upoważniają-
cej później do wykonywania określonego 
zawodu, jak i z treści art. 14 ust. 4 ustawy 
– Prawo budowlane, należy wnosić, że 
nie chodzi tu o jakąkolwiek praktykę na 
budowie, ale praktykę w zawodzie wyma-
gającym pewnego poziomu wykształce-
nia. W tym kierunku idzie również orzecz-
nictwo sądów administracyjnych nie-

Kwestia prawidłowego udokumentowania praktyki zawodowej powinna 
być przedmiotem dociekań nie tylko bezpośrednio zainteresowanych 
uzyskaniem uprawnień budowlanych, ale również tych osób, które 
praktyką zawodową kierują. 

Kodeks zasad etyki zawodowej członków 
PIIB zobowiązuje każdego członka Izby 
do dbałości o rozwój zawodowy młod-
szych współpracowników, jak również 
do dzielenia się wiedzą i doświadcze-
niem oraz dbania o ich najlepsze wy-
szkolenie zawodowe i wysoki poziom 
etyczny1. Ramy praktyki zawodowej w 
budownictwie wyznaczają przepisy usta-
wy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
oraz Rozporządzenia Ministra Trans-
portu i Budownictwa z 28 kwietnia 2006 
r. w sprawie samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie. Jednak często 
osoby kierujące praktyką nie mają świa-
domości zasad, jakich należy przestrze-
gać przy prowadzeniu tych czynności. 

Najczęstsze problematyczne zagad-
nienia, z jakim styka się każdy zespół 
kwalifikacyjny, oceniający praktykę za-
wodową w budownictwie, obrazuje po-
niższy przykład:

Pan K. ubiega się o uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności kon-
strukcyjno-budowlanej. Z wpisów do 
książki praktyki zawodowej wynika, 
że czynnie uczestniczył przy czynno-
ściach związanych z kierowaniem 
robotami budowlanymi, pracując na 
budowie budynku wielorodzinnego 
na stanowisku inżyniera budowy. 
Praktyką zawodową kierowała oso-
ba, która jednocześnie została zgło-
szona przez inwestora organom nad-
zoru budowlanego, jako kierownik 
budowy. Wskazana osoba legitymo-
wała się uprawnieniami budowlany-
mi odpowiednimi dla danej budowy 
– decyzją o stwierdzeniu posiadania 
przygotowania zawodowego do wy-
konywania samodzielnej funkcji 
technicznej w budownictwie kierow-



uznających za praktyką zawodową, m.in. 
praktyki prowadzonej pod kierunkiem 
inspektora nadzoru inwestorskiego3. Tym 
samym za praktykę zawodową nie mogą 
być uznane czynności, do których wyko-
nania nie jest wymagane posiadanie 
uprawnień budowlanych, a zatem prze-
ważająca część czynności wykonywanych 
na stanowiskach: administracyjnych, 
technicznych czy eksploatacyjnych oraz 
czynności związanych z finansową stroną 
realizacji inwestycji budowlanej, takich 
jak: kosztorysowanie, wykonywanie ob-
miarów, rozliczenie budowy, dokonywa-
nie analiz ekonomicznych.

Konkludując, praktyką zawodową 
przy sporządzaniu projektów kieruje 
projektant, a praktyką na budowie – 
kierownik budowy lub kierownik ro-
bót. Wyjątki od przedmiotowej regula-
cji są ściśle określone w przepisach ww. 
rozporządzenia i dotyczą możliwości 
odbywania praktyki zawodowej w or-
ganach nadzoru budowlanego (§ 3 ust. 
3) oraz w organach administracji rzą-
dowej albo jednostek samorządu tery-
torialnego, realizujących zadania za-
rządcy drogi publicznej (§ 3 ust. 4).

Zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy Prawo 
budowlane praktyka zawodowa musi 
odbyć się pod kierownictwem osoby po-
siadającej odpowiednie uprawnienia 
budowlane. Rozwinięciem tego przepisu 
jest zapis w § 3 ust. 1 rozporządzenia 
wskazujący, że praktyka odbywana jest 
pod kierownictwem osoby posiadającej 
uprawnienia budowlane bez ograniczeń 
we właściwej specjalności i będącej czyn-
nym członkiem samorządu zawodowe-
go4. Wskazany przepis ma doniosłe kon-
sekwencje – osoba, która prawidłowo 
pełni funkcję projektanta, kierownika 
budowy lub kierownika robót, nie może 
potwierdzać praktyki zawodowej, gdy 
uprawnienia budowlane, jakimi się legi-
tymuje, mają ograniczony zakres5. 
Naruszenie powyższych przepisów pro-
wadzi do nieuznania okresu praktyki 
potwierdzonego przez osobę nieupraw-
nioną do kierowania praktyką, co dalej 
może skutkować wydaniem decyzji o od-
mowie nadania uprawnień budowla-
nych. Niestety, takie wypadki zdarzają 
się w każdej sesji kwalifikacyjnej, zatem 
w przypadku jakichkolwiek wątpliwości 
co do zakresu posiadanych uprawnień 

budowlanych, należy zwrócić się nie-
zwłocznie do okręgowej komisji kwalifi-
kacyjnej. Oczywistym jest, że przez 
uprawnienia budowlane we właściwej 
specjalności rozumiemy uprawnienia 
budowlane w specjalności, w której od-
bywana jest praktyka zawodowa.

Nie wystarczy potwierdzenie

Praktyka zawodowa powinna być udoku-
mentowana w książce praktyki zawodo-
wej6. Zgodnie z § 4 ust. 3 pkt 2 rozporzą-
dzenia w książce praktyki zawodowej 
wpisuje się określenie czynności wykony-
wanych w każdym tygodniu odbywanej 
praktyki, potwierdzonych i zaopiniowa-
nych co najmniej raz w miesiącu przez 
osobę posiadającą odpowiednie upraw-
nienia budowlane, pod kierownictwem 
której odbywana jest praktyka. Przepis 
wymaga zaopiniowania praktyki zawo-
dowej – ograniczenie się przez osobę kie-
rującą praktyką wyłącznie do podpisu, 
czyli potwierdzenia, należy uznać za nie-
wystarczające. Podobnie opinia nie po-
winna ograniczać się wyłącznie do wysta-

Informujemy, iż projekt pt.: „PRACOWNIK SEKTORA BUDOWLANEGO NA MIARĘ XXI WIEKU” 
opracowany przez Studium Języków Obcych Spółka Jawna SZUSTER we współpracy z Łódzką OIIB w ramach 
Priorytetu VIII.  Poddziałania 8.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki został rekomendowany do dofi-

nansowania.

W ramach projektu odbędą się: • kurs języka angielskiego (124 godziny), • warsztaty oprogramowania typu 
CAD (24 godziny), • szkolenie z prawa budowlanego (10 godzin), • szkolenie z bhp w budownictwie (5 godzin), 
• szkolenie z ochrony przeciwpożarowej budynków i nowoczesnego spojrzenia na problematykę związaną 

z ochroną przeciwpożarową w kontekście nowych przepisów techniczno-budowlanych (5 godzin)

W projekcie mogą wziąć udział następujące osoby: zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno-
-prawnej w sektorze rynku budowlanego (zaświadczenie od pracodawcy), zamieszkałe lub pracujące na terenie 
województwa łódzkiego (w tym 50% osób z wykształceniem maksymalnie średnim), które ukończyły 18 lat 

(w tym 80% osób powyżej 45 roku życia), 34 kobiety i 86 mężczyzn.

Pierwszeństwo mają członkowie ŁOIIB. Ostateczne kryterium stanowić będzie kolejność zgłoszeń

Planowany termin rozpoczęcia szkoleń to luty 2011 r., rekrutacja rozpocznie się w styczniu 2011 r., 
o czym będziemy informować na stronach: www.lod.piib.org.pl i www.studium.com.pl

Kontakt: Studium Języków Obcych Sp. j. SZUSTER; Łódź, ul. Piotrkowska 43; 
tel.: 42 633 34 36; 42 632 10 89, email: studium@studium.com.pl, www.studium.com.pl
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wienia oceny bez bliższego jej uzasadnie-
nia. Dodatkowo, zgodnie z § 4 ust. 4 roz-
porządzenia, przy zmianie rodzaju pracy 
lub jednostki, w której osoba odbywała 
praktykę, oraz po zakończeniu praktyki 
zawodowej, osoba, pod kierownictwem 
której odbywała się praktyka, wpisuje w 
książce praktyki zawodowej ogólną oce-
nę z teoretycznej i praktycznej wiedzy z 
zakresu specjalności, w jakiej dana osoba 
ubiega się o uprawnienia budowlane. 
Bezspornym jest, że wskazana ocena, sta-
nowiąca w istocie potwierdzenie kwalifi-
kacji do wykonywania zawodu, również 
wymaga uzasadnienia podsumowujące-
go odrębnie znajomość wiedzy teoretycz-
nej, jak również umiejętność wykorzysta-
nia tej wiedzy w praktyce.

Uzasadnione opinie i oceny mogą 
mieć charakter negatywny, co nie po-
woduje nieuznania danego okresu 
praktyki zawodowej, ale może stanowić 
sygnał dla okręgowej komisji kwalifika-

cyjnej szczególnego zwrócenia uwagi 
na praktykę zainteresowanego7.

Uchylenie się przez osobę kierującą 
praktyką zawodową od wystawiania 
ww. ocen i opinii stanowi naruszenie 
przywołanego na wstępie przepisu 
Kodeksu zasad etyki zawodowej.

Wracając do opisanego na wstępie 
przykładu, należy stwierdzić, że prakty-
ka odbywała się na budowie i była bez-
pośrednio związana z czynnościami, ja-
kich dokonywał w ramach wykonywanej 
funkcji kierownik budowy. Niemniej 
praktyka taka nie może być uznana, po-
nieważ osoba kierująca praktyką zawo-
dową nie ma uprawnień bez ograniczeń, 
gdyż uprawnienia jakimi się legitymuje 
zostały ograniczone do „powszechnie 
znanych rozwiązaniach konstrukcyj-
nych”. Tym samym naruszony został wy-
móg legitymowania się uprawnieniami 
bez ograniczeń przez osobę kierującą 
praktyką zawodową określony w ww. 
§ 3 ust. 1 rozporządzenia. Z tych samych 

względów praktyki nie uzdrowi fakt dal-
szego opiniowania i potwierdzania w 
terminach i formie wymaganej przez 
przepisy rozporządzenia. 

Bartosz Tkaczyk

1 por. Kodeks zasad etyki zawodowej człon-
ków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa – 
ustęp 6 pkt 3.

2 Sygn. akt P 16/05. Wyrok opublikowany 12 
kwietnia 2006 r. w Dz.U. Nr. 61 poz. 438.

3 Por. wyroki Naczelnego Sądu Admini-
stracyjnego z dnia 5 marca 1999 r. w sprawie 
sygn. akt IV SA 364/97 oraz z dnia 19 lipca 2000 
r. w sprawie sygn. akt IV SA 1131/98.

4 Przepis nie odnosi się do praktyki na budo-
wie, która odbywa się do dnia 2 lipca 2005 r.

5 Por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego w Warszawie z dnia 19 lipca 2006 r. 
w sprawie sygn. akt VII SA/Wa 897/06.

6 Wyjątki dotyczą praktyki zawodowej odby-
tej do 31 grudnia 1994 r. oraz odbywającej się za 
granicą albo na terenach zamkniętych, w jedno-
stce organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony 
Narodowej albo ministrowi właściwemu do 
spraw wewnętrznych.

7 Możliwość przygotowania pytań odnoszą-
cych się wyłącznie do praktyki zawodowej prze-
widuje Szczegółowy program egzaminu na 
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W największym skrócie

W mojej praktyce Krajowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej PIIB 
dość często stykam się, niestety, z pie-
niactwem osób, których odwołania lub 
skargi przychodzi mi rozstrzygać w II in-
stancji. Oby zresztą było to tylko pie-
niactwo. Kilkakrotnie w ostatnim czasie 
miałem do czynienia wręcz z festiwa-
lem pomówień, a nawet objawami ja-
kiejś zapiekłej nienawiści wobec proce-
sowego przeciwnika. Ba, gdyby chodzi-
ło tylko o procesowego przeciwnika, 
byłoby pół biedy, ale bywa, że w ogóle 
chodzi o kogoś, kogo po prostu ma się 
za wroga.  

Gdyby chodziło o spory między poli-
tykami, z trudnością, bo absolutnie te-
go nie pochwalam, jakoś bym to rozu-
miał. Jest bowiem coś w dzisiejszym 
klimacie życia na szczytach władzy, że 
dzień bez pomówień, bez oplucia osoby 
odmiennego zdania, jest dniem straco-
nym. A jeśli ktoś śmie mieć odmienne 
zdanie, znaczy, że jest wrogiem. Zresztą, 
jeśli nawet nie ma odmiennego zdania 
lub w ogóle nie ma zdania na jakiś te-
mat, nie ma to znaczenia. Jest wrogiem 
i tyle, a jeśli nie jest lub nie chce nim 
być, tym gorzej dla niego. 

Z przykrością trzeba stwierdzić, że 
tego rodzaju postawy reprezentują 
również niektórzy ludzie z naszego krę-
gu zawodowego. Rzecznik odpowie-
dzialności zawodowej nie ma w takich 
przypadkach innego wyjścia, jak tylko 
posługiwać się czystym formalizmem 
prawniczym. Z reguły od razu wszcząć 
musi postępowanie wyjaśniające w ra-
mach kodeksowej procedury postępo-
wania karnego w sprawach zakwalifi-
kowanych do kategorii odpowiedzial-
ności dyscyplinarnej lub wg kodeksu 
postępowania administracyjnego w 
sprawach dotyczących odpowiedzial-
ności zawodowej. I dalej sprawa się to-

wany postanowieniem o odmowie 
wszczę cia postępowania wyjaśniające-
go. Ale ponieważ panu X przysługuje 
jeszcze prawo wniesienia zażalenia na 
to postanowienie do Krajowego Sądu 
Dyscyplinarnego PIIB, trudno być pew-
nym, czy rzecz nie będzie ciągnąć się 
dalej, bo przecież sąd sądem, ale…

Zostawmy jednak przykre sprawy na 
boku. I w naszym środowisku są prze-
cież ludzie i ludziska. Ludziska musimy 
tolerować, a ludzi bronić. Ważne jest za-
tem, by właśnie w interesie tychże ludzi 
statutowo dać rzecznikom większe moż-
liwości działania w przypadku sporów 
między członkami izby, działania, które 
by przynajmniej w pewnym stopniu od-
dawało charakter stosunków między-
ludzkich postulowany przez zasady na-
szego kodeksu etycznego. Prze cież nie 
każde nadepnięcie komuś na odcisk 
musi kończyć się jakąś karą, tak jak nie 
po każdym konflikcie małżeńskim musi 
być orzeczony rozwód. A my np. nie ma-
my formalnego przyzwolenia na obo-
wiązkowe, z mocy przepisu, podejmo-
wanie prób doprowadzania między na-
szymi członkami do ugody, zamiast na-
tychmiastowego wszczęcia ustawowo 
wymaganego postępowania wyjaśnia-
jącego itd. 

Wzorcem w tym względzie mogą być 
choćby „rozwodowe” postanowienia art. 
436 kodeksu postępowania cywilnego. 
Odpowiedni zapis w statucie PIIB mógł-
by brzmieć następująco: Przed podję-
ciem postępowania wyjaśniającego 
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialno-
ści Zawodowej wzywa strony do osobi-
stego stawienia się przed nim na posie-
dzenie pojednawcze. Dopiero, jeżeli 
pojednanie nie nastąpi, a odroczenie 
posiedzenia byłoby niecelowe, Okrę-
gowy Rze cznik Odpowiedzialności 
Zawodowej wszczyna postępowanie 
wyjaśniające zgodnie z obowiązującą 
procedurą.

W każdym sporze jednak, także 
wśród samych swoich, warto być przy-
zwoitym! 

Andrzej Bratkowski

Rzecznikowe kłopoty

czy najpierw w pierwszej instancji, póź-
niej w drugiej, a w końcu np. w sądzie 
administracyjnym. Co i tak nie musi za-
łatwiać sprawy, jeśli strona oskarżająca 
uważa, jak stara Pawlaczka z filmu „Sa-
mi swoi”, że sąd sądem, ale sprawiedli-
wość musi być po naszej stronie.

Ostatnio zaś miałem tego rodzaju 
przypadek bez precedensu. Otóż pewien 
inżynier, nazwijmy go panem X, po od-
daleniu jego zarzutów wytaczanych 
w banalnej sprawie przeciwko innemu 
inżynierowi, wiedząc, że rzecznika odpo-
wiedzialności zawodowej nie chroni ża-
den immunitet, z zaciętością godną re-
jenta i cześnika oraz fantazją Papkina, 
wniósł o wszczęcie postępowania dyscy-
plinarnego wobec Krajo wego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej. Ad per-
sonam w stosunku do osoby tego rzecz-
nika krajowego, który utrzymał w mocy 
zaskarżane przez pana X postanowienie 
okręgowego rzecznika, które pan X uznał 
za postanowienie „o złej treści”, bo o tre-
ści go niesatysfakcjonującej. Z tej okazji 
zarzucił krajowemu rzecznikowi złama-
nie kilku postanowień obowiązującego 
w PIIB kodeksu etyki zawodowej, w tym 
– co było już szczytem absurdalnych 
zmyśleń – w punkcie 7.4 b brzmiącym: 
członek izby sprawujący funkcję w or-
ganach samorządu nie może wykorzy-
stywać powierzonej mu funkcji we 
własnych sprawach, dla własnej korzy-
ści albo korzyści bliskich mu osób. 

 Pan X zastosował więc metodę wzię-
tą wprost ze świata polityki – jak kogoś 
obrzucę błotem, coś się do niego przy-
klei i łatwo tego nie zmyje. Dlatego, mi-
mo surrealistycznych pomówień i kłam-
liwych zarzutów, wniosek pana X, choć 
w świetle faktów nie miał zupełnie sen-
su, musiał być jednak traktowany po-
ważnie i dopiero wraz z rozbudowanym 
uzasadnieniem prawnym został skwito-
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Inwestycje łódzkie

Fokus 
Piotrków Trybunalski

Od listopada 2009 r. prawie osiemdziesięciotysięczny 
Piotrków Trybunalski ma przy ul. Słowackiego 123 cen-
trum handlowo-rozrywkowe, którego pozazdrościłyby mu 
duże miasta wojewódzkie. W niecałe 5 minut od drogi 
Warszawa-Katowice dojedziemy do kompleksu handlowo-
-rozrywkowego FOKUS, którego właścicielem jest firma 
Parkridge Retail Development Sp. z o.o. z Warszawy. 

Wybudowany w latach 2007-2009 w konstrukcji słupo-
wo-płytowej, w technologii monolitycznej, obiekt o dość 
ciekawej formie architektonicznej, jest już stałym ele-
mentem miasta, zapewniając mu rozrywkę, miejsce zaku-
pów i zatrudnienie dla około 600 osób. Budynki FOKUSA 
mieszczą: kino Cinema City na 1200 miejsc (5 sal), 110 
lokali usługowych, gastronomicznych i handlowych, a 
także 700 miejsc postojowych na parkingu wielopozio-
mowym i na zewnątrz kompleksu. Od pana Wojciecha 
Wojciechowskiego z Parkridge Retail uzyskaliśmy prezen-
towane poniżej dane.

Powierzchnia zabudowy to 31 499 m2; kubatura – 417 
150 m3; powierzchnia użytkowa – 74 096,13 m2. Autorami 

projektu architektury są: mgr inż. arch. Zbigniew Gucwa i 
mgr inż. arch. Michał Korolczuk z firmy MOFO Architekci 
Sp. z o.o., a projektantami konstrukcji – mgr inż. Piotr 
Pachowski i mgr inż. Piotr Kapela z firmy KIP.

Instalacje projektowali: mgr inż. Wojciech Fuliński, mgr inż. 
Marek Pryskaj, mgr inż. Beata Stępień, mgr inż. Mariusz Mistarz, 
mgr inż. Jacek Socha z firmy MOFO Instalacje Sp. z o.o.

Budowa prowadzona była w systemie pakietowym. Przy 
jej realizacji brały udział następujące firmy: BOIG Sp. z o.o. 
– firma zarządzająca budową; Mostostal Warszawa SA – pa-
kiet konstrukcji, elewacji, dach oraz robót zewnętrznych 
przybudynkowych jak i związanych z przebudową układu 
drogowego; Polonez Plus Kielce – pakiet instalacji mecha-
nicznych; Elektromontaż Poznań SA – pakiet instalacji 
elektrycznych zarówno niskiego napięcia, jak i teletech-
nicznych; Fire Stop – pakiet instalacji tryskaczowych; 
PRAGMA – pakiet posadzek i szlicht; VEGATECHNIK – pa-
kiet wykończenia wewnętrznego takich elementów jak 
ściany działowe, lambrekiny, obudowy.

Kierownikiem budowy był Michał Galant; inspektorami 
nadzoru: Zdzisław Błażewicz – branży budowlanej, Jan 
Woloszczak – branży elektrycznej, Kamil Różycki – branży 
sanitarnej.

Grzegorz Rakowski
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Sterlinga 
Business Center
Tuż za płotem ograniczającym parking naszej posesji przy 
ul. Północnej 39 w ciągu roku wyrósł potężny budynek biu-
rowy z podziemnym parkingiem, o powierzchni użytkowej 
19 435 m2, kubaturze 81 641,47 m3, o ciekawej architektu-
rze i ładnej elewacji. Przy ul. Sterlinga 8a powstał budynek 
biurowy klasy A, z pomieszczeniami biurowymi do wynaję-
cia. Inwestorem jest firma Hines z Warszawy. 

Generalnym wykonawcą była firma BUDIMEX SA, a 
podwykonawcami: firma TRIOBUD – konstrukcje, firma 
UNIMAX – instalacje sanitarne, firma ELEKTRICAL – insta-
lacje elektryczne, firma STOLRAD – elewacje; firma TALEX 
– roboty kamieniarskie, firma DANAK – drogi.

Część architektoniczną budynku projektowali: Krzysztof 
Gryczyński i Michał Pawełczyk, konstrukcje – Piotr Urban, 
instalacje sanitarne – Dorota Stolarska (wod-kan.), Anna 
Bogacka (ciepło–chłód) i Dariusz Denkiewicz (wentylacja), 
instalacje elektryczne – Wanda Smolińska, instalacje tele-
techniczne – Tomasz Lewandowski.

Robotami kierowali: Mirosław Wach (kierownik budo-
wy), Krzysztof Reszka (kierownik robót elektrycznych),To-
masz Burakowski (kierownik robót sanitarnych).

Nadzór inwestorski wykonywała firma UNI-FORM, a w 
szczególności: Włodzimierz Szmigiel (nadzór budowla-
no-konstrukcyjny), Zenon Muszyński (roboty elektrycz-
ne), Marek Kozak (roboty sanitarne).

Gratulujemy inwestorowi i wykonawcom tego budynku!

Grzegorz Rakowski

Łódzkie inwestycje
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Forum dyskusyjne konstrukcyjno-budowlanej ma prawo zaprojektować funda-
menty, stropy, nadproża czy więźbę dachową. A co z pozosta-
łymi elementami budowlanymi? Przecież, jak wiadomo, do 
zaprojektowania pozostaje jeszcze szereg elementów niebę-
dących konstrukcją nośną, jak np. izolacje termiczne, prze-
ciwwodne i akustyczne, przegrody poziome i pionowe, war-
stwy budowlane podłóg, stropów, tarasów czy dachu; detale 
budowlane połączeń wszystkich elementów budowlanych o 
charakterze nienośnym. Niestety, praktyka pokazuje, że za 
zaprojektowanie powyższych elementów odpowiada archi-
tekt. Jest to ogromne nieporozumienie, ponieważ strefa zain-
teresowań inżynierów budownictwa, a przede wszystkim ich 
wiedza praktyczna i teoretyczna, obejmuje całość zagadnień 
budowlanych, a nie tylko i wyłącznie konstrukcję nośną. 

Dodatkowo z doświadczenia i rozmów z kolegami wiem, 
że PIIB w przypadku ubiegania się o uprawnienia projektowe 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej uznaje jedynie 
praktykę przy sporządzaniu projektów konstrukcji nośnej 
obiektu budowlanego. Zastanówmy się, przecież błędne za-
projektowanie elementów i detali nienośnych, jak np. strefy 
okapu stropodachu, warstw budowlanych tarasu czy docie-
plenia ścian zewnętrznych budynku, choć nie zalicza się do 
konstrukcji nośnej, może skutkować stratami finansowymi i
pogorszeniem się stanu technicznego budynku i projektowa-
nie takiego zakresu powinno być uznawane do praktyki pro-
jektowej w specjalności konstrukcyjno-budowlanej! 

Specjalności uprawnień budowlanych nie mogą szufladko-
wać inżyniera budownictwa tylko i wyłącznie jako projektan-
ta konstrukcji nośnej. Rozwój nowoczesnych technologii i 
materiałów budowlanych, budownictwa ekologicznego i pa-
sywnego sprawiają, że w procesie projektowania obiektu ku-
baturowego potrzeba projektantów o szerokiej wiedzy ogól-
nobudowlanej. Potrzeba specjalistów potrafiących prze-
kształcić ogólną koncepcję architektoniczną w wysokiej jako-
ści kompleksowy projekt wykonawczy budynku, obejmujący 
dobór materiałów i technologii, rozwiązania szczegółów i de-
tali budowlanych, opisy techniczne, koordynację między 
branżami. W wielu krajach pomiędzy funkcją architekta i 
konstruktora istnieje dodatkowo zawód tzw. technologa bu-
downictwa (czy też technologa architektury), zajmującego 
się właśnie strefą zagadnień ogólnobudowlanych, leżącą po-
między koncepcją architektoniczną a konstrukcją nośną. 
Może należy zastanowić się nad wprowadzeniem dodatkowej 
specjalności uprawnień budowlanych, nazwanych np. tech-
nologiczno-budowlanymi. Pozwalałyby one na uzyskiwanie 
uprawnień do sporządzania projektów w zakresie ogólnobu-
dowlanym (niekonstrukcyjnym) oraz architektonicznym (z 
pewnymi ograniczeniami, np. kubatury do 1500m3).

Obecny stan prawny sprawia, że inżynier budownictwa 
jest na dzień dzisiejszy w większości przypadków podwyko-
nawcą architekta, ponieważ nie może samodzielnie zaprojek-
tować praktycznie żadnego obiektu kubaturowego (budyn-

W sprawie uprawnień 
architektonicznych
– kolejny głos w dyskusji

Chciałbym odnieść się do artykułu autorstwa pana 
Piotra Filipowicza pt. W sprawie uprawnień architekto-
nicznych dla inżynierów budownictwa, zamieszczo-
nego w numerze 26 „Kwartalnika Łódzkiego” oraz wy-
powiedzi pana Andrzeja Bratkowskiego i czytelników, 
jakie ukazały się w następnym numerze „Kwartalnika 
Łódzkiego” (nr 27).

Cieszę się, że na szerszym forum izbowym poruszono wresz-
cie powyższy temat, ponieważ zakres uprawnień projektowych 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej stanowi spore nie-
porozumienie oraz wymaga podjęcia działań, które doprowa-
dzą do wyjaśnienia i zmiany obowiązujących przepisów.

Niejasności na styku specjalności architektonicznej i kon-
strukcyjno-budowlanej wynikają z niespotykanego w przy-
padku innych specjalności zazębiania się ich zakresów a tak-
że praktycznej niemożności dokładnego sprecyzowania co 
zalicza się do architektury a co do konstrukcji obiektu bu-
dowlanego. Co ciekawe, kwestia ta nie jest także wyjaśniona 
ani w Prawie budowlanym ani w rozporządzeniu w sprawie 
samodzielnych funkcjach technicznych w budownictwie.

W przypadku wykonawstwa zakres uprawnień do kierowa-
nia robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-bu-
dowlanej jest jasny i nie budzi zastrzeżeń. Inżynier budownic-
twa, posiadający uprawnienia wykonawcze, ma prawo komplek-
sowo kierować budową danego obiektu budowlanego. Nadzoruje 
więc proces budowy od fundamentów aż po dach i jest odpowie-
dzialny za wszystkie elementy i rozwiązania budowlane, z jakich 
wykonany ma być dany obiekt, a więc zarówno te o funkcji no-
śnej jak i nienośnej oraz wykończeniowej. Podobnie inżynier 
budownictwa, pełniąc funkcję inspektora nadzoru budowlane-
go, kompleksowo kontroluje prawidłowość wykonania i wbu-
downia wszystkich elementów, materiałów, detali i rozwiązań 
budowlanych we wznoszonym obiekcie budowlanym.

Tymczasem w przypadku uprawnień projektowych w spe-
cjalności konstrukcyjno-budowlanej, rola inżyniera budow-
nictwa zawężona została jedynie do możliwości zaprojekto-
wania elementów konstrukcji nośnej. Można powiedzieć, że 
zakres uprawnień wykonawczych nie odpowiada zakresowi 
uprawnień projektowych, ponieważ uprawnienia wykonaw-
cze obejmują całość robót budowlanych a uprawnienia pro-
jektowe obejmują tylko konstrukcję nośną.

Biorąc najprostszy przykład domu jednorodzinnego, inży-
nier posiadający uprawnienia projektowe w specjalności 
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Zasady realizacji prenumeraty 
czasopism naukowo-technicznych 
na 2011 rok

Podobnie jak w ubiegłym roku proponujemy Państwu 
ulgową prenumeratę (3,00 zł za egzemplarz) dwóch wy-
branych czasopism naukowo-technicznych. Aby jej doko-
nać, należy wpłacić za wybrane tytuły 36,00 zł (12 x 3,00 
zł) w przypadku miesięcznika a 12,00 zł (4 x 3,00 zł) 
w przypadku kwartalnika, na indywidualne numery kont 
członków ŁOIIB (te same, na które wpłacają Państwo 
składkę na ŁOIIB – 150 lub 300 zł). Wpłaty na prenume-
ratę będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie 
od 1 listopada 2010 r. do 28 lutego 2011 r. 

W wypełnianym przez Państwa blankiecie wpłaty, w ru-
bryce „TYTUŁEM” należy obowiązkowo wpisać słowo 
PRENUMERATA oraz literę (lub litery) przyporządko-
wane do zamawianego czasopisma (czasopism):

A „Inżynieria i Budownictwo” (miesięcznik)
B „Przegląd Budowlany” (miesięcznik)
C „Gaz, Woda i Technika Sanitarna” (miesięcznik)
D „Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja” (mie-

sięcznik)

E „Biuletyn INPE” (miesięcznik)
F „Drogownictwo” (miesięcznik)
G „Wiadomości Projektanta Budownictwa” (miesięcznik)
H „Wiadomości Naftowe i Gazownicze” (miesięcznik)
I „Gospodarka Wodna” (miesięcznik)
K „Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości 

Telekomunikacyjne” (miesięcznik)
L „Technika Transportu Szynowego” (miesięcznik)
M „Polski Instalator” (miesięcznik)
N „Elektroinstalator” (miesięcznik)
O „Materiały Budowlane” (miesięcznik)
P „Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie” (kwartalnik)
R „elektro.info” (miesięcznik)

Przykładowo, zamawiając czasopismo „Drogownictwo” 
należy wpłacić 36 zł i w pozycji „TYTUŁEM” wpisać na 
blankiecie: PRENUMERATA F; w przypadku prenumera-
ty dwóch czasopism, np. „Przeglądu Budowlanego” i „Dro-
gownictwa”, należy wpłacić 72 zł i w pozycji „TYTUŁEM” 
wpisać na blankiecie: PRENUMERATA B F. Nie należy 
umieszczać żadnych innych znaków, ponieważ zamówie-
nie będzie nieważne.

Czasopisma zostaną wysłane na Państwa adresy kore-
spondencyjne. Informujemy ponadto, że biuro ŁOIIB nie 
będzie wystawiać faktur za prenumeratę.

Zasady realizacji prenumeraty 
czasopism naukowo-technicznych 
na 2011 rok

Podobnie jak w ubiegłym roku proponujemy Państwu 
ulgową prenumeratę (3,00 zł za egzemplarz) dwóch wy-
branych czasopism naukowo-technicznych. Aby jej doko-
nać, należy wpłacić za wybrane tytuły 36,00 zł (12 x 3,00 
zł) w przypadku miesięcznika a 12,00 zł (4 x 3,00 zł) 
w przypadku kwartalnika, na indywidualne numery kont 
członków ŁOIIB (te same, na które wpłacają Państwo 
składkę na ŁOIIB – 150 lub 300 zł). Wpłaty na prenume-
ratę będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie 
od 1 listopada 2010 r. do 28 lutego 2011 r.

W wypełnianym przez Państwa blankiecie wpłaty, w ru-
bryce „TYTUŁEM” należy obowiązkowo wpisać słowo 
PRENUMERATA oraz literę (lub litery) przyporządko-
wane do zamawianego czasopisma (czasopism):

A „Inżynieria i Budownictwo” (miesięcznik)
B „Przegląd Budowlany” (miesięcznik)
C „Gaz, Woda i Technika Sanitarna” (miesięcznik)
D „Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja” (mie-

sięcznik)

E „Biuletyn INPE” (miesięcznik)
F „Drogownictwo” (miesięcznik)
G „Wiadomości Projektanta Budownictwa” (miesięcznik)
H „Wiadomości Naftowe i Gazownicze” (miesięcznik)
I „Gospodarka Wodna” (miesięcznik)
K „Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości 

Telekomunikacyjne” (miesięcznik)
L „Technika Transportu Szynowego” (miesięcznik)
M „Polski Instalator” (miesięcznik)
N „Elektroinstalator” (miesięcznik)
O „Materiały Budowlane” (miesięcznik)
P „Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie” (kwartalnik)
R „elektro.info” (miesięcznik)

Przykładowo, zamawiając czasopismo „Drogownictwo” 
należy wpłacić 36 zł i w pozycji „TYTUŁEM” wpisać na 
blankiecie: PRENUMERATA F; w przypadku prenumera-
ty dwóch czasopism, np. „Przeglądu Budowlanego” i „Dro-
gownictwa”, należy wpłacić 72 zł i w pozycji „TYTUŁEM” 
wpisać na blankiecie: PRENUMERATA B F. Nie należy 
umieszczać żadnych innych znaków, ponieważ zamówie-
nie będzie nieważne.

Czasopisma zostaną wysłane na Państwa adresy kore-
spondencyjne. Informujemy ponadto, że biuro ŁOIIB nie 
będzie wystawiać faktur za prenumeratę.

ku). Uprawnienia architektoniczne, jakie może zdobyć inży-
nier budownictwa, ograniczone zostały do tego stopnia, że 
pozwalają mu na zaprojektowanie obiektu o kubaturze do 
1000 m3 na terenie zabudowy zagrodowej (czyli na terenie 
gospodarstwa rolnego lub leśnego). Jest to zupełnie nieracjo-
nalne, ponieważ – jak wiemy – inżynierowie budownictwa 
mają kompleksową wiedzę budowlaną i po odbyciu wymaga-
nej praktyki przy sporządzaniu projektów architektonicz-
nych oraz po przystąpieniu i zdaniu egzaminu powinni mieć 
prawo uzyskiwania realnych architektonicznych uprawnień 
projektowych w uczciwym i sensownym zakresie.

Przypomnę, że pierwsze polskie Prawo budowlane z 1928 
r. dawało inżynierom budownictwa prawo do projektowania 
architektonicznego wszelkich obieków budowlanych, z wy-
jątkiem budynków zabytkowych i monumentalnych. Czyżby 
po ponad 80. latach program kształcenia wydziałów budow-
nictwa tak podupadł, że należało uprawnienia architekto-
niczne inżynierów sprowadzić praktycznie do zerowego za-
kresu? Wręcz przeciwnie – większość wydziałów budownic-
twa oferuje dziś przedmioty z zakresu projektowania archi-
tektonicznego, a nawet specjalizacje studiów typu: budow-
nictwo ekologiczne, renowacje i remonty czy też profile bu-
dowlano-architektoniczne.

Zaciekawiony artykułem czytelnika z poprzedniego nu-
meru, sprawdziłem, jak sprawa wygląda u naszych zachod-

nich sąsiadów. Rzeczywiście, w Niemczech członek tamtejszej 
izby inżynierów budowlanych ma prawo samodzielnie opra-
cowywać projekty z zakresie architektury i konstrukcji bez 
żadnych ograniczeń. Wertując niemieckie strony interneto-
we, natrafiłem na dziesiątki firm projektowych prowadzo-
nych przez dyplomowanych inżynierów budownictwa, oferu-
jących klientom zarówno projektowanie architektoniczne 
jak i konstrukcyjne. Smutny to fakt, że w naszym kraju możli-
wości i wiedza polskiego inżyniera budownictwa są w sztucz-
ny sposób tłumione nieracjonalnymi przepisami. 

Oczywiście, absolutnie nie chodzi o walkę z architektami. 
Jesteśmy po tej samej stronie barykady. Chcemy, by otaczały 
nas estetyczne, bezpieczne i nowoczesne budynki. Inżynier 
budownictwa ma wiedzę, by samodzielnie zaprojektować 
konstrukcję, rozwiązania technologiczno-materiałowe, ale 
także architekturę budynku. Oczywiście, wszystko to nie „za 
darmo”, lecz po odbyciu praktyki projektowej w biurze archi-
tektonicznym i zdaniu wymaganego egzaminu. Powróćmy do 
korzeni i uprawnień, jakie nadawało inżynierowi budownic-
twa Prawo budowlane z roku 1928.

Tak jak wtedy niech projektowanie okazałych i monumen-
talnych obiektów zarezerwowane będzie dla architektów. Ale 
nie popadajmy w skrajności i pozwólmy projektować mniej-

dokończenie na s. 36
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Forum dyskusyjne spraw, aby były niezrozumiałe – na 
ściemnianiu i propagandzie. Cała ener-
gia idzie w takie działania, które uwol-
nią od odpowiedzialności, a jednocze-
śnie usatysfakcjonują Komi tet Woje-
wódzki. To powód, dla którego w tek-
ście studium pojawiają sie takie sfor-
mułowania jak: „błękitno-zielona sieć”, 
„zielony krąg tradycji i kultury”, „zrów-
noważony rozwój”, „odbarczenie, uspo-
kojenie ruchu” itp. Hasła, które nic nie 
znaczą, ale brzmią ładnie, zagadkowo i 
górnolotnie.

Niestety, do dziś na te hasła łapie się 
władza. Więcej nawet – wierzy, że jeśli 
ktoś ma tytuł profesora ekonomii to 
zna się na urbanistyce, historii architek-
tury, historii budowy miast, nie jest 
mentalnie komunistą. Można by się z 
tego śmiać, gdyby nie realny wpływ ta-
kich osób na przyszłość naszego miasta. 
Przy okazji muszę przypomnieć o odpo-
wiedzialności spoczywającej na urbani-
stach/planistach. To od nich zależy w 
dużym stopniu cena nieruchomości, a 
interes lepszy, bezpieczniejszy od han-
dlu kokainą to zamiana gruntów rol-
nych na budowlane.

Przeczytałem w „Kwartalniku Łódz-
kim” nr II/2010 (26) artykuł o potrzebie 
nadania uprawnień projektowych w 
dziedzinie architektury inżynierom bu-
dowlanym. Ja też mam ograniczone 
uprawnienia do projektowania kon-
strukcji, ale nigdy z nich nie korzystałem, 
bo architekci słabo znają się na konstruk-
cji. Z drugiej strony, architekt może ze-
psuć architekturę, tak samo konstruktor 
konstrukcję. Więc dlaczego nie, skoro 
ekonomiści są urbanistami?

Marek Diehl

tylko brud, smród i ubóstwo, brak świa-
tła słonecznego oraz budynki w kiep-
skim stanie, które trudno remontować, 
bo nie ma jak dojechać i którędy dopro-
wadzić gaz, kanalizację itd.? W tej sytu-
acji – trudno, trzeba inwestować tam, 
gdzie nie ma problemów, najlepiej na 
gołym polu. Dookoła Śródmieścia jest 
jeszcze trochę miejsca, tam gdzie łąki i 
lasy, a centrum spokojnie, bez hałasu 
zgnije sobie. 

Jeśli wydaje się Państwu, że moje wy-
wody o beznadziejności Łodzi i o no-
wych osiedlach typu Widzew-Wschód 
to idiotyzm, to macie rację. Może jesz-
cze myślą Państwo, że nieużytki pod li-
niami wysokiego napięcia i ogródki 
działkowe, a także pomnik czynu rewo-
lucyjnego to nie jest dziedzictwo kultu-
rowe Łodzi? – Mają Państwo rację. Nie-
stety, projekt nowego studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Łodzi właśnie lansuje 
takie „rewelacje”. Pewnie dlatego, że 
wykonawcy i autorzy nie potrafią ina-
czej. A dlaczego? Dlatego, że tak się na-
uczyli w latach świetności jedynie słusz-
nej, niepodlegającej dyskusji idei socja-
lizmu. Problemem jest również fakt, że 
przywódca grupy wykonującej ten pro-
jekt, jak również wielu jego współpra-
cowników, studiowało ekonomię socja-
lizmu, więc nie znają się na robocie, 
którą wykonują. Znają się natomiast 
fantastycznie na takim przedstawianiu 

Wydaje się że pewne dziedziny życia, 
a właściwie nauki, są bardzo skompli-
kowane i trzeba być nie lada specjalistą, 
aby móc zabierać głos w dyskusji. 
Okazuje się, że jeśli fachowiec chce wy-
tłumaczyć, a nie robić wrażenie, to przy 
odpowiednim stopniu ogólności można 
wszystko dość prosto wyjaśnić.

W fizyce od jakiegoś czasu funkcjo-
nuje teoria strun. Mój kolega fizyk tłu-
maczy: w przestrzeni kosmicznej wystę-
puje pole magnetyczne o tym samym 
natężeniu, kierunku i zwrocie, wyobraź-
cie sobie piłkę tenisową, jest pokryta 
włoskami, nie da się jej uczesać w jed-
nym kierunku, zawsze powstaną zawi-
rowania „świrki” i przedziałki – struny. 
Urbanistyka jawi się jako coś bardzo 
skomplikowanego i abstrakcyjnego. 
Nawet większość architektów nie rozu-
mie urbanistyki, głównie na skutek złe-
go kształcenia, ale czy może być bar-
dziej skomplikowana niż fizyka teore-
tyczna? Pewnie nie.

Są takie projekty urbanistyczne czy 
dokumenty planistyczne, od których 
zależy wiele w codziennym życiu czło-
wieka. Decydują o kierunkach rozwoju 
miasta. Co oznacza na przykład, że bę-
dziemy mieszkać w monofunkcyjnych 
(niezłe słowo) osiedlach sypialniach, 
oddzielonych od reszty miasta, takich 
jak Retkinia, Widzew lub Olechów 
(miesz kańcy niektórych osiedli, gdyby 
nie wpis w dowodzie o miejscu za-
mieszkania, nie wiedzieliby, że miesz-
kają w Łodzi), czy może miasto będzie 
się rozwijało w sposób zrównoważony 
i będziemy dążyć do równomiernej 
dystrybucji dobrobytu (to też niezłe 
określenie), gdzie każdy ma dostęp do 
usług: szkół, sklepów, kin, boisk, miejsc 
pracy itp. 

A może Łódź jest miejscem bezna-
dziejnym z koszmarnym centrum, gdzie 

Ekonomista to urbanista?

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE 
DO EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Uprzejmie przypominamy, że w lutym 2011 r. Oddział Łódzki Pols-
kiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa planuje uru-
chomić kolejną edycję kursów przygotowujących do egzaminu na 
uprawnienia budowlane. Szczegółowych informacji udziela OŁ 
PZITB: tel. 42 630 10 25 lub 697 698 080.
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uprawnienia budowlane. Szczegółowych informacji udziela OŁ 
PZITB: tel. 42 630 10 25 lub 697 698 080.



Przedsiębiorstwo AGAT SA z Koluszek 
rozpoczęło działalność w 1990 r. i w 
tym roku obchodzi swoje dwudziesto-
lecie. Jest to firma oparta wyłącznie 
na polskim kapitale, która zatrudnia 
56 inżynierów i 91 techników. Na bie-
żąco współpracuje z wyższymi uczel-
niami technicznymi i ponadgimnazjal-
nymi szkołami o profilu elektrycznym 
i informatycznym.

Spółka jest znana na rynku usług 
elektro-energetycznych, budowlanych, 
telekomunikacyjnych, automatyki prze-
mysłowej, ochrony środowiska i robót 
inżynieryjnych. AGAT wzbogacił swo-
ją ofertę o prace projektowe w bran-
żach, w których oferuje wykonaw-
stwo. Dba jąc o poziom usług, wdrożo-
no systemy jakości ISO 9001 oraz 
18001:2004, uzyskano także Certy fikat 
AQAP-2110. Spółka posiada Poświad-
czenie Bezpie czeństwa Prze mysłowego 
do najwyższych klauzul tajności.

Firma specjalizuje się w usługach dla 
sektora naftowego, gazowego i wojska. 
Wykonała także wiele prac na rzecz 
transportu szynowego. Realizuje prace 
na rzecz szeroko rozumianej infrastruk-
tury. Coraz częściej AGAT SA pełni rolę 
Generalnego Realizatora Inwestycji. 
Szczególną rolę w ofercie firmy odgry-
wają nowoczesne rozwiązania z auto-
matyki technologicznej, nakierowane 
głównie na przemysł naftowy, w tym 
m.in. automatykę baz magazynowych, 
rurociągów przesyłowych i pompowni 
rurociągowych, ujęć i stacji uzdatniania 
wody, monitoringu skażeń gleby, a tak-
że oczyszczalni ścieków bytowych i prze-
mysłowych, jako ważnego obszaru dla 
gospodarki i środowiska. 

 O jakości świadczą referencje uzna-
nych inwestorów PKN ORLEN SA, 
PERN „Przyjaźń” SA, Operatora Logi-
stycznego Paliw Płynnych czy PKP. 
Spółka była głównym wykonawcą au-

tomatyki na największej w Europie 
instalacji petrochemicznej Kombinatu 
Petrochemicz nego w Płocku. Za kom-
pleksowość usług z zakresu automaty-
ki technologicznej AGAT wyróżniony 
został Godłem „Teraz Polska”, jest także 
laureatem „Polskiej Nagrody Jakości”.

Firma AGAT opracowała eStrażaka 
– nowoczesny system wczesnego reago-
wania na zagrożenia pożarowe, spełnia-
jący wymogi prawne dotyczące instala-
cji obrony przeciwpożarowej. Do budo-
wy systemu wykorzystano najnowsze 
technologie w dziedzinie redundowa-
nych sieci komunikacyjnych oraz pro-
gramowalnych sterowników przemysło-
wych. W systemie zastosowano rozpro-
szone sterowanie urządzeniami związa-
nymi z obroną przeciwpożarową. W za-
leżności od wielkości chronionego 
obiektu system może składać się z kilku 
do kilkudziesięciu stanowisk obrony 
ppoż. z możliwością selektywnego ste-
rowania i zapewnienia obrony odpo-
wiedniej części obiektu. Zastoso wane 
rozwiązania zapewniają niezawodność 
systemu nawet w przypadku przerwa-
nia sieci komunikacyjnej. 

Drugim oferowanym rozwiązaniem 
jest System ONYKS, przeznaczony do 
kompleksowej obsługi terminala na-
lewczego bądź bazy magazynowej. 
Cechuje się intuicyjną obsługą i możli-

wością indywidualnej konfiguracji 
systemu, przy zastosowaniu najbar-
dziej nowoczesnych rozwiązań tech-
nologicznych. System zapewnia pełną 
obsługę dyspozytorską, spedycyjną 
i administracyjną bazy paliw. 

Sygnalizowane rozwiązania są wy-
nikiem pracy grupy inżynierów wcze-
śniej pracujących w Pionie Techniki 
i Rozwoju Przedsiębiorstwa – dzisiaj 
funkcjonujących w odrębnym kapita-
łowo powiązanym podmiocie jako 
AGAT IT SA z siedzibą w Łodzi. 

W historii działalności Przedsiębior-
stwa są prace realizowane w regionie 
łódzkim. W połowie lat 90. XX w. roz-
poczęto prace dla Zakładu Wodo-
ciągów i Kanalizacji w Łodzi. Prakty-
cznie w ciągu 15 lat AGAT miał udział 
w wielu poważnych przedsięwzięciach 
tego Inwe stora, m.in. pracował na uję-
ciu wody dla Łodzi w Bronisławowie.

Dla Gazowni Łódzkiej wykonano 
prace w zakresie ochrony katodowej. 
Aktualnie wspólnie z firmą Remobud 
Spółka pracuje na lotnisku im. W. Rey-
monta. Przedsiębiorstwo wykonuje 
tam prace na bazie paliw. To obiekty o 
szczególnych reżimach. AGAT ma jed-
nak duże doświadczenie w pracy na 
takich obiektach, zdobyte na Okęciu i 
wielu lotniskach wojskowych w stre-
fach rozśrodkowania samolotów F-16.

Z innych ważniejszych regional-
nych realizacji podkreślenia wymaga 
udział AGATU w Modernizacji Kolei 
relacji Warszawa–Łódź, na odcinku 
Łódź-Widzew–Koluszki.
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Oddział firmy AGAT w Płocku
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Przedsiębiorstwo 
AGAT SA 1990-2010
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S Z K O L E N I A
CZAS MIEJSCE PROBLEMATYKA

14 stycznia 2011 r.
godz. 17.00-20.00

Łódź / Siedziba ŁOIIB
ul. Północna 39

Diagnostyka, uszkodzenia i naprawy konstrukcji murowych.
• prof. Romuald Orłowicz (Politechnika Szczecińska)

14 stycznia 2011 r.
godz. 20.00-21.00

Łódź / Siedziba ŁOIIB
ul. Północna 39

Wspomaganie pracy projektanta konstrukcji murowych – system 
Konstruktor, Interaktywne Tablice Inżynierskie I.T.I.

20 stycznia 2011 r.
godz. 15.00-18.00

Piotrków Trybunalski / 
Dom Technika
ul. Armii Krajowej 24A

Wybrane zagadnienia z prawa energetycznego – cz. 1. Regulacje 
europejskie.
• dr inż. Leszek Szczygieł (Politechnika Łódzka)

20 stycznia 2011 r.
godz. 18.15-19.15

Piotrków Trybunalski / 
Dom Technika
ul. Armii Krajowej 24A

Wspomaganie pracy projektanta instalacji i sieci elektro-energetycznych – 
system ArCADia.

25 stycznia 2011 r.
godz. 16.30-19.15

Łódź / Siedziba ŁOIIB
ul. Północna 39

Prawo autorskie autora projektu budowlanego a zmiana pierwot-
nych założeń projektu w trakcie procesu inwestycyjnego, przebu-
dowa/rozbudowa budynku – zmiany w projekcie pierwotnym.
• radca prawny mgr Anna Łukaszewska

25 stycznia 2011 r.
godz. 19.30-20.30

Łódź / Siedziba ŁOIIB
ul. Północna 39

Eurokody - wspomaganie pracy projektanta konstrukcji żelbetowych – 
R3D3 Rama 3D, EuroŻelbet, system Konstruktor.

7 lutego 2011 r.
godz. 16.30-19.15

Łódź / Siedziba ŁOIIB
ul. Północna 39

Podstawy niezawodności konstrukcji budowlanych – zagadnienia 
praktyczne, teoretyczne i symulacja komputerowa – cz. 1.
• dr hab. inż. Marcin Kamiński, prof. PŁ (Politechnika Łódzka)

7 lutego 2011 r.
godz. 19.30-20.30

Łódź / Siedziba ŁOIIB
ul. Północna 39

Wspomaganie pracy projektanta konstrukcji stalowych – R3D3 Rama 3D, 
Eurostal, InterStal, system Konstruktor.

17 lutego 2011 r.
godz. 10.00-16.00

Piotrków Trybunalski / 
Dom Technika
ul. Armii Krajowej 24A

Projektowanie konstrukcji budowlanych, nasypów, murów oporo-
wych oraz stromych skarp z zasadami doboru geosyntetyków.
• mgr inż. Piotr Jermołowicz (Szczecin)

17 lutego 2011 r.
godz. 16.15-17.15

Piotrków Trybunalski / 
Dom Technika
ul. Armii Krajowej 24A

Wspomaganie pracy projektanta konstrukcji geotechnicznych – system 
Konstruktor.

22 lutego 2011 r.
godz. 16.30-19.15

Łódź / Siedziba ŁOIIB
ul. Północna 39

Odnawialne źródła energii w ujęciu aktualnych przepisów prawa 
energetycznego.
• dr inż. Leszek Szczygieł (Politechnika Łódzka)

22 lutego 2011 r.
19.30-20.30

Łódź / Siedziba ŁOIIB
ul. Północna 39

Sporządzanie świadectw energetycznych – ArCADia-TERMO.

15 marca 2011 r.
godz. 15.00-18.00

Piotrków Trybunalski / 
Dom Technika
ul. Armii Krajowej 24A

Wybrane zagadnienia z prawa energetycznego – cz. 2. Regulacje 
krajowe.
• dr inż. Leszek Szczygieł (Politechnika Łódzka)

15 marca 2011 r.
godz. 18.15-19.15

Piotrków Trybunalski / 
Dom Technika
ul. Armii Krajowej 24A

Wspomaganie pracy projektanta instalacji i sieci elektro-energetycznych – 
system ArCADia.

4 kwietnia 2011 r.
godz. 16.30-19.15

Łódź / Siedziba ŁOIIB
ul. Północna 39

Podstawy niezawodności konstrukcji budowlanych – zagadnienia 
praktyczne, teoretyczne i symulacja komputerowa – cz. 2.
• dr hab. inż. Marcin Kamiński, prof. PŁ (Politechnika Łódzka)

4 kwietnia 2011 r.
godz. 19.30-20.30

Łódź / Siedziba ŁOIIB
ul. Północna 39

Wspomaganie pracy projektanta konstrukcji stalowych – R3D3 Rama 3D, 
Eurostal, InterStal, system Konstruktor.
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Informacje o składkach
Członkowie Izby zobowiązani są do uiszczania składek w na-
stępujących kwotach:
1) na konto Okręgowej Izby:

a) opłata wpisowa w wysokości 100 zł wpłacana jednora-
zowo przy rejestracji wniosku o wpis na listę członków 
lub przy wznawianiu członkostwa,

b) składka członkowska w wysokości 150 zł (za 6 miesięcy) 
lub w kwocie 300 zł (za 12 miesięcy) w terminie co naj-
mniej 15 dni przed rozpoczęciem okresu składkowego;

2) na konto Krajowej Izby:
a) składka członkowska w kwocie 60 zł,
b) opłata roczna na ubezpieczenie OC w wysokości 96 zł, 

obowiązująca od 1 stycznia 2011 r. Łączna składka rocz-
na na Krajową Izbę – 156 zł. 

Składka na ubezpieczenie, którego okres ważności rozpoczy-
na się przed 1 stycznia 2011 r., np. od 1 grudnia 2010 r., wy-
nosi 80 zł i nie wymaga dopłaty w 2011 r.

Indywidualne konta

Każdy członek Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa ma przypisane indywidualne konta: do wpłaty 
składki na ŁOIIB i do wpłaty składki na KIIB i ubezpieczenie 
OC. Numery kont indywidualnych można sprawdzić na na-
szej stronie internetowej (www.lod.piib.org.pl) w zakładce 
„lista członków” oraz na stronie Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa (www.piib.org.pl).

Wydawanie zaświadczeń

Po wpływie na konto Izby ww. opłat zaświadczenie jest wysy-
łane przez biuro ŁOIIB listem poleconym na adres zaintereso-
wanego członka Izby. 

W 2011 roku obowiązują równolegle dwie wersje zaświad-
czenia o przynależności do ŁOIIB: 

UWAGA!

Członkowie naszej Izby, którzy otrzymali przypomnienie infor-
mujące, że nie opłacili składek członkowskich przez ponad 
6 miesięcy, proszeni są o niezwłoczne uiszczenie zaległych 
opłat. W przeciwnym wypadku zostaną zawieszeni w prawach 
członka Izby, a w przypadku nieuiszczenia składek członkow-
skich przez okres 1 roku – zostaną skreśleni z listy członków 
okręgowej 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 wyborczego, a w szczególności 
wygaśnięcia mandatu delegata na okręgowe i krajowe zjazdy 
oraz mandatu do pełnienia wszelkich funkcji w organach Izby.

a) w wersji papierowej – wystawiane w biurze Izby,
b) w postaci elektronicznej – pobrane z portalu inter-

netowego PIIB.
Uzyskanie przez czynnych członków Izby elektronicznej 

wersji oryginalnego zaświadczenia o przynależności do Izby 
jest możliwe za pomocą portalu PIIB (www.piib.org.pl). 
Dokument ten ma postać pliku PDF zgodnego ze wzorem za-
świadczenia opracowanym w PIIB, podpisanego z wykorzy-
staniem kwalifikowanego podpisu cyfrowego.

Dostęp zainteresowanych członków do elektronicznych 
zaświadczeń zabezpieczony jest procesem autoryzacji, pole-
gającym na wpisaniu odpowiedniego loginu, hasła i wybra-
nej części cyfr z numeru PESEL. Login i hasło służące do 
pierwszego logowania zostały przekazane członkom Izby 
z wysyłką „Inżyniera Budownictwa” nr 11/2010, a cyfry z nu-
meru PESEL należy wpisać na żądanie systemu. 

Przewiduje się, że od 2012 r. zaświadczenia w tradycyjnej 
papierowej formie będą wydawane wyłącznie członkom Izby 
niekorzystającym z komputerów.

ZAŚWIADCZENIA 
W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Od 1 stycznia 2011 r. zaświadczenie w formie elektro-
nicznej o członkostwie w Łódzkiej Okręgowej Izbie 
Inżynierów Budownictwa będzie miało postać pliku 
PDF, zgodnie z wzorem obowiązującym w Polskiej Izbie 
Inżynierów Budownictwa. Zaświadczenie to zostanie 
podpisane z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu 
cyfrowego i można będzie pobierać wersję elektroniczną 
z portalu internetowego PIIB (www.piib.org.pl).

ZAŚWIADCZENIA 
W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Od 1 stycznia 2011 r. zaświadczenie w formie elektro-
nicznej o członkostwie w Łódzkiej Okręgowej Izbie 
Inżynierów Budownictwa będzie miało postać pliku 
PDF, zgodnie z wzorem obowiązującym w Polskiej Izbie 
Inżynierów Budownictwa. Zaświadczenie to zostanie 
podpisane z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu 
cyfrowego i można będzie pobierać wersję elektroniczną 
z portalu internetowego PIIB (www.piib.org.pl).

sze obiekty także inżynierom budownictwa. Pomyślmy lo-
gicznie – czy to nie absurdalne, że inżynier budownictwa, 
który może zdobyć uprawnienia do nadzorowania budową 
każdego budynku: począwszy od domu jednorodzinnego, na 
drapaczu chmur skończywszy, nie ma prawa samodzielnie 
stworzyć projektu własnego domu, nie ma prawa opracować 
rozbudowy czy adaptacji obiektu istniejącego, czy nawet wy-
konać projektu docieplenia elewacji budynku! Czy w świetle 
powyższego możemy pretendować do nazywania się zawo-
dem wolnym w dziedzinie budownictwa?

Imię i nazwisko znane Redakcji

dokończenie ze s. 31


