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Porządek obrad XVIII 
Okręgowego Zjazdu  

Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
 
 
 

1. Otwarcie XVIII Zjazdu ŁOIIB. 

2. Powitanie Gości i wystąpienia okolicznościowe. 

3. Przyjęcie Regulaminu Zjazdu ŁOIIB wraz z porządkiem obrad. 

4. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zjazdu ŁOIIB. 

5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 

6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

7. Sprawozdania z działalności w 2018 r.: 

a) Okręgowej Rady wraz ze sprawozdaniem finansowym  

i omówieniem opinii biegłego rewidenta, 

b) Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, 

c) Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, 

d) Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej, 

e) Okręgowej Komisji Rewizyjnej. 

8. Dyskusja nad sprawozdaniami. 

9. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań organów za rok 2018. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Okręgowej Rady ŁOIIB. 

12. Uchwalenie budżetu ŁOIIB na 2019 rok. 

13. Wolne wnioski i sprawy różne. 

14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków XVIII Zjazdu ŁOIIB. 

15. Przyjęcie pozostałych uchwał XVIII Zjazdu ŁOIIB. 

16. Zakończenie XVIII Zjazdu ŁOIIB. 
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REGULAMIN 
XVIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO 

ŁÓDZKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA  
 

§1 
XVIII Okręgowy Zjazd Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, zwany dalej 
Zjazdem, został zwołany oraz odbywa się w trybie i na zasadach określonych przepisami: 
1. Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz 

inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1725); 
2. Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyjętego uchwałą I Krajowego Zjazdu 

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (ost. zm. uchwała Nr 8/15 II. Nadzwyczajnego 
Krajowego Zjazdu PIIB z dnia 20 sierpnia 2015 r.); 

3. Uchwały Okręgowej Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, zwanej 
dalej Radą, Nr 46/R/18 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zwołania XVIII Okręgowego 
Zjazdu; 

4. Niniejszego regulaminu. 
§2 

1. Zjazd zwołany został przez Radę na podstawie art. 16 ust. 1 ww. ustawy o samorządach 
zawodowych, jako zjazd sprawozdawczy. 

2. Zjazd stanowią delegaci wybrani przez obwodowe zebrania wyborcze w 2017 r. i 2018 r. 
3. Zjazd jest prawomocny, zdolny do skutecznego podejmowania uchwał, jeżeli bierze w nim 

udział, co najmniej połowa delegatów wybranych zgodnie z ust. 2, będących członkami 
Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w dniu Zjazdu niezawieszonymi 
w prawach członka. 

4. W Zjeździe mogą wziąć udział, bez prawa udziału w głosowaniach, inne osoby zaproszone 
przez Radę. 

5. Uchwały Zjazdu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 
połowy liczby delegatów biorących udział w Zjeździe. 
 

§3 
1. Zjazd przyjmuje niniejszy Regulamin oraz stanowiący do niego załącznik określający 

porządek obrad Zjazdu. 
2. Zjazdowi do czasu wyboru przewodniczącego Zjazdu przewodniczy Przewodnicząca 

Rady. 
 

§4 
1. Przewodnicząca Rady przeprowadza wybory przewodniczącego Zjazdu. 
2. Wybór przewodniczącego Zjazdu dokonywany jest w głosowaniu jawnym spośród 

delegatów na Zjazd. 
3. Przewodniczący Zjazdu przeprowadza wybory pozostałych czterech członków Prezydium 

Zjazdu spośród delegatów na Zjazd. Wyboru dokonują delegaci w głosowaniu jawnym. 
Jeżeli ostateczna lista kandydatów na członków Prezydium Zjazdu obejmuje liczbę osób 
równą przewidywanej liczbie wybieranych, głosowanie może odbyć się łącznie na całą 
listę. 

4. Przewodniczący Zjazdu spośród wybranych członków Prezydium wyznacza dwóch 
wiceprzewodniczących i dwóch sekretarzy. 

5. Sekretarze są odpowiedzialni za sporządzenie i zatwierdzenie przez Prezydium protokołów 
obrad oraz projektów uchwał Zjazdu. 

6. Do obowiązków sekretarzy należy ponadto, w szczególności: 
1) zebranie protokołów komisji zjazdowych, 
2) przygotowanie do podpisu przewodniczącego Zjazdu uchwał podjętych przez Zjazd. 
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7. Do kompetencji Prezydium Zjazdu należy, w szczególności: 
1) prowadzenie obrad; 
2) zarządzanie głosowań i podawanie ich wyników; 
3) dbanie o poziom i rzeczowość dyskusji; 
4) przyjmowanie zgłoszeń dyskutantów, udzielanie i odbieranie im głosu; 
5) doraźna interpretacja regulaminu obrad. 

 
§5 

1. Zjazd dokonuje wyboru: 
1) 5-osobowej Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz 
2) 6-osobowej Komisji Uchwał i Wniosków. 

2. W razie potrzeby Zjazd może powołać 3-osobową Komisję Wyborczą. 
3. Członków poszczególnych komisji oraz listy kandydatów na członków komisji 

zjazdowych, wstępnie proponuje przewodniczący Zjazdu. Na podstawie wniosków 
zgłoszonych przez delegatów Zjazd może uzupełnić lub zmienić propozycje 
przewodniczącego Zjazdu. Zjazd może zmienić określoną w ust. 1 liczbę członków 
komisji zjazdowych. 

4. Wybór komisji zjazdowych odbywa się w głosowaniu jawnym. Jeżeli ostateczna lista 
kandydatów do komisji Zjazdu obejmuje liczbę osób równą przyjętej przez Zjazd liczbie 
wybieranych członków komisji, głosowanie odbywa się łącznie na całą listę. 

5. W wypadku większej liczby kandydatów do poszczególnych komisji, niż przyjął Zjazd, 
przewodniczący Zjazdu zarządza głosowanie jawne na poszczególnych kandydatów. 
Wybrani zostają kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów. 

6. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna: 
1) sprawdza ważność mandatów delegatów oraz ustala prawomocność Zjazdu. 

Prawomocność Zjazdu jest ustalana na podstawie listy obecności delegatów 
sprawdzonej przez Komisję, 

2) dokonuje zliczenia głosów w wyborach uzupełniających do składów organu, 
3) informuje o zasadach głosowania oraz wyjaśnia zgłoszone w tym zakresie 

wątpliwości, 
4) dokonuje zliczenia głosów, 
5) podaje wyniki głosowań w protokole, w którym określa: 

- liczbę osób uprawnionych do głosowania, 
- liczbę osób, które wzięły udział w głosowaniu, 
- liczbę głosów ważnych i nieważnych oraz liczbę głosów oddanych, 

6) przekazuje protokoły głosowań przewodniczącemu Zjazdu. 
7. Komisja Uchwał i Wniosków przyjmuje pisemne wnioski oraz przygotowuje projekty 

uchwał poddawanych pod głosowanie, a w razie potrzeby przedstawia projekt uchwały 
końcowej Zjazdu. 

8. Jeżeli zostanie powołana Komisja Wyborcza do jej zadań należy przyjęcie zgłoszeń 
kandydatów i ustalenie listy kandydatów w  ewentualnych wyborach uzupełniających do 
organów izby. Czynności Komisji Wyborczej szczegółowo określa § 10 niniejszego 
regulaminu. 

9. Po ustaleniu składów osobowych komisji zjazdowych, przewodniczący Zjazdu podaje do 
wiadomości miejsce i czas, w którym Komisja Uchwał i Wniosków będzie przyjmować 
pisemne wnioski w sprawie uchwał. Zalecany wzór wniosku stanowi załącznik do 
niniejszego regulaminu. 

10. Komisje wybierają ze swego składu przewodniczącego i sekretarza. O ukonstytuowaniu 
się komisji przewodniczący komisji powiadamia Prezydium Zjazdu, które informuje  
o tym Zjazd. 

11. Przewodniczący komisji kieruje pracami komisji i składa przed Zjazdem sprawozdanie  
z jej działalności. 
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12. Komisja sporządza ze swych czynności protokół, który podpisują wszyscy jej członkowie. 
Protokoły komisji stanowią załącznik do protokołu Zjazdu. 

 
§6 

Zadaniem Zjazdu jest: 
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań za rok 2018 z działalności: 

a) Rady, w tym sprawozdania finansowego, 
b) Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa, 
c) Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa, 
d) Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej Łódzkiej Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa, 
e) Okręgowej Komisji Rewizyjnej Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 

2) udzielenie absolutorium Radzie, 
3) uchwalenie budżetu Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2019. 

 
§7 

1. Prawo pisemnego zgłaszania wniosków na Zjazd przysługuje wszystkim członkom Izby. 
2. Zaakceptowane przez Zjazd, zgłoszone przez delegatów wnioski, do których rozpoznania 

właściwy jest Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zostaną 
niezwłocznie przekazane przez Radę do Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa wraz z pisemną propozycją sposobu ich załatwienia. Wnioski, do których 
rozpoznania właściwy jest Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 
zgłoszone na Zjeździe przez inne niż delegaci osoby zostaną przekazane Radzie 
i rozpoznane w trybie określonym w § 1 uchwały Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa Nr 4/R/11 z dnia 26 stycznia 2011 r. 

3. Delegaci mają prawo zadawania pytań. 
4. O zasadach głosowania każdorazowo informuje Komisja Mandatowo-Skrutacyjna. 
5. Głosować może tylko osobiście delegat na Zjazd. 
6. Wyniki głosowania ogłasza przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 
 

§8 
1. W czasie obrad Zjazdu obowiązuje kolejność rozpatrywania spraw, wynikająca z porządku 

obrad. Przewodniczący Zjazdu, za zgodą Zjazdu, może od tego porządku zrobić 
odstępstwa, jeżeli usprawniają one przebieg obrad. 

2. Przewodniczący Zjazdu udziela głosu delegatom według kolejności zgłoszeń. Zalecany 
wzór zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Poza kolejnością może 
udzielić głosu w wypadku udzielania wyjaśnień, w szczególności przez członków Rady 
ŁOIIB lub innych organów Izby. 

3. Poza kolejnością zgłoszeń można występować z wnioskami formalnymi lub nagłymi. 
Wnioski formalne i nagłe składa się ustnie, o ile przewodniczący Zjazdu nie zażąda 
wniosku na piśmie. Przedmiotem wniosków formalnych lub nagłych mogą być 
w szczególności: 
1) stwierdzenie kworum, 
2) zdjęcie określonego tematu z porządku obrad, 
3) przerwanie lub odroczenie dyskusji, 
4) zamknięcie listy mówców, 
5) zakończenie dyskusji, 
6) ograniczenie czasu wystąpień delegatów, 
7) forma głosowania, 
8) wnioski w sprawie sposobu prowadzenia obrad, 
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9) ponowne przeliczenie głosów, 
10) zmiany w sprawie prowadzenia dyskusji. 

4. Wnioski o charakterze formalnym należy poddać pod głosowanie w pierwszej kolejności. 
5. O przyjęciu wniosków o charakterze formalnym decyduje zwykła większość głosów. 
6. Prowadzący obrady może czynić delegatom uwagi dotyczące formy i czasu trwania 

wystąpień, jak również w wypadkach wypowiadania się nie na temat. 
7. Jeżeli treść lub sposób wystąpienia albo zachowania delegata zakłóca porządek obrad, 

bądź uchybia powadze Zjazdu – przewodniczący Zjazdu przywołuje „mówcę” do 
„porządku”, a gdy przywołanie nie odniosło skutku – może odebrać głos, odnotowując ten 
fakt w protokole Zjazdu. 

8. Zjazd może podjąć decyzję o ograniczeniu czasu trwania wystąpień oraz przemówień 
wygłaszanych podczas dyskusji. W toku dyskusji powtórne wystąpienie tego samego 
dyskutanta, w tej samej sprawie, może nastąpić dopiero po wyczerpaniu listy mówców 
przemawiających po raz pierwszy na dany temat. 

 
§9 

1. Przewodniczący Zjazdu poddaje pod głosowanie: 
1) wnioski dotyczące zmian w treści projektów uchwał Zjazdu, a następnie każdy z tych 

projektów odrębnie, 
2) inne wnioski i propozycje zgłoszone podczas obrad. 

2. Głosowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, przeprowadza się jawnie przez 
podniesienie mandatu. 

3. Równość głosów „za” i „przeciw” oznacza negatywny wynik głosowania. 
4. Od decyzji przewodniczącego Zjazdu w sprawach związanych z prowadzeniem obrad 

przysługuje odwołanie do Prezydium Zjazdu, które zajmuje ostateczne stanowisko. 
5. Do czasu powołania Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej zliczenia głosów dokonuje 

przewodniczący Zjazdu, który może przy tym korzystać z pomocy Prezydium Zjazdu. 
6. Uprawnienia przewodniczącego Zjazdu do czasu jego wyboru przysługują odpowiednio 

Przewodniczącemu Rady. 
 

§10 
1. Zgodnie ze Statutem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w razie odwołania członka 

organu Izby w trakcie kadencji organu lub wygaśnięcia mandatu członka organu z innych 
przyczyn Zjazd odpowiednio potwierdza objęcie mandatu przez kandydata, który 
w ostatnio przeprowadzonych wyborach do tego organu uzyskał kolejno największą liczbę 
głosów albo przeprowadza wybory uzupełniające albo zmniejsza odpowiednio liczbę 
członków organu. Członek organu powołany w trakcie kadencji organu pełni funkcję 
do czasu zakończenia kadencji organu.. 

2. W przypadku opisanym w ust. 1 - uzupełnienia składu organu - Komisja Wyborcza 
wykonuje następujące czynności: 

a) przyjęcie zgłoszeń kandydatów i ustalenie list wyborczych w porządku 
alfabetycznym, umieszczając na liście pełny numer ewidencyjny kandydata/ów, 

b) przeprowadzenie prezentacji kandydatów, 
c) pouczenie delegatów o zasadach głosowania, 
d) wydanie kart wyborczych delegatom, w tym dokonanie na mandacie delegatów 

odpowiednich adnotacji, 
e) czuwanie nad porządkiem w czasie głosowania, 
f) zebranie kart wyborczych i przekazanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 

3. Wybory uzupełniające przeprowadza się stosując odpowiednio przepisy zawarte 
w Regulaminie wyborów do organów Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
na lata 2018-2022 stanowiącym załącznik Nr 2 do Uchwały XVII Okręgowego Zjazdu 
Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Nr 5 z dnia 14 kwietnia 2018 r. 
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w sprawie przyjęcia Regulaminu XVII Okręgowego Zjazdu Łódzkiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa, Regulaminu wyborów do organów Łódzkiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa na lata 2018-2022, Informacji o liczbie wybieranych delegatów 
na Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 

4. Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom Izby, ale do zgłaszania 
kandydatur uprawnieni są wyłącznie delegaci. Zgłaszanie kandydatur następuje pisemnie. 
Kandydat musi wyrazić pisemną zgodę na kandydowanie. Zalecany do zastosowania druk 
zgłoszenia kandydata stanowi załączniki do niniejszego regulaminu. 

5. Delegaci mają prawo zadawania pytań każdemu spośród zgłoszonych kandydatów. Jeśli 
kandydat nie jest delegatem i nie jest obecny, odpowiedzi na pytania udziela zgłaszający. 

6. Wybory przeprowadza się w sposób tajny. 
7. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna dokonuje zliczenia głosów zgodnie z § 5 ust. 5 

niniejszego Regulaminu. 
 

§11 
1. Z przebiegu Zjazdu sporządza się protokół. 
2. Protokół Zjazdu powinien odzwierciedlać jego rzeczywisty przebieg, a w szczególności 

zawierać: 
1) stwierdzenie prawomocności obrad, 
2) uchwalony porządek obrad, 
3) przebieg obrad, w tym: 

a) treść wystąpień delegatów lub ich streszczenie albo informacje o ich treści, 
b) adnotacje o podjętych uchwałach, 
c) wnioski delegatów, 
d) przebieg głosowania, 
e) adnotacje o wszelkich zdarzeniach, jakie miały miejsce w trakcie obrad Zjazdu, 
f) adnotacje o zamknięciu Zjazdu. 

3. Protokół podpisuje przewodniczący i jeden z sekretarzy Zjazdu. 
4. Do protokołu dołącza się teksty uchwał podjętych przez Zjazd oraz protokoły komisji 

Zjazdu.  
5. Protokół winien zostać sporządzony w ciągu 15 dni od dnia zakończenia Zjazdu. 
6. Uchwały Zjazdu podpisuje przewodniczący oraz jeden z sekretarzy Zjazdu. 
7. Wzory sugerowanych wniosków i zgłoszeń stanowią załączniki do niniejszego 

Regulaminu. 
 

§12 
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad przewodniczący Zjazdu ogłasza jego 
zamknięcie. 
 
Załączniki: 
– porządek obrad Zjazdu; 
– wniosek w sprawie uchwały; 
– zgłoszenie do udzielenia głosu; 
– zgłoszenie kandydata. 
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……………………………………………..           Nr wniosku  …..…. 
imię, nazwisko 
 
……………………………………………..  
nr mandatu 
 
……………………………………………..  
adres e-mail 
 

WNIOSEK 
DO KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW 

XVIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU 
ŁÓDZKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INZYNIERÓW BUDOWNICTWA 

6 kwietnia 2019 r. 
 
dotyczy: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Treść wniosku wraz z uzasadnieniem: 
Wniosek: 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
Uzasadnienie: 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………... 
Sugerowany sposób realizacji: 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Podpis osoby składającej wniosek 
 

…………………………………… 
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GŁOS W DYSKUSJI 
 
 
 
 
Imię i nazwisko  ................................................................................ 
 
 
Nr mandatu ..................................................... 
 
 
Na temat: 
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 
 
 
Łódź, 6 kwietnia 2019 r. …….................................................. 
      Podpis 
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Załącznik do Regulaminu XVIII Okręgowego Zjazdu ŁOIIB 

 
 
KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA 

Zgłaszający ………………………………………………………………………………………... 

 (imię i nazwisko) 
 
 
 
 
 

ŁOD/……../………../….. 
     (numer ewidencyjny) 

Zgłaszam kandydaturę Pani/Pana: 

 

....................................................................................................................................................  
(imię i nazwisko) 

 

ŁOD/……../………../….. 
        (numer ewidencyjny) 

na: 

............................................................................................................................................................................................ 
(funkcja i organ w Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa) 

 

 

……………………………………………………. 
(podpis zgłaszającego) 

Wyrażam zgodę na kandydowanie:  ...................................................................... ….. 
(podpis kandydata) 
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
OKRĘGOWEJ RADY ŁOIIB  

W 2018 ROKU  
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8.4. Współpraca z Politechniką Łódzką  
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1. Informacje wstępne 

W 2018 roku zakończyła się IV kadencja działalności samorządu zawodowego inżynierów 

budownictwa. 

14 kwietnia 2018 roku odbył się XVII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Łódzkiej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Zjazd zwołano zgodnie ze Statutem PIIB, na 

mocy Uchwały Rady ŁOIIB 28/R/17 z dnia 7 grudnia 2017 r. Na zebraniach sprawozdawczo-

wyborczych w 9 okręgach obejmujących teren województwa łódzkiego wybrano 108 

delegatów. W poszczególnych okręgach liczba kształtowała się następująco: 

Nr 
obwodu 

Zasięg obwodu 
Liczba 

delegatów 

1 Łódź-Bałuty 13 

2 Łódź-Górna i powiat pabianicki 14 

3 Łódź-Polesie 9 

4 Łódź-Śródmieście oraz powiat zgierski i łęczycki 10 

5 Łódź-Widzew i powiat łódzki wschodni i brzeziński 12 

6 
Piotrków Trybunalski oraz powiaty: piotrkowski, opoczyński, 
tomaszowski 

14 

7 
powiaty: sieradzki, wieluński, zduńskowolski, łaski, wieruszowski, 
poddębicki 

12 

8 
Skierniewice oraz powiaty: skierniewicki, kutnowski, łowicki  
i rawski 

12 

9 powiaty: bełchatowski, radomszczański i pajęczański 12 

 

W zjeździe wzięło udział 105 delegatów, nie przybyło trzech delegatów, którzy 

usprawiedliwili swoją nieobecność. 

Na Zjeździe podsumowano kadencję 2014-2018. Organy Izby przedstawiły XVII 

Zjazdowi sprawozdania ze swej działalności, przeprowadzono ożywioną dyskusję, po której 

Zjazd udzielił absolutorium Radzie ustępującej kadencji, wybrał nowe władze Izby na V 

kadencję 2018-2022 oraz uchwalił budżet ŁOIIB na rok 2018. 

Na Zjeździe powołana została Komisja Wnioskowa, obradująca w składzie Jolanta 

Orechwo – przewodnicząca, Artur Kotarski – sekretarz oraz członkowie: Andrzej 

Gorzkiewicz, Krzysztof Kopacz, Bogdan Krawczyk, Edyta Kwiatkowska i Zbigniew 

Maciejewski. Komisja zaproponowała Zjazdowi uchwałę z propozycją przyjęcia do realizacji 

7 wniosków, dwa kierując do natychmiastowego wykonania przez XVII Zjazd ŁOIIB, trzy 

kierując do realizacji przez organy ŁOIIB, dwa kierując do Zjazdu Krajowego PIIB albo KR 

PIIB. Uchwała została przyjęta przez Zjazd. Sprawozdanie z realizacji tej uchwały stanowi 

odrębny materiał w dokumentach przygotowywanych na XVIII Okręgowy Zjazd ŁOIIB.  
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Liczba czynnych członków ŁOIIB wg stanu na 31 grudnia 2018 roku wynosiła 6714 

osób na terenie całego województwa łódzkiego. W bieżącej działalności Izby staramy się 

dotrzeć do nich z oferta szkoleniową, integracyjną i samopomocą. ŁOIIB we współpracy z 

PIIB nieustannie zabiega o przyjazne otoczenie prawne dla budownictwa oraz dla osób 

pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. 

W 2018 roku zorganizowaliśmy w Łodzi dwie konferencje naukowe. Pierwszą w lutym 

2018 roku równolegle z Targami Budownictwa INTERBUD pt. „Nowoczesne technologie w 

budownictwie – wybrane zagadnienia”, drugą w dniu 15 października 2018 roku w ramach 

Europejskiego Forum Gospodarczego organizowanego przez Urząd Marszałkowski w Łodzi 

pt. „Wyroby budowlane, a odpowiedzialność inżyniera budownictwa”. 

Niezwykle ważnym wydarzeniem w roku 2018 było pierwsze ogólnokrajowe spotkanie 

robocze Porozumień Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Obecni byli 

przedstawiciele 7 (na 8) organizacji z całej Polski. Spotkanie odbyło się 6 czerwca w 

siedzibie ŁOIIB. 

Rada zadbała też o przeszkolenie wszystkich delegatów na Zjazdy oraz działaczy ŁOIIB 

organizując w  czerwcu szkolenie wyjazdowe w Spale z tematyki ustawy samorządowej oraz 

Statutu i regulaminów PIIB. W szkoleniu wzięli udział delegaci, działacze i pracownicy biura. 

16 czerwca na terenie ŁOIIB odbył się coroczny Piknik Inżynierski, który zgromadził 

około 200 osób, w tym członków, ich rodzin oraz zaproszonych gości. Zabawa przy grillu i 

muzyce trwała do późnych godzin wieczornych. 

21 września, jak zwykle w Łódzkim Domu Kultury, odbyło się Wojewódzkie Święto 

Budowlanych. Podczas uroczystej gali wręczono odznaczenia i wyróżnienia, wysłuchaliśmy 

koncertu muzycznego, a po nich trwały długie koleżeńskie rozmowy.  

W minionym roku aktywność członków Rady zaowocowała współpracą z organizacjami 

naukowo– technicznymi zrzeszonymi w NOT. Ponadto przedstawiciele ŁOIIB wspólnie z 

działaczami Regionalnej Izby Budownictwa uczestniczyli w działaniach Łódzkiej Szkoły 

Rewitalizacji. Aktywnie działamy też w Łódzkim Porozumieniu Samorządów Zawodów 

Zaufania Publicznego. 

W 2018 roku ŁOIIB współuczestniczyła w organizowaniu spotkań informacyjno-

szkoleniowych dla przedstawicieli organów krajowych i okręgowych izb z terenu całej Polski. 

I tak: 

– w marcu odbyło się ogólnopolskie spotkanie skarbników PIIB oraz Okręgowych IIB: 

Małopolskiej, Podlaskiej, Lubuskiej, Pomorskiej, Mazowieckiej, Świętokrzyskiej, 

Zachodniopomorskiej, Wielkopolskiej, Warmińsko-Mazurskiej, Kujawsko-Pomorskiej, 

Śląskiej, Podlaskiej, Podkarpackiej. 
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– we wrześniu odbyło się w Łodzi spotkanie informacyjno-szkoleniowe Krajowej Komisji 

Kwalifikacyjnej PIIB, Okręgowych Komisji Kwalifikacyjnych oraz pracowników biur 

obsługujących ten organ, w którym uczestniczyło około 140 osób. 

– w listopadzie, w COS w Spale, odbyła się narada szkoleniowa Krajowego Sądu 

Dyscyplinarnego, Krajowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej oraz Okręgowych 

Sądów Dyscyplinarnych i Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej. 

O wszystkich tych wydarzeniach informowaliśmy członków Łódzkiej Izby w obszernych 

relacjach na łamach „Kwartalnika Łódzkiego” i na stronie internetowej. 

W 2018 r. pojawiły się propozycje bardzo niekorzystnych dla inżynierów budownictwa 

zmian w ustawach samorządowych. Z inicjatywy Narodowego Instytutu Architektury i 

Urbanistyki powstał w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju przedłożony PIIB do konsultacji 

projekt rozdzielenia ustawy o samorządach architektów i inżynierów budownictwa na dwie 

niezależne ustawy: osobną o zawodzie architekta i osobną o zawodzie inżyniera 

budownictwa. Zaproponowano nie tylko rozdzielenie ustawowe zawodów obejmujących 

szeroko rozumiany proces inwestycyjno-budowlany, ale prawne usankcjonowanie dominacji 

architektów nad inżynierami budownictwa. Zdecydowana i szybka reakcja środowiska 

inżynierów budownictwa oraz petycja wyważająca racje, podpisana przez ponad 20 tysięcy 

naszych koleżanek i kolegów, pozwoliły powstrzymać tę niekorzystną dla inżynierów 

budownictwa inicjatywę. Warto zauważyć, że w realizacji procesów inwestycyjnych 

współpraca międzybranżowa pomiędzy architektami i inżynierami budownictwa przy 

projektowaniu i wykonawstwie przebiega z reguły bezkonfliktowo, więc powyższe 

propozycje nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistych potrzebach. ŁOIIB podobnie jak inne 

Izby intensywnie protestowała przeciwko tym inicjatywom. Miejmy nadzieję, że 

merytoryczne argumenty zostaną przez ustawodawcę wysłuchane. 

Rok 2018 to kolejny rok systematycznej i intensywnej pracy organów ŁOIIB na rzecz 

członków naszej Izby. Główne zadania statutowe realizowane podobnie jak w latach 

minionych to między innymi: 

 przygotowywanie oferty szkoleniowej i prowadzenie doskonalenia kwalifikacji 

zawodowych inżynierów budownictw – członków Izby, 

 organizowanie i prowadzenie instytucji samopomocowych oraz innych form pomocy 

materialnej członkom Izby,  

 działalność wydawnicza oraz informacyjna na stronie internetowej i Facebooku, 

 stwarzanie warunków do działalności integracyjnej i zacieśniania więzi koleżeńskich, 

 współdziałanie z organami administracji samorządu terytorialnego i rządowej, innymi 

samorządami i stowarzyszeniami zawodowymi, 
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 opiniowanie aktów prawnych i normatywnych dotyczących budownictwa.  

Rada poza działalnością merytoryczną prowadziła działalność związaną z 

funkcjonowaniem obsługi administracyjno-gospodarczej, księgowej, prawnej oraz 

informacyjnej dla członków Izby, którzy w sprawach zawodowych, organizacyjnych i 

prawnych uzyskiwali informacje i porady bezpośrednio w biurze Izby a także w czasie 

cotygodniowych dyżurów działaczy ŁOIIB w siedzibie Izby. Obsługa administracyjno-

biurowa, księgowa i prawna prowadzona jest również na rzecz pozostałych organów Izby, tj. 

OKK, OKR, OSD i ROZ. 

Inwestujemy w aktywnie pracujących członków naszej Izby, wspieramy ciekawe 

inicjatywy młodych inżynierów, ale nie zapominamy także o seniorach. W 2018 r. po raz 

drugi wręczone zostały „Złote uprawnienia budowlane” członkom Izby, którzy uzyskali te 

decyzje przed 50 laty.  

 

2. Skład osobowy Rady ŁOIIB 

W roku 2018, w okresie do Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego, Rada ŁOIIB pracowała w 

składzie: Barbara Malec – przewodnicząca, Agnieszka Jońca – zastępca przewodniczącej, 

Piotr Parkitny – zastępca przewodniczącej, Grzegorz Rakowski – sekretarz, Cezary Wójcik – 

skarbnik, Jan Wójt – zastępca sekretarza, Urszula Jakubowska – zastępca skarbnika, 

członkowie Prezydium Rady: Bogdan Krawczyk, Sławomir Najgiebauer, Danuta Ulańska, 

oraz pozostali członkowie Rady: Zygmunt Adamski, Włodzimierz Babczyński, Bogumił 

Cudzich, Krzysztof Dybała, Bogdan Janiec, Wiesław Kaliński, Roman Kałuża, Aleksandra 

Kik, Roman Kostyła, Piotr Kubicki, Tadeusz Miksa, Leszek Przybył, Krzysztof Siekiera, 

Karol Starczewski, Jan Stocki, Tomasz Wolski. 

XVII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy zdecydował o zwiększeniu w V kadencji składu 

Rady do maksymalnej ilości – 29 członków i przewodniczący. Na mocy uchwały Zjazdowej 

nr 23 obecna Rada pracuje w składzie: Barbara Malec – przewodnicząca, Piotr Parkitny – 

zastępca przewodniczącej, Jacek Szer – zastępca przewodniczącej, Grzegorz Rakowski – 

sekretarz, Cezary Wójcik – skarbnik, Jan Wójt – zastępca sekretarza, Urszula Jakubowska – 

zastępca skarbnika, członkowie Prezydium: Zygmunt Adamski, Agnieszka Jońca, Bogdan 

Krawczyk, Tadeusz Miksa, Danuta Ulańska, oraz pozostali członkowie Rady: Włodzimierz 

Babczyński, Wojciech Drozdek, Krzysztof Dybała, Andrzej Gorzkiewicz, Bogdan Janiec, 

Wiesław Kaliński, Roman Kałuża, Roman Kostyła, Edyta Kwiatkowska, Joanna Młynarska, 

Sławomir Najgiebauer, Leszek Przybył, Krzysztof Siekiera, Karol Starczewski, Krzysztof 

Stelągowski, Jan Stocki, Andrzej Świstek, Jerzy Wereszczyński. 
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3. Kalendarz posiedzeń Rady ŁOIIB i Prezydium Rady ŁOIIB 

Odbyło się sześć posiedzenia Rady ŁOIIB, w dniach: 1 marca (nr 17/IV), 23 kwietnia (nr 

1/V), 16 maja (nr 2/V), 5 lipca (nr 3/V), 11 września (nr 4/V), 13 grudnia (nr 5/V). Prezydium 

Rady ŁOIIB spotykało się na sześciu posiedzeniach w dniach: 18 stycznia (nr 27/IV), 

15 lutego (nr 28/IV), 21 czerwca (nr 1/V), 30 sierpnia (nr 2/V), 25 października (nr 3/V), 29 

listopada (nr 4/V). 

 

4. Uchwały Rady ŁOIIB w 2018 roku 

Rada ŁOIIB w 2018 r. podjęła 910 uchwał, w tym 864 indywidualnych uchwał w sprawach 

członkowskich, Prezydium Rady ŁOIIB podjęło 7 uchwał. Wszystkie zostały zatwierdzone 

przez Radę ŁOIIB. Na posiedzeniach Prezydium Rady i posiedzeniach plenarnych Rady 

omawiane były sprawy i podejmowane uchwały związane z gospodarką finansową i bieżącą 

działalnością Izby, zadaniami statutowymi, ze sposobem załatwienia wniosków zjazdowych 

oraz innymi bieżącymi sprawami związanymi z funkcjonowaniem ŁOIIB. Treść uchwał Rady 

i Prezydium Rady ŁOIIB (oprócz uchwał w sprawach osobowych i członkowskich) jest 

dostępna na stronie internetowej ŁOIIB w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

5. Informacja o pracy Zespołów 

Działalność merytoryczna Łódzkiej OIIB opisana w informacjach wstępnych niniejszego 

sprawozdania prowadzona jest przez Zespoły Rady ŁOIIB, których sprawozdania 

przedstawione są poniżej. W skład Zespołów poza członkami Rady wchodzą również 

delegaci na Zjazdy niebędący członkami Rady. 

 

5.1. Zespół Rady ŁOIIB ds. Członkowskich 

W 2018 roku (w IV kadencji) Zespół Rady ŁOIIB ds. Członkowskich pracował w składzie: 

Urszula Jakubowska – przewodnicząca, Bogdan Janiec, Tadeusz Miksa, Leszek Przybył, 

Karol Starczewski, Jan Stocki. 

Na pierwszym posiedzeniu Rady ŁOIIB V kadencji przewodniczącym Zespołu na mocy 

uchwały 14/R/18 z dnia 23.04.2018 r. wybrano Tadeusza Miksę. Na drugim posiedzeniu 

Rady ŁOIIB V kadencji w dniu 16.05.2018 r. wybrano sześcioosobowy skład  zespołu 

(uchwała Rady ŁOIIB nr 19/R/18): Tadeusz Miksa – przewodniczący, Bogdan Janiec – z-ca 

przewodniczącego, Roman Kostyła – sekretarz, Wojciech Drozdek, Leszek Przybył, Karol 

Starczewski, Jan Stocki. 
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Na kolejnych posiedzeniach Rady ŁOIIB uchwalony został regulamin Zespołu Rady 

ŁOIIB ds. Członkowskich, z którego wynikało, że zespół powinien ze swego składu wyłonić  

wiceprzewodniczącego i sekretarza, którymi zostali Bogdan Janiec – zastępca i Roman 

Kostyła – sekretarz. Zespół realizował zadania wynikające z ustawy o samorządach 

zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa i regulaminów dotyczących wpisu na 

listę członków, jak również skreślenia z listy członków  lub zawieszenia w  prawach członka 

(rozdział 4 ustawy). W 2018 roku Zespół odbył cztery posiedzenia, realizując regulaminowe 

zadania w IV kadencji oraz 8 posiedzeń w V kadencji.  

W 2018 roku stan członków ŁOIIB w porównaniu z 2017 przedstawiał  się następująco: 

 

Kategoria 
Liczba  

(2018 rok) 
Liczba 

(2017 rok) 

liczba członków 8317 8214 

czynni  6714 6704 

zawieszeni  1601 1510 

wpisano 270 243 

wpisano po raz drugi 10 10 

zawieszono na własny wniosek 164 185 

zawieszono odgórnie 104 58 

zawieszono dyscyplinarnie 1 0 

wznowiono 69 89 

zmarło 39 42 

przeniesiono 1 3 

skreślono na własny wniosek 33 35 

skreślono z urzędu 94 91 

 

 

Statystyka członków ŁOIIB wg wykształcenia (stan na 31.12.2018 r.) 

 



27 
 

Statystyka członków ŁOIIB wg specjalności (stan na 31.12.2018 r.) 

 
BO – budownictwo ogólne, IS – budownictwo instalacji i sieci sanitarnych, IE – budownictwo instalacji i sieci 
elektrycznych, BD – budownictwo dróg i lotnisk, WM – budownictwo wodne i melioracyjne, BK – budownictwo kolejowe, 
BM – budownictwo mostów, BT – budownictwo telekomunikacyjne  

 

Statystyka członków ŁOIIB wg wieku (stan na 31.12.2018 r.) 

 

 

5.2. Zespół Rady ŁOIIB ds. Działalności Samopomocowej 

Zespół w 2018 r. do Zjazdu pracował w następującym składzie: Jan Wójt – przewodniczący, 

Bogdan Cudzich – z-ca przewodniczącego, Krzysztof Siekiera – sekretarz, Krzysztof Dybała, 

Tadeusz Miksa, Sławomir Najgiebauer, Leszek Przybył.  

Zespół Rady ŁOIIB ds. Działalności Samopomocowej V kadencji (na lata 2018-2022) 

został powołany Uchwałą Rady ŁOIIB Nr 12/R/18 z dnia 23.04.2018 r. w sprawie powołania 

Zespołów. Zespół ukonstytuował się i pracował w roku 2018 w następującym składzie: Jan 

Wójt – przewodniczący, Leszek Przybył – z-ca przewodniczącego, Krzysztof Siekiera – 

sekretarz, Włodzimierz Babczyński, Krzysztof Dybała, Tadeusz Miksa, Sławomir 

Najgiebauer. 

Zespół w 2018 r. odbył siedem posiedzeń w terminach: 11.01.2018 r.; 27.02.2018 r.; 

29.05.2018 r.; 03.07.2018 r.; 06.09.2018 r.; 27.11.2018 r.; 11.12.2018 r. 
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Na posiedzeniach rozpatrzono wnioski o udzielenie zapomóg losowych, które złożyli 

członkowie ŁOIIB, oraz wnioski o udzielenie zapomóg pośmiertnych złożonych przez 

rodziny zmarłych członków ŁOIIB. 

Po wnikliwym zapoznaniu się z każdym wnioskiem zespół przyznał zapomogi losowe 

siedmiu członkom ŁOIIB, oraz 29 zapomóg pośmiertnych rodzinom zmarłych członków. 

Zespól rozdzielił środki finansowe przeznaczone na tę  formę działalności w następujących 

kwotach: 

  na zapomogi losowe  – 15 800 zł 

  na zapomogi pośmiertne  – 58 000 zł  

  Razem wydatkowano  – 73 800 zł 

 

5.3. Zespół ŁOIIB ds. Doskonalenia Zawodowego 

Podstawa prawna powołania Zespołu ds. Doskonalenia Zawodowego. Zespół ds. 

Doskonalenia Zawodowego został powołany uchwałą Rady ŁOIIB nr 2/R/14 z dnia 

24.04.2014 r. i działał do dnia 14.04.2018 r. w poniższym składzie: Agnieszka Jońca – 

przewodnicząca, Wiesław Kaliński – zastępca Przewodniczącej, Tomasz Wolski – sekretarz, 

Zygmunt Adamski, Włodzimierz Babczyński, Wojciech Hanuszkiewicz, Bogdan Janiec, 

Roman Kałuża, Aleksandra Kik, Jan Stocki. 

Na spotkania Zespołu zapraszani byli również Opiekunowie Placówek Terenowych: 

Ryszard Gierak, Sławomir Najgiebauer i Adam Różycki.  

Od 16.05.2018 r. mocą uchwały Rady ŁOIIB nr 19/R/18 z dnia 16.05.2018 r. ws. 

powołania członków zespołów, Zespół ds. Doskonalenia Zawodowego tworzą: Agnieszka 

Jońca – przewodnicząca, Jan Stocki – zastępca Przewodniczącej, Bogdan Janiec – sekretarz, 

Zygmunt Adamski, Włodzimierz Babczyński, Ryszard Gierak, Wojciech Hanuszkiewicz, 

Wiesław Kaliński, Edyta Kwiatkowska, Sławomir Najgiebauer, Adam Różycki.  

Wiesław Kaliński przyjął funkcję opiekuna szkoleń wyjazdowych i wyjść technicznych. 

W ramach tej grupy swoją pomocą wspierają Zespół Pani Hanna Sobieraj oraz Pan Adam 

Felauer.  

 Terminy posiedzeń Zespołu 

W 2018 r. Zespół obradował w następujących terminach: 14.02.2018 r., 24.05.2018 r., 

28.08.2018 r., 26.11.2018 r. Celem spotkań Zespołu był wybór form, zakres działalności 

szkoleniowej ŁOIIB oraz opracowywanie planów szkoleń, seminariów, konferencji oraz 

szkoleń w terenie. Do określenia tematyki szkoleniowej wykorzystano analizę ankiet 
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opracowywanych na poszczególnych szkoleniach przez ich uczestników oraz inne propozycje 

członków ŁOIIB a także osób i organizacji współpracujących z Izbą.  

 Działalność szkoleniowa 

Wychodząc naprzeciw konieczności wypełnienia ustawowego obowiązku współdziałania 

przy podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, Rada ŁOIIB zaoferowała swoim członkom 

interesujące formy doskonalenia zawodowego. 

 

1. Podstawowa forma to szkolenia, wykłady, seminaria. 

Łącznie odbyło się 86 spotkań, w których uczestniczyły 2723 osoby: 

 

Zestawienie przeprowadzonych szkoleń 

Lp. Temat Miejsce 
Liczba 

obecnych 

1. Wystąpienia publiczne i budowanie autorytetu. ŁOIIB 31 

2. 

Rekuperacja, systemy nowoczesnej wentylacji z odzyskiem ciepła  
w budynkach mieszkalnych. Gruntowe wymienniki ciepła, czysta, 
odnawialna energia. Testy szczelności budynków (Blower Door Test)  
w praktyce. 

ŁOIIB 34 

3. 

Fotowoltaika – prawda i mity, prognozy rozwoju rynku  
w Polsce. Formalne aspekty pozyskiwania gruntów pod inwestycje  
(w tym inwestycje PV) z uwzględnieniem służebności i procedury 
administracyjnej. 

ŁOIIB 34 

4. Przygotowanie i realizacja inwestycji zwykłych i celu publicznego. ŁOIIB 34 

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego w procesie budowlanym. ŁOIIB 86 

6. Obowiązkowe kontrole okresowe. Książka obiektu budowlanego. Łowicz 39 

7. Istotne i nieistotne odstępstwa od projektu budowlanego. ŁOIIB 92 

8. 
Kierownik budowy, kierownik robót budowlanych w procesie budowy, 
przebudowy, remontów, modernizacji, montażu i rozbiórek w świetle 
aktualnie obowiązujących przepisów Prawa budowlanego. 

ŁOIIB 70 

9. 
Nowoczesne instalacje teletechniczne dla projektantów w budynkach 
wielorodzinnych. 

ŁOIIB 15 

10. 
Akademia inżyniera – Budownictwo o niemal zerowym 
zapotrzebowaniu na ciepło – budynki pasywne – seminarium 

PZiTS Toruń 11 

11. Nowe technologie pokryć dachów płaskich. Bełchatów 14 

12. 
System realizacji inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj” – wady 
i zalety dla stron postępowania. 

ŁOIIB 68 

13. 
Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych. Projektowanie 
systemów wentylacji pożarowej. Wymagania nowych warunków 
technicznych. 

ŁOIIB 35 

14. 
Przepisy prawa wodnego z uwzględnieniem obiektów budowlanych 
będących urządzeniami wodnymi. 

ŁOIIB 93 
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15. Amazing City – Łódź w krajobrazie miast. ŁOIIB 18 

16. Projektant w procesie budowlanym. ŁOIIB 43 

17. 
Sztuka perswazji, reagowania na obiekcje klientów i łagodzenia 
sporów. 

ŁOIIB 25 

18. 
Przygotowanie  i  realizacja  inwestycji zwykłych i celu publicznego  
z uwzględnieniem ustawy inwestycyjnej. 

Kutno 14 

19. Dziedzictwo kulturowe i aktualne problemy rozwoju centrum Łodzi. ŁOIIB 22 

20. 
Warsztaty z zakresu stosowania w praktyce przepisów ustawy Prawo 
budowlane i Wyroby budowlane. 

ŁOIIB 43 

21. 
Kompleksowa ochrona odgromowa, uziemienia i ochrona przed 
przepięciami zgodnie z nową serią norm: PN-EN 62305 oraz PN-HD 
60364 

ŁOIIB 73 

22. Hydroizolacja podziemnych części budynków. Piotrków Tryb. 44 

23. 
Akustyka w budownictwie – warsztaty z projektowania zabezpieczeń 
akustycznych budynków. 

ŁOIIB 14 

24. 
Utrzymanie oraz modernizacja budynków zbudowanych w technologii 
„wielkiej płyty". 

ŁOIIB 30 

25. Podstawy kosztorysowania – zasady ogólne, przepisy prawne. Piotrków Tryb. 34 

26. 
Kontrole okresowe i doraźne stanu technicznego obiektów 
budowlanych, w tym budynków mieszkalnych jednorodzinnych, na 
podstawie ustawy Prawo budowlane. 

ŁOIIB 60 

27. 
Poprawne przygotowanie inwestycji do realizacji od strony kosztowej – 
koszt cyklu życia obiektu, kosztorys inwestorski, planowane koszty 
robót budowlanych, wartość kosztorysowa inwestycji. 

ŁOIIB 17 

28. 
RODO (GDPR – General Data Protection Regulation) – 
Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych. 

ŁOIIB 49 

29. 
Problematyka współczesnego oświetlenia drogowego (projektowanie  
i eksploatacja). 

ŁOIIB 14 

30. Przygotowanie inwestycji w świetle nowelizacji przepisów prawnych. Łódź 87 

31. 
Zastosowanie elementów prefabrykowanych w obiektach 
kubaturowych. 

ŁOIIB 9 

32. Budowa i przekazanie obiektu budowlanego do użytkowania. ŁOIIB 51 

33. 
Istotne i nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu 
budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę. Rola 
projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. 

ŁOIIB 54 

34. 
Prawne podstawy funkcjonowania samorządu zawodowego inżynierów 
budownictwa, obowiązki i uprawnienia poszczególnych organów 

Łódź 83 

35. 
Problemy ochrony przeciwpożarowej na etapie uzgadniania projektu 
budowlanego oraz oddawania obiektów budowlanych do użytkowania. 

Łódź 77 

36. Korozja budynków i budowli – aspekty praktyczne i użytkowe. ŁOIIB 14 

37. Profesjonalne rozwiązania oświetleniowe. Piotrków Tryb. 33 

38. 
Seminarium z cyklu Akademii Inżyniera – Korzystanie z wód w świetle 
nowego prawa wodnego. 

ŁOIIB 33 
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39. 
Kontrole okresowe i doraźne stanu technicznego obiektów 
budowlanych, w tym budynków mieszkalnych jednorodzinnych, na 
podstawie ustawy Prawo budowlane. 

Piotrków Tryb. 34 

40. 
Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – zmiany od 1 stycznia 
2018 r. 

ŁOIIB 34 

41. Inteligentny i energooszczędny budynek – moda czy rzeczywistość? ŁOIIB 20 

42. 
Zakończenie budowy. Przekazanie obiektu budowlanego  
do użytkowania. 

Wieluń 34 

43. Łódź – Amazing City. Ostatnie nieodkryte miasto ŁOIIB 120 

44. 

Warsztaty komputerowe AutoCAD stopień I ŁOIIB 

14 

45. 14 

46. 14 

47. 
Jak sprawnie przygotować i zrealizować inwestycje mieszkaniowe? 
Procedury zwykłe i specjalne (specustawa mieszkaniowa oraz ustawa  
o rewitalizacji). 

ŁOIIB 14 

48. Korozja budynków i budowli – aspekty praktyczne i użytkowe – cz. II ŁOIIB 20 

49. 
Problemy ochrony przeciwpożarowej na etapie uzgadniania projektu 
budowlanego oraz oddawania obiektów budowlanych do użytkowania 

Bełchatów 25 

50. 
Problemy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w świetle 
obowiązującego prawa budowlanego. Konsultacje dla uczestników 
szkolenia. 

ŁOIIB 33 

51. 
Projektowanie konstrukcji sprężonych według Eurokodów. Przykłady 
obliczeniowe. 

ŁOIIB 19 

52. 
Nowości w powłokach izolacyjnych – omówienie i prezentacja 
praktyczna wybranych materiałów. 

Sieradz 77 

53. 
Zakończenie budowy. Przekazanie obiektu budowlanego  
do użytkowania. 

Piotrków Tryb. 21 

54. 

Warsztaty komputerowe AutoCAD Stopień II 

ŁOIIB 11 

55. ŁOIIB 11 

56. ŁOIIB 10 

57. 
Technologie stosowane w budownictwie komunikacyjnym  
i hydrotechnicznym. 

ŁOIIB 11 

58. 
Zakończenie budowy. Przekazanie obiektu budowlanego  
do użytkowania. 

Kutno 15 

59. 
Panel ŁOIIB pt. „Wyroby budowlane a odpowiedzialność inżyniera 
budownictwa” podczas XI Europejskiego Forum Gospodarczego 

Łódź 50 

60. 
Projektowanie HoReCa (hotel, restauracja, kawiarnia) w świetle 
energooszczędnej automatyki budynków  

Łódź 15 

61. 
Zasady projektowania i wykonania tarasów i balkonów. Najczęściej 
spotykane błędy. Zasady odbioru etapów prac. 

ŁOIIB 35 

62. RODO w praktyce inżyniera. Piotrków Tryb. 20 

63. 

Warsztaty komputerowe Revit Architecture Stopień I. ŁOIIB 

9 

64. 9 

65. 8 

66. 
Aspekty techniczne i prawne związane z inwestycją polegającą  
na realizacji przyłączy do obiektów budowlanych. 

ŁOIIB 57 
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67. 
Problemy ochrony przeciwpożarowej na etapie uzgadniania projektu 
budowlanego oraz oddawania obiektów budowlanych do użytkowania. 

Sieradz 16 

68. 
Systemy ETICS – czy wszystko wiadomo? Projektowanie, wykonanie, 
nadzór. 

ŁOIIB 18 

69. 
Postępowania administracyjne poprzedzające inwestycje – sprawy 
prowadzone przed organami administracji architektoniczno-
budowlanej. 

Sieradz 18 

70. Nadzór budowlany. ŁOIIB 16 

71. Przepisy higieniczno-sanitarne w budynkach użyteczności publicznej. ŁOIIB 12 

72. 
Seminarium: zmiany w Prawie wodnym istotne dla inżynierów 
budownictwa. 

ŁOIIB 20 

73. 

Warsztaty komputerowe AutoCAD Civil 3D Stopień I. ŁOIIB 

13 

74. 13 

75. 13 

76. 
Psychologia finansowa czyli o tym, co ludzie robią z pieniędzmi  
i co pieniądze robią z ludźmi. 

ŁOIIB 14 

77. 
Bezpieczeństwo pożarowe w projektowaniu i wykonywaniu obiektów 
budowlanych – projekt z cyklu „Systemy Suchej Zabudowy  
w Budownictwie” 

ŁOIIB 25 

78. Prezentacja szalunków TASSU-LAMMI FUNDAMENT Sp. z o.o. Piotrków Tryb. 38 

79. Łódź – Amazing City. Ostatnie nieodkryte miasto ŁOIIB 6 

80. 
Zakończenie budowy. Przekazanie obiektu budowlanego  
do użytkowania. 

Skierniewice 56 

81. BHP i legalność zatrudnienia pracowników tymczasowych Łódź 10 

82. 
Istotne i nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu 
budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę. Rola 
projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wieluń 36 

83. 
Praca inżynierów budownictwa a RODO – nowe przepisy w ochronie 
danych. 

ŁOIIB 14 

84. 
Projektowanie konstrukcji z betonu ze zbrojeniem niemetalicznym. 
Zasady, wymiarowanie i kształtowanie zbrojenia. 

ŁOIIB 9 

85. 
Szanse i zagrożenia związane z przydomowymi oczyszczalniami 
ścieków. 

ŁOIIB 19 

86. 
Oddziaływanie wybuchu na obiekty budowlane – istota zjawiska, 
metody projektowania, ograniczenie skutków jego działania. 

ŁOIIB 6 

   2723 

 

2. Szkolenia wyjazdowe 

ŁOIIB zorganizowała 30 szkoleń wyjazdowych i wyjść technicznych, w czasie których 

szkoliło się 898 inżynierów. Szkolenia te i wyjścia techniczne niezmiennie cieszą się 

niesłabnącą frekwencją. W czasie wyjazdów inżynierowie mieli możliwość szkolenia się 

mi.in. na terenie kopalń w Bochni, Wieliczce i Zabrzu. Wzięli udział w międzynarodowych 

targach w zakresie budownictwa i architektury oraz targach WOD-KAN. Szczególnym 

zainteresowaniem cieszył się wyjazd na teren budowy spalarni odpadów w Wilnie. 
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Atrakcyjnym terenem gruntowania wiedzy inżynierskiej okazały się też szkolenia w temacie 

mostów i śluz w Toruniu i Bydgoszczy. Szkolenia na terenie Łodzi obejmowały głównie 

zabytki, jak np. Muzeum Pałacu Herbsta i Centrum Turysty, Księży Młyn, ul. Piotrkowska, 

Pałac Poznańskiego. Inżynierowie szkolili się również na terenie obiektu Akademickiego 

Centrum Sportowo-Dydaktycznego Politechniki Łódzkiej – Zatoka Sportu, na terenie budowy 

ulicy Nowowęglowej w Łodzi, na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi. Mieli 

możliwość poznania podziemnych technicznych pomieszczeń dworca Łódź – Fabryczna oraz 

projektowania i budowy tunelu średnicowego Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Żabieniec. W 

tematyce szkoleniowej w terenie pojawiła się również możliwość zwiedzenia jednej z 

najnowocześniejszych fabryk płytek ceramicznych Tubądzin w Sieradzu. 

 

3. Konferencje 

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa we współpracy z firmą INTERSERVIS 

zorganizowała II edycję konferencji naukowo-technicznej pt. „Nowoczesne technologie w 

budownictwie – wybrane zagadnienia”, która odbyła się w dniach 22-23 lutego 2018 r. 

Podczas konferencji omawiane były m.in. uszkodzenia eksploatacyjne zbiorników i silosów 

żelbetowych, kompozyty polimerowe w budownictwie, innowacyjne rozwiązania 

energooszczędnych przeźroczystych przegród budowlanych oraz betony nowej generacji. 

W ramach XI Europejskiego Forum Gospodarczego Łódzkie 2018 odbył się m.in. 

przygotowany przez ŁOIIB panel dyskusyjny pt. „Wyroby budowlane a odpowiedzialność 

inżyniera budownictwa”. Problematyką konferencji było wprowadzenie do obrotu i 

stosowania wyrobów budowlanych, nadzór nad wydawaniem Europejskich i Krajowych Ocen 

Technicznych oraz problemy przy wprowadzaniu do obrotu polskich wyrobów budowlanych 

na rynkach europejskich. 

 

4. Popularyzację czytelnictwa branżowej prasy naukowo-technicznej 

W ramach wypełnienia przez członków obowiązku stałego podnoszenia poziomu 

zawodowego, m.in. poprzez czytelnictwo prasy branżowej, ŁOIIB corocznie udziela 

dofinansowania do prenumeraty czasopism technicznych. W roku 2018 z tej możliwości 

skorzystało 211 osób. Członkowie ŁOIIB mają możliwość wyboru dwóch tytułów czasopism 

spośród dziewiętnastu: 

 „Inżynieria i Budownictwo” (miesięcznik) 

 „Przegląd Budowlany” (miesięcznik) 

 „Gaz, Woda i Technika Sanitarna” (miesięcznik) 

 „Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja” (miesięcznik) 
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 „Biuletyn INPE” (miesięcznik) 

 „Drogownictwo” (miesięcznik) 

 „Wiadomości Projektanta Budownictwa” (miesięcznik) 

 „Wiadomości Naftowe i Gazownicze” (miesięcznik) 

 „Gospodarka Wodna” (miesięcznik) 

 „Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne” (miesięcznik) 

 „Technika Transportu Szynowego” (miesięcznik) 

 „Polski Instalator” (miesięcznik) 

 „Elektroinstalator” (miesięcznik) 

 „Materiały Budowlane” (miesięcznik) 

 „Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie” (kwartalnik) 

 „elektro.info” (miesięcznik) 

 „Przegląd Komunikacyjny” (miesięcznik) 

 „Drogi Gminne i Powiatowe” (dwumiesięcznik) 

 „Polskie Drogi” (miesięcznik) 

 

5. Dofinansowania kursów, konferencji oraz szkoleń językowych 

W 2018 r. z możliwości uzyskania dofinansowania doskonalenia zawodowego skorzystało  

31 członków ŁOIIB. Łącznie przyznano dofinansowania na kwotę 20164,22 zł. 

 

6. Porady techniczne 

W roku 2018 członkowie Zespołu udzielali porad technicznych poprzez osobiste spotkania, 

telefonicznie i mailowo. 

Reasumując, rok 2018 zakończył się 116 szkoleniami stacjonarnymi i wyjazdowymi, 

które zgromadziły łącznie 3621 uczestników.  
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Z analizy danych z poprzednich lat wynika, że zainteresowanie udziałem w szkoleniach 

rośnie (w 2017 r. odbyło się 116 szkoleń, które zgromadziły łącznie 3310 osób). 

Oferta szkoleniowa kierowana jest do wszystkich członków naszego samorządu. 

Informacje o harmonogramie szkoleń na bieżąco są aktualizowane i przekazywane drogą 

mailową, poprzez stronę internetową Izby oraz za pośrednictwem Portalu członkowskiego.  

 

5.4. Zespół ŁOIIB ds. Integracji i Konkursów 

W 2018 roku, w okresie IV kadencji działał Zespół ŁOIIB ds. Integracji Środowiska oraz 

Kontaktów z Zagranicą) w składzie: Piotr Parkitny – przewodniczący, Sławomir Najgiebauer 

– sekretarz, Zygmunt Adamski, Włodzimierz Babczyński, Krzysztof Dybała, Krzysztof 

Siekiera.  

W tym okresie zespół zebrał się jednokrotnie. Ponadto praca bieżąca Zespołu toczyła się 

też przy okazji posiedzeń Rady oraz poprzez kontakty mailowe i telefoniczne. Kierunki pracy 

Zespołu były kontynuacją działań na rzecz młodych inżynierów, studentów i uczniów 

techników. 
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Realizując patronat, jakim PIIB objęła Olimpiadę Wiedzy i Umiejętności Budowlanych 

(konkurs dla uczniów techników budowlanych), w 2018 r. współorganizowaliśmy XXXI 

edycję OWiUB w Wieluniu. ŁOIIB ufundowała nagrody dla laureatów konkursu na szczeblu 

okręgowym. Zwycięzcą został uczeń ze szkoły w Wieruszowa (woj. łódzkie) późniejszy 

zwycięzca olimpiady ogólnopolskiej, która odbyła się w kwietniu w Zielonej Górze. 

Na początku w 2018 roku, w IV kadencji działał również Zespół ds. Konkursów, 

Odznaczeń i Wyróżnień w składzie: Tadeusz Miksa – przewodniczący, Jan Stocki – zastępca, 

Leszek Przybył – sekretarz, Sławomir Najgiebauer, Jan Wójt. 

W V kadencji powołany został, uchwałą Rady ŁOIIB nr 12/R/18 z dnia 23 kwietnia 2018 

r., z połączenia Zespołu ŁOIIB ds. Konkursów, Odznaczeń i Wyróżnień oraz Zespołu ŁOIIB 

ds. Integracji Środowiska oraz Kontaktów z Zagranicą, Zespół ŁOIIB ds. Integracji i 

Konkursów. Zespół pracował w 2018 roku w następującym składzie osobowym: Urszula 

Jakubowska – przewodnicząca, Najgiebauer Sławomir – z-ca Przewodniczącej, Jolanta 

Orechwo – sekretarz, Zygmunt Adamski, Włodzimierz Babczyński, Krzysztof Dybała, 

Krzysztof Siekiera, Piotr Bardzki, Ryszard Gierak, Wojciech Hanuszkiewicz, Adam Różycki, 

Jan Stocki, Henryk Więckowski. 

Główna tematyka i zadania zespołu to: 

a) organizowanie spotkań integracyjnych, kulturalnych, konkursów związanych z 

budownictwem, 

b) organizowanie zawodów sportowych i rekreacyjnych takich jak spływy kajakowe, regaty 

żeglarskie, rajdy rowerowe, biegi terenowe, rozgrywki brydżowe, szachowe, 

c) rekomendowanie członków ŁOIIB do udziału w zawodach sportowych w organizowanych 

w innych Okręgowych Izbach. 

 

ŁOIIB reprezentowana była w imprezach sportowych: 

– rajdzie rowerowym w Łasku 

– już tradycyjnym dla ŁOIIB spływie kajakowym po Pilicy, 

– regatach żeglarskich po Zalewie Sulejowskim, 

– regatach żeglarskich w Olsztynie, 

– rozgrywkach w brydżu sportowym w Warszawie i w Szczyrku. 

Zorganizowany został konkurs fotograficzny pt. „Fotografujemy budownictwo województwa 

łódzkiego”. 
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5.5. Zespół Rady ŁOIIB ds. Prawno-Regulaminowych i Ochrony Zawodu 

Do zadań Zespołu należy: opiniowanie aktów prawnych, których przepisy wpływają na 

szeroko rozumiane budownictwo oraz wewnętrznych uregulowań istotnych dla członków 

Izby, przedkładanie Radzie propozycji zmian obowiązujących przepisów, współpraca z 

Polską Izbą Inżynierów Budownictwa, w szczególności z Komisją Prawno-Regulaminową 

powołaną przez Krajową Radę, występowanie do Rady o organizację szkoleń związanych z 

istotnymi zmianami przepisów i podjęcie akcji informacyjnej dotyczącej takich zmian oraz 

przedkładanie Radzie informacji na temat zmian w przepisach. 

W 2018 (jeszcze w IV kadencji) zespół pracował w 5-osobowym składzie z udziałem 

trzech osób spoza Rady: Bogdan Krawczyk – przewodniczący, Karol Starczewski – z-ca 

przewodniczącego, Jerzy Wereszczyński – sekretarz, Andrzej Gorzkiewicz, Krzysztof 

Stelągowski. 

Do Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego wpłynęły cztery projekty aktów do 

zaopiniowania dotyczyły ustaw z zakresu budownictwa mieszkaniowego i źródeł 

odnawialnych. Zostały przygotowane dwie opinie i przekazane do biura ŁOIIB i do PIIB. 

Na pierwszym posiedzeniu Rady ŁOIIB V kadencji w dniu 23.04.2018r. uchwałą nr 

12/R/18 zdecydowano, że odtąd Zespół będzie Zespołem Rady ds. Prawno-Regulaminowych 

oraz Ochrony Zawodu. W dniu 16.05.2018 r. wybrano siedmioosobowy skład członków 

zespołu Prawno Regulaminowego i Ochrony Zawodu (uchwała Rady nr 19/R/18): Bogdan 

Krawczyk – przewodniczący, Jerzy Wereszczyński – z-ca przewodniczącego, Krzysztof 

Stelągowski – sekretarz, Wojciech Drozdek, Andrzej Gorzkiewicz, Tadeusz Miksa, Karol 

Starczewski. 

W dniu 7.06.2018 r. odbyło się ostatnie zebranie zespołu IV kadencji. Przewodniczący 

zespołu Bogdan Krawczyk został wybrany przez Krajową Radę na członka Komisji Prawno 

Regulaminowej i Ochrony Zawodu PIIB. 

W trakcie pierwszego posiedzenia zespołu w V kadencji w dniu 26.09.2018 r. wybrano 

wiceprzewodniczącego Zespołu Jerzego Wereszczyńskiego oraz sekretarza Krzysztofa 

Stelągowskiego. Ponadto omawiano sprawy bieżące.  

Drugie posiedzeniu zespołu w dniu 17.10.2018 r. głównie poświęcone było opracowaniu 

opinii dotyczącej projektów 3 ustaw o samorządach architektów i inżynierów budownictwa.  

Następnie zespół w poszerzonym składzie w dniu 20.11.2018 r. pracował nad treścią listu 

otwartego do członków ŁOIIB w sprawie projektów 3 ustaw o samorządach zawodowych, a 

także zajmował się ich skutkami i sposobami przeciwdziałania wprowadzeniu ww. ustaw. 

Z każdego posiedzenia Zespołu został sporządzony protokół.  
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W czasie V kadencji do zaopiniowania wpłynęło osiem aktów prawnych. Były to:  

przepisy techniczno-budowlane, ustawy o architektach i inżynierach budowlanych, o 

podatkach i prawach nabytych lokatorów. 

Do wszystkich tych aktów przygotowano opinie i przekazano do Biura ŁOIIB i PIIB. 

Ponadto przygotowano list otwarty Zespołu Prawno-Regulaminowego i Ochrony Zawodu 

ŁOIIB do kolegów inżynierów budownictwa, jako reakcja na projekty ustaw o architektach i 

inżynierach budownictwa oraz stanowiska zajmowane przez samorządy zawodowe. 

List ten został opublikowany w dniu 26 listopada 2018r. na stronie ŁOIIB oraz rozesłany 

do wszystkich delegatów, OIIB i PIIB oraz do wszystkich organów władzy. 

 

5.6. Rada Programowa Wydawnictw ŁOIIB  

Rada Programowa Wydawnictw ŁOIIB została powołana uchwałą Rady nr 3/R/14 z dnia 

24.04.14 r. 

W 2018 r. (do końca IV kadencji) Rada Programowa pracowała w składzie: Danuta 

Ulańska – przewodnicząca, Roman Kostyła – z-ca Przewodniczącej, Elżbieta Habiera-

Waśniewska – sekretarz, Andrzej Gorzkiewicz, Wiesław Kaliński, Jolanta Orechwo, Piotr 

Parkitny, Wiesław Sienkiewicz  

Rada Programowa Wydawnictw ŁOIIB działa zgodnie z nowym Regulaminem 

przyjętym w dniu 5 lipca 2018 r. na mocy uchwały Rady ŁOIIB nr 23/R/18, zał. nr 3, z 

poprawką w sprawie zmiany regulaminu – uchwała nr 41/R/18 Rady ŁOIIB przyjętą w dniu 

13 grudnia 2018 r. 

Rada Programowa Wydawnictw ŁOIIB od Zjazdu ŁOIIB w kwietniu 2018 r., w V 

kadencji, działa w składzie 6-osobowym: Danuta Ulańska – przewodnicząca, Andrzej 

Gorzkiewicz – zastępca przewodniczącej, Jolanta Orechwo – sekretarz, Wiesław Kaliński, 

Roman Kostyła, Jan Michajłowski.   

Członkowie Rady Programowej Wydawnictw w 2018 r. spotkali się osiem razy. W 

posiedzeniach Rady Programowej Wydawnictw bierze także czynny udział 

wiceprzewodniczący Rady ŁOIIB kol. Jacek Szer. Zgodnie z Regulaminem RPW, w miarę 

potrzeb, do współpracy z Wydawnictwem Zapraszani są specjaliści z różnych branż.  

Rada Programowa współpracuje ściśle z Działem Wydawnictw ŁOIIB: Renatą 

Włostowską – redaktor naczelną i Moniką Grabarczyk – starszym redaktorem. 

Celem działań Rady Programowej jest przede wszystkim informowanie o działalności 

ŁOIIB, pomoc w ustawicznym doskonaleniu zawodowym członków Izby, informowanie o 

osiągnięciach środowiska budowlanego woj. łódzkiego oraz podnoszenie prestiżu 

zawodowego inżyniera budowlanego. Realizujemy te cele, publikując informacje o: 
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aktualnych pracach naszego samorządu, ważnych dla środowiska inżynierów budowlanych 

wydarzeniach, zmianach przepisów, szkoleniach i kursach, omawiając nowe osiągnięcia 

techniczne, nowe materiały budowlane, pokazując nowe, ciekawe inwestycje, które powstają 

w naszym województwie, pisząc o ich projektantach i realizatorach. Prezentujemy wybitnych 

specjalistów budownictwa, piszemy o historii zabytkowych obiektów i ich twórcach.  

Rada Programowa wraz z Redakcją realizują ten program opracowując i wydając: 

„Kwartalnik Łódzki”, „Kalendarz ŁOIIB” z wkładka techniczną, książki techniczne, foldery i 

książki reklamowe Łódzkiej OIIB, kalendarz ścienny, wydawnictwa okolicznościowe 

(zaproszenia, programy, dyplomy, foldery, wizytówki itp.). Piszemy i udostępniamy własne 

wkładki techniczne oraz te z innych okręgowych Izb – są to zbiory wiadomości dotyczące 

konkretnych spraw budowlanych. Rada Programowa Wydawnictw sprawuje również pieczę 

nad elektronicznymi wydawnictwami Łódzkiej OIIB: stroną internetową i Facebookiem. 

 

 „Kwartalnik Łódzki” 

W roku 2018 wydano cztery numery „Kwartalnika Łódzkiego”: nr I/2018 [58] , nr II/2018 

[59], nr III/2018 [60], nr IV/2018 [61], liczące od 48 do 52 stron. Nakład każdego numeru 

„Kwartalnika Łódzkiego” wynosi 7300 egzemplarzy i jest rozsyłany nieodpłatnie do 

wszystkich członków Łódzkiej OIIB, a także m.in. do wszystkich okręgowych Izb, PINB woj. 

łódzkiego itd. 

Artykuły podzielone są na działy tematyczne, za które odpowiedzialni są członkowie 

Rady Programowej w zależności od specjalizacji i branży, którą reprezentują. Praca członków 

Rady Programowej koncentruje się na zebraniach plenarnych, kontaktach z autorami tekstów 

oraz opracowaniu merytorycznym materiałów. Pomiędzy zebraniami członkowie Rady i 

Redaktorzy piszą także własne artykuły oraz wyszukują specjalistów, z którymi uzgadniają 

tematykę i zakres artykułów. Po ukazaniu się kolejnego numeru podsumowują i oceniają jego 

zawartość oraz dokonują rozliczenia finansowego. Jednocześnie omawiana jest tematyka 

następnego numeru, typowani są autorzy i rozdziela się prace dla poszczególnych członków 

RPW oraz zbierane są materiały do wkładki technicznej kalendarza. Po opracowaniu 

redakcyjnym nadesłanych prac opiniuje się je, a artykuły techniczne są recenzowane przez 

członków Rady – specjalistów w danej branży. Na drugim posiedzeniu RPW kwalifikuje się 

artykuły do druku. 

Kontakty z autorami, uzgodnienia zmian, autoryzacje itp. oraz nadzór nad składem i 

drukiem to również zadanie Redaktorek Działu Wydawnictw. Bardzo wysoko oceniamy ich 

duże zaangażowanie w pracę, kompetencje i sprawność w działaniu. 
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 Nagroda „Kwartalnika Łódzkiego” ŁOIIB „Złote Pióro”  

Od kilku lat Rada Programowa Wydawnictw ŁOIIB przyznaje nagrodę „Złote Pióro” dla 

autora najlepszej publikacji (lub cyklu publikacji) w minionym roku. 21 września 2018 r. 

podczas Wojewódzkiego Święta Budowlanych, wręczono nagrodę „Złote Pióro” prof. 

Andrzejowi Borowiczowi, autorowi najlepszego artykułu opublikowanego w roku 2017 r.  

 

 „Kalendarz ŁOIIB” na rok 2019  

„Kalendarz ŁOIIB” na rok 2019 jest oryginalnym wydawnictwem ŁOIIB. Kalendarz zawiera 

160 stron oraz wkładkę techniczną. Kalendarz wydrukowano w 7100 egz. egzemplarzach i 

został rozesłany do wszystkich członków ŁOIIB. Do kalendarza dołączono „Wkładkę 

techniczną 2019”. Treść wkładki ustalili członkowie Rady Programowej. Dotyczy ona 

nowych zasad gospodarowania wodami oraz odpadami. Zawiera też przepisy dotyczące 

usytuowania budynków. Z zagadnień instalacyjnych podano sposoby ograniczania przepięć w 

sieciach elektroenergetycznych.  

Wydawnictwo opracowało również kalendarz ścienny ŁOIIB na 2019 rok, wydrukowany 

w nakładzie 300 egzemplarzy.  

 

 Książka reklamowa ŁOIIB 

W 2018 r. zaktualizowano i uzupełniono publikację o Łódzkiej OIIB i wydrukowano ją w 

nakładzie 500 egz.  

 

 Strona internetowa i fanpage ŁOIIB na FB 

W 2018 r. odnotowaliśmy 307 043 odsłon strony internetowej ŁOIIB oraz 1555 osób stale 

obserwujących fanpage ŁOIIB na Facebooku. Administrowaniem i redagowaniem strony oraz 

aktualizacją fanpage’a ŁOIIB zajmują się pracownice Redakcji Wydawnictw ŁOIIB. 

 

 Filmy  

W 2018 r. przedstawiciele Łódzkiej OIIB występowali jako eksperci w programach 

wyemitowanych przez TVP Łódź i TV TOYA, ciekawą relację z organizowanego przez nas 

ogólnopolskiego spotkania samorządów zawodów zaufania publicznego i konferencji 

prasowej dotyczącej tego wydarzenia opublikowała telewizja internetowa TuŁódź.pl (linki do 

tych materiałów są dostępne na naszej stronie w zakładce „Filmy”). 
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 Współpraca Rady Programowej i Redakcji z wydawnictwami innych okręgowych Izb 

Informacje dotyczące ważnych wydarzeń z działalności ŁOIIB są przekazywane do 

„Inżyniera Budownictwa” i ukazują się w wersji papierowej lub elektronicznej tego 

czasopisma oraz do rzecznika prasowego PIIB – U. Kieller-Zawiszy, która zamieszcza je na 

stronie PIIB.  

Współpracujemy z wydawnictwami innych okręgowych izb w zakresie przedruku 

artykułów i wkładek technicznych oraz z redakcjami czasopism naukowo-technicznych w 

zakresie przedruków. 

 

5.7. Zespół ŁOIIB ds. Ekonomiczno-Finansowych  

Zespół ds. Ekonomiczno-Finansowych został powołany uchwałą Rady nr 2/R/14 z dnia 

24.04.2014 r. W 2018 roku (do końca IV kadencji) Zespół pracował w składzie: Piotr Kubicki 

– przewodniczący, Zygmunt Adamski, Bogumił Cudzich, Bogdan Janiec, Sławomir 

Najgiebauer, Jerzy Wereszczyński.  

W V kadencji Zespół pracuje w składzie: Zygmunt Adamski – przewodniczący, Bogdan 

Janiec, Wiesław Kaliński, Krzysztof Stelągowski, Jerzy Wereszczyński.  

Zespół odbył dwa posiedzenia. Ponieważ głównym zadaniem Zespołu jest opiniowanie i 

zgłaszanie wniosków do Rady ŁOIIB w sprawach strategii finansowej oraz rocznych i 

wieloletnich planów ekonomiczno-finansowych ŁOIIB, na posiedzeniu w dniu 28.08 2018 r, 

omówiono proponowaną przez Skarbnika Rady korektę nr I Budżetu LOIIB na 2018 r. 

Proponowaną korektę budżetu zaopiniowano pozytywnie. 

Na posiedzeniu w dniu 26.11.2018 r. omówiono wykonanie budżetu w 2018 r oraz 

zaopiniowano pozytywnie projekt budżetu na rok 2019. 

W obu posiedzeniach Zespołu uczestniczył Skarbnik Rady – kol. Cezary Wójcik, który 

udzielał wyjaśnień i wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania. 

Członkowie Zespołu analizując przedstawiane materiały szczegółowo rozpatrywali 

poszczególne pozycje, zgłaszając swoje uwagi i wnioski. Po uzyskaniu wyjaśnień 

dokonywano formułowania opinii, które znajdują się w przyjętych protokółach z 

poszczególnych posiedzeń Zespołu. 

 

6. Informacja o pracy Placówek Terenowych  

Podstawa prawna powołania Placówek Terenowych – Regulamin okręgowych rad PIIB. 

Poprawiony i uzupełniony przez II Nadzwyczajny Krajowy Zjazd PIIB 20 sierpnia 2015 roku 

§6:  
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„Okręgowa rada izby może w razie potrzeby na obszarze swojego działania powołać 

placówki terenowe do administracyjnej obsługi członków, określając ich organizację i 

kompetencje.”  

Obecnie posiadamy następujące Placówki Terenowe: 

 

Lp. Placówka Terenowa Organizator PT 

1 Bełchatów Sławomir Najgiebauer 

2 Kutno (bez lokalu) Jan Stocki 

3 Piotrków Trybunalski Adam Różycki 

4 Sieradz (bez lokalu) Ryszard Gierak 

5 Skierniewice Wojciech Hanuszkiewicz 

6 Wieluń Zygmunt Adamski 

 

Zasadniczym celem działalności Placówek Terenowych w 2018 roku, wzorem lat 

ubiegłych, było dotarcie do szerokich kręgów członków Izby mieszkających i pracujących 

poza aglomeracją łódzką. 

Najważniejszą jest tu działalność szkoleniowa. I tak w 2018 poza Łodzią zorganizowano: 

siedem szkoleń w Piotrkowie Trybunalskim, po dwa w Bełchatowie, Kutnie, Sieradzu i 

Wieluniu, po jednym w Łowiczu i Skierniewicach. We współpracę z Zespołem Doskonalenia 

Zawodowego angażują się organizatorzy Placówek Terenowych oraz miejscowi działacze 

Izby. 

Placówki Terenowe działają również na rzecz propagowania czytelnictwa prasy fachowej 

oferowanej przez ŁOIIB. 

W Placówkach Terenowych organizowano dyżury działaczy, którzy byli też dostępni pod 

telefonem. Pytania z grona inżynierów dotyczą najczęściej kwestii uprawnień, praktyki 

zawodowej oraz możliwości skorzystania z samopomocy. Zdarzają się też osoby poszukujące 

kierowników budów, projektantów, rzeczoznawców albo in. specjalistów. Pojawiają się 

pytania w sprawie interpretacji prawa budowlanego, dotyczące np. zbiorników LPG, 

przydomowych oczyszczalni ścieków, małe elektrownie wiatrowe, kotły z zamkniętą komorą 

spalania, wentylacja grawitacyjna i mechaniczna. Zdarzały się też pytania w sprawie 

przywrócenia członkostwa w Izbie po wieloletnim nie opłacaniu składek. 

PT w Kutnie zorganizowała wyjazd grupy członków na Piknik Inżynierski do Łodzi. PT 

w Piotrkowie Trybunalskim zorganizowała wyjazd grupy członków na Wojewódzkie Święto 

Budowlanych, tradycyjnie organizowane Łódzkim Domu Kultury. Prawie wszystkie PT 

zorganizowały spotkanie integracyjne w formule Święta Budowlanych lub Szkoleniowo-

Integracyjnej.  
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Aktywność organizatorów Placówek Terenowych oraz lokalnych działaczy w bardzo 

pozytywny sposób zaznacza się też na polu integracji. PT w Bełchatowie zorganizowała w 

2018 roku VI Regaty Żeglarskie o Puchar Przewodniczącej Rady na Zalewie Sulejowskim. W 

PT w Bełchatowie działa też prężna sekcja brydżowa. Działacze PT w Piotrkowie 

Trybunalskim angażowali się w organizację spływu kajakowego, jak też wędrówek pieszych i 

rajdów rowerowych wokół Zalewu Sulejowskiego. A PT w Sieradzu współpracowała przy 

organizacji wyścigów rowerowych w Łasku. 

 

7. Informacja o realizacji budżetu w 2018 r. – podsumowanie 

XVII Zjazd Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa uchwalił budżet ŁOIIB na 

rok 2018 o zbilansowanej wysokości przychodów i kosztów 3 142 000,00 zł. 

11 września Rada ŁOIIB dokonała korekty budżetu uchwałą nr 30/R/18, a następnie 13 

grudnia uchwałą 37/R/18 która zwiększyła wysokość przychodów i wydatków do 3 219 

000,00 zł. 
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Realizacja Budżetu ŁOIIB w 2018 r. 

A. PRZYCHODY 

Lp. Pozycja budżetu 
Planowane 

kwoty 
Korekta Nr 1 

11.09.2018 
Korekta Nr 2 

13.12.2018 
Realizacja  

I-XII 
Realizacja 

w % 

1. Składki członkowskie oraz wpisowe  2 349 000,00 zł 2 349 000,00 zł 2 349 000,00 zł 2 358 648,01 zł 100,41% 

2. Opłata za postępowanie kwalifikacyjne i 
egzaminy na uprawnienia budowlane  

600 000,00 zł 600 000,00 zł 674 000,00 zł 683 100,00 zł 101,35% 

3. Przychody związane z działalnością 
statutową 

  137 000,00 zł 137 000,00 zł 105 000,00 zł 106 540,02 zł 101,47% 

4. Przychody związane z działalnością 
gospodarczą 

36 000,00 zł 36 000,00 zł 62 000,00 z 60 557,82 zł 97,67% 

5. Przychody finansowe z odsetek   20 000,00 zł 20 000,00 zł 29 000,00 zł 42 416,82 zł 146,26% 

  Razem 3 142 000,00 zł 3 142 000,00 zł 3 219 000,00 zł 3 251 262,67 zł 101,00% 

 B. WYDATKI        

Lp. Pozycja budżetu 
Planowane 

kwoty 
Korekta Nr 1 

11.09.2018 
Korekta Nr 2 

13.12.2018 
Realizacja  

I-XII 
Realizacja  

w % 

B1. Wydatki działalności statutowej          

1. Rada i Prezydium  348 000,00 zł 348 000,00 zł 361 000,00 zł 360 205,39 zł 99,78% 

2. Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna  332 000,00 zł 332 000,00 zł 350 000,00 zł 368 781,21 zł 105,37% 

3. Okręgowy Sąd Dyscyplinarny 85 000,00 zł 75 000,00 zł 75 000,00 zł 72 134,96 zł 96,18% 

4. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności 
Zawodowej 

76 000,00 zł 66 000,00 zł 66 000,00 zł 57 379,60 zł 86,94% 

5. Okręgowa Komisja Rewizyjna 76 000,00 zł 76 000,00 zł 79 000,00 zł 80 195,76 zł 101,51% 

6. Działalność Komisji i Zespołów 
powołanych przez Radę 

55 000,00 zł 55 000,00 zł 59 000,00 zł 74 390,93 zł 126,09% 

7. Działalność Placówek Terenowych 60 000,00 zł 60 000,00 zł 46 000,00 zł 49 950,46 zł 108,59% 

8. Wydawnictwa własne ŁOIIB 220 000,00 zł 220 000,00 zł 215 000,00 zł 196 230,79 zł 91,22% 

9. Koszty organizacji Okręgowego Zjazdu 50 000,00 zł 46 210,26 zł 46 210,26 zł 46 210,26 zł 100,00% 

10. Działalność szkoleniowa 290 000,00 zł 323 600,00 zł 300 000,00 zł 280 420,25 zł 93,47% 

11. Prenumerata czasopism technicznych 217 000,00 zł 217 000,00 zł 217 000,00 zł 235 642,19 zł 108,59% 

12. Działalność samopomocowa 100 000,00 zł 100 000,00 zł 100 000,00 zł 73 800,00 zł 73,80% 

13. Inne świadczenia na rzecz członków 
ŁOIIB 

67 000,00 zł 67 000,00 zł 73 000,00 zł 72 577,26 zł 99,42% 

14. Pozostałe koszty statutowe 75 000,00 zł 75 000,00 zł 100 000,00 zł 104 826,57 zł 104,83% 

B2. Pozostałe wydatki organizacyjno- 
-administracyjne 

         

15. Działalność bieżąca Biura 880 000,00 zł 883 189,74 zł 918 789,74 zł 883 237,49 zł 96,13% 

16. Koszty utrzymania budynku 175 000,00 zł 175 000,00 zł 175 000,00 zł 168 755,40 zł 96,43% 

17. Zakup środków trwałych, wyposażenia, 
wartości niematerialnych i prawn. 

15 000,00 zł 15 000,00 zł 30 000,00 zł 25 797,70 zł 85,99% 

18. Działalność gospodarcza 8 000,00 zł 8 000,00 zł 8 000,00 zł 6 858,26 zł 85,73% 

19. Rezerwa  13 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00% 

 Razem 3 142 000,00 zł 3 142 000,00 zł 3 219 000,00 zł 3 157 294,48 zł 98,08% 

      

Zestawienie realizacji Budżetu ŁOIIB na koniec roku finansowego potwierdziło 

prawidłowość przyjętych założeń, które w całości zrealizowano. W pozycjach przychodów 

odnotowaliśmy znacząco wyższe niż zwykle wpływy ze składek i opłat za postępowanie 

kwalifikacyjne oraz egzaminy na uprawnienia budowlane. Planowane wydatki budżetu ŁOIIB 
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zostały zrealizowane w wysokości 98,08 %, a roczne przychody wykonane w zwiększonej 

wysokości 101 % planowanej kwoty budżetowej. Zgodnie z rachunkiem zysków i strat za rok 

obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Łódzka Izba Inżynierów Budownictwa kończy 

zyskiem. 

 

8. Współpraca z organizacjami i instytucjami 

 

8.1. Współpraca z administracją państwową i samorządową 

W 2018 roku Rada starała się zapewnić udział ŁOIIB albo jej przedstawicieli w wielu 

znaczących dla budownictwa wydarzeniach. I tak w ramach Międzynarodowych Targów 

Budownictwa i Architektury BUDMA, odbyło się II Forum Gospodarcze Budownictwa i 

Architektury połączone z Dniami Inżyniera Budownictwa, organizowanymi przez samorząd 

zawodowy inżynierów budownictwa. Na targach zorganizowano też jednodniową konferencję 

pt. „Prawidłowe budownictwo drewniane – program rozwoju dla producentów domów 

drewnianych na rok 2018”. ŁOIIB zorganizowała wyjazd techniczny na Targi, a uczestnicy 

wyjazdu oprócz zwiedzania Targów, mogli wziąć udział w tych wydarzeniach. 

W 2018 roku, przedstawiciele Łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu 

Wojewódzkiego i Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego uczestniczyli w 

ważnych wydarzeniach naszej Izby (m.in. Zjeździe ŁOIIB, Wojewódzkim Święcie 

Budowlanych, uroczystym wręczeniu decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych). 

Współpracujemy ze Starostwami Powiatowymi województwa łódzkiego – organizując 

wspólne szkolenia (m.in. dotyczące okresowych kontroli budynków) i w sprawach 

związanych z realizacją procesów inwestycyjnych oraz możliwości ich uproszczeń. W 

czerwcu w ramach III Forum Gospodarczego Powiatu Bełchatowskiego nasza Izba 

zorganizowała panel dyskusyjny pn. „Zmiany w przepisach Prawa budowlanego”. W sierpniu 

z-ca Przewodniczącej Rady ŁOIIB uczestniczył w III Regionalnym Forum Gospodarczym w 

Zduńskiej Woli, poświęconym problematyce rozwoju regionalnego. 

W czerwcu 2018 roku na Zamku Królewskim w Łęczycy po raz XV wręczona została 

Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego. W uroczystości wzięła udział Przewodnicząca 

Rady ŁOIIB, która zasiada w Kapitule tej Nagrody i brała udział w jej pracach. W kategorii 

„innowacyjność” nagrodę otrzymał producent ceramiki budowlanej Tubądzin Management 

Group Sp. z o.o. 

W październiku 2018 roku w ramach XI Europejskiego Forum Gospodarczego – 

Łódzkie 2018, organizowanego przez Łódzki Urząd Marszałkowski, ŁOIIB zorganizowała 
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panel dyskusyjny pt. „Wyroby budowlane, a odpowiedzialność inżyniera budownictwa”. 

Panel zgromadził ponad pięćdziesięciu uczestników. 

 

8.2. Współpraca ze stowarzyszeniami, samorządami zawodowymi oraz samorządami 

gospodarczymi 

Stowarzyszenia naukowo-techniczne będące w gronie założycieli Izby nadal pozostają 

stałymi partnerami Rady ŁOIIB w organizowaniu szkoleń, seminariów i spotkań 

integracyjnych. W lipcu odbyło się spotkanie zarządu ŁOIIB ze prezesami stowarzyszeń: SEP 

Łódź, SEP Skierniewice, PZITS Łódź, SITWM Łódź, SITK RP Łódź oraz SITPNiG Łódź. 

Ponad to w 2018 roku, ŁOIIB podpisała umowę o współpracy ze Stowarzyszeniem 

Inżynierów i Techników Pożarnictwa. A w maju przedstawiciele ŁOIIB uczestniczyli w 

konferencji „Obiekty wielkokubaturowe – zabezpieczenia przeciwpożarowe, eksploatacja i 

administrowanie” zorganizowanej przez SITP, pod patronatem ŁOIIB. 

W czerwcu Przewodnicząca Rady ŁOIIB uczestniczyła w uroczystości podsumowującej 

XXVIII edycję konkursu PZITB „Budowa Roku 2017”. 

Wzorem lat ubiegłych w 2018 r. ŁOIIB wspierała inicjatywy Koła Młodej Kadry PZITB 

o. Łódź, Koła Młodych PZITB o. Piotrków Trybunalski oraz Studenckiego Koła Naukowego 

ŻURAW i Studenckiego Koła Naukowego MOMENCIK. Należy tu wskazać kolejną edycję 

projektu „Workcamp Łódź 2018” (wolontariusze wyremontowali kilka pomieszczeń w Domu 

Dziecka przy ul. Lnianej w Łodzi), konferencję pt. „Technologia jutra” (poświęconej 

wdrażaniu technologii BIM) oraz obchody 5-lecia działalności Koła Młodych o. Łódzkiego 

PZITB, które odbyły się w siedzibie ŁOIIB z udziałem Ryszarda Trykosko 

(przewodniczącego ZG PZITB) i Wiktora Piwkowskiego (sekretarza generalnego ZG 

PZITB). 

Łódzka OIIB była w 2018 roku kolejny raz współorganizatorem (wraz z Oddziałem 

Łódzkim PZITB oraz WBAIŚ) Konkursu im. Profesora Władysława Kuczyńskiego na 

najlepszą pracę dyplomową wykonaną przez studentów Wydziału. 

Wzorem lat ubiegłych w roku 2018 ŁOIIB objęła patronatem i współorganizowała z 

Politechniką Warszawską XXXI edycję Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, 

konkurs wiedzy zawodowej dla uczniów techników budowlanych. 

Nadal aktywnie uczestniczymy w pracach Łódzkiego Porozumienia Samorządów 

Zawodów Zaufania Publicznego, a w czerwcu w siedzibie ŁOIIB odbyło się pierwsze 

Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego z 

siedmiu województw: małopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, opolskiego, śląskiego, 



47 
 

warmińsko-mazurskiego oraz wielkopolskiego. Przyjęto wspólne stanowisko o nawiązaniu 

współpracy w wymiarze ogólnokrajowym. 

W czerwcu przedstawiciele ŁOIIB uczestniczyli w I Ogólnopolskim Biegu „Recepta na 

zdrowie” zorganizowanym w piękniej scenerii Lasu Łagiewnickiego przez Okręgową Izbę 

Aptekarską w Łodzi. 

Również w czerwcu z-ca Przewodniczącej Rady uczestniczył w uroczystym 

Zgromadzeniu Rady Adwokackiej z okazji 100-lecia Adwokatury Polskiej, które odbyło się w 

Filharmonii Łódzkiej. 

Na podkreślenie zasługuje bardzo dobra współpraca z Izbą Projektowania Budowlanego. 

Członkowie ŁOIIB mogą bezpłatnie korzystać ze Środowiskowych Zasad Wyceny Prac 

Projektowych dostępnych w Portalu Członkowskim ŁOIIB. 

Od lat podtrzymujemy również kontakty z Regionalną Izbą Budownictwa (RIB), m.in. 

uczestnicząc w spotkaniach z cyklu „Środy na Łąkowej” oraz w konferencji Łódzkiej Szkoły 

Rewitalizacji organizowanej we współpracy z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu 

Łódzkiego. 

 

8.3. Współpraca z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa i Okręgowymi Izbami 

Inżynierów Budownictwa 

W XVII Krajowym Zjeździe PIIB, który odbył się w dniach 29-30 czerwca 2018 roku, 

uczestniczyło 12 delegatów ŁOIIB. Gościem na Zjeździe był Sekretarz Stanu w Ministerstwie 

Inwestycji i Rozwoju dr Artur Soboń. 

Bardzo dobrze należy ocenić współpracę z krajowymi organami PIIB oraz Okręgowymi 

Izbami Inżynierów Budownictwa. W marcu 2018 roku w Łodzi odbyło się ogólnopolskie 

spotkanie skarbników PIIB oraz Okręgowych IIB: Małopolskiej, Podlaskiej, Lubuskiej, 

Pomorskiej, Mazowieckiej, Świętokrzyskiej, Zachodniopomorskiej, Wielkopolskiej, 

Warmińsko-Mazurskiej, Kujawsko-Pomorskiej, Śląskiej, Podlaskiej, Podkarpackiej. W maju 

Przewodnicząca Rady reprezentowała ŁOIIB w spotkaniu pt. „Żyj bezpiecznie” 

zorganizowaną przez Śląską OIIB. Natomiast w czerwcu gościliśmy w siedzibie ŁOIIB 

delegację Lubuskiej OIIB. We wrześniu zorganizowaliśmy w Łodzi spotkanie informacyjno-

szkoleniowe Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB oraz Okręgowych Komisji 

Kwalifikacyjnych, w którym uczestniczyło około 140 osób. Przewodnicząca Rady 

reprezentowała ŁOIIB na Europejskim Roku Inżynierów Budownictwa zorganizowanym 

przez Opolską OIIB. Również we wrześniu przedstawiciele ŁOIIB reprezentowali naszą Izbę 

na Centralnych Obchodach Dnia Budowlanych w Warszawie, a w październiku w 
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Mazowieckim Dniu Budowlanych. W listopadzie, w COS w Spale odbyła się narada 

szkoleniowa OSD, OROZ oraz KSD i KROZ, w której uczestniczyli też nasi działacze. 

W organizowanych w 2018 roku przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa szkoleniach 

uczestniczyli członkowie organów ŁOIIB oraz pracownicy biura. 

 

8.4. Współpraca z Politechniką Łódzką 

W 2018 roku kontynuowana była współpraca z Politechniką Łódzką, w szczególności z 

Wydziałem Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska (WBAIŚ). Kadra naukowa 

Wydziału prowadzi często dla członków naszej Izby szkolenia i kursy, publikuje artykuły na 

łamach „Kwartalnika Łódzkiego”. 

W maju w audytorium im. Sołtana odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu PŁ z okazji 

73. rocznicy powstania uczelni i nadania doktoratu h.c. profesorowi Wiktorowi Weberowi 

oraz m.in. wręczeniu nagród w konkursie im. prof. W. Kuczyńskiego, w którym uczestniczyła 

Przewodnicząca Rady ŁOIIB. 

Przewodnicząca Rady uczestniczyła w uroczystej inauguracji roku akademickiego 

2018/2019 na Politechnice Łódzkiej z udziałem Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego Jarosława Gowina, a także w inauguracji roku akademickiego na Wydziale 

Chemicznym oraz w immatrykulacji na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii 

Środowiska Politechniki Łódzkiej.  

Kontynuujemy finansowanie prenumeraty wybranych czasopism naukowo-technicznych 

dla Wydziału BAIŚ oraz Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki 

PŁ.  

 

9. Informacje końcowe 

W 2018 roku wręczono nestorom zawodu „Złote Uprawnienia Budowlane”, które odebrało na 

uroczystości w siedzibie ŁOIIB 37 osób. 

Zadbano również o merytoryczne przygotowanie delegatów wybranych na V kadencję 

Izby, organizując szkolenie nt. prawnych podstaw funkcjonowania samorządu zawodowego 

w COS w Spale. W szkoleniu wzięło udział 83 delegatów, pracownicy biura i 9. 

zaproszonych gości. 

Rok 2018 obfitował w wydarzenia radosne, sukcesy zawodowe naszych kolegów, około 

20. koleżanek i kolegów uzyskało mianowanie na biegłych sądowych. ŁOIIB na prośbę 

Prezesów właściwych Sądów opiniowała te kandydatury. A w październiku wieloletni 

członek ŁOIIB dr hab. inż. Tadeusz Urban prof. PŁ odebrał od Prezydenta RP Andrzeja Dudy 

nominację na profesora zwyczajnego. 
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Niestety były też chwile smutne. W 2018 roku pośród wielu innych, odeszli od nas 

wieloletni członkowie i wypróbowani przyjaciele ŁOIIB prof. dr hab. inż. Maria Kamińska 

oraz doc. dr. inż. Ksawery Krassowski.  Jak co roku w Dzień Zaduszny w kościele pw. św. 

Teresy i św. Jana Bosko została odprawiona msza święta w intencji naszych zmarłych 

koleżanek i kolegów. Wszystkich Ich wspominamy ciepło i z szacunkiem.   

 

Barbara Malec 

Przewodnicząca Rady ŁOIIB 
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Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna ŁOIIB w 2018 r. rozpoczęła swoją działalność w 17-

osobowym składzie: Przewodniczący – dr inż. budownictwa lądowego Ryszard Mes, 

Zastępca Przewodniczącego – mgr inż. budownictwa lądowego Wiktor Jakubowski, Sekretarz 

– mgr inż. telekomunikacji Tomasz Kluska oraz Członkowie: mgr inż. sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych Jan Cichocki, mgr inż. budownictwa lądowego Cecylia Galińska, inż. 

budownictwa lądowego Zofia Kosz-Koszewska, inż. budownictwa lądowego Józef 

Kucharski, mgr inż. sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych Kazimierz Kucharski, mgr inż. 

sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych Maria Lisowska, inż. sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych Józef Nowak, dr inż. sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych Jerzy Przybiński, 

mgr inż. budownictwa Bogusław Orzeł, mgr inż. instalacji i urządzeń elektrycznych Ewa 

Potańska, mgr inż. budownictwa lądowego Wacław Sawicki, mgr inż. budownictwa 

drogowego Zdzisław Soszkowski, mgr inż. budownictwa Andrzej Sułkowski oraz dr inż. 

budownictwa lądowego Tadeusz Wilczyński († 2 lutego 2018 r.). 

Po zjeździe sprawozdawczo-wyborczym ŁOIIB w dniu 14 kwietnia 2018 r. nastąpiły 

zmiany w składzie osobowym Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŁOIIB. Członkami OKK 

ŁOIIB przestali być: mgr inż. budownictwa lądowego Cecylia Galińska, inż. budownictwa 

lądowego Zofia Kosz-Koszewska, dr inż. sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych Jerzy 

Przybiński oraz mgr inż. budownictwa lądowego Wacław Sawicki. Natomiast OKK ŁOIIB 

pozyskała nowych członków: dr inż. budownictwa lądowego Elżbieta Habiera-Waśniewska, 

mgr inż. sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych Andrzej Kisiel, dr inż. budownictwa 

lądowego Szymon Langier, mgr inż. sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych Andrzej Lipiński, 

dr inż. budownictwa lądowego Jan Michajłowski, mgr inż. sieci, instalacji i urządzeń 

sanitarnych Wojciech Wolnicki oraz mgr inż. budownictwa lądowego Andrzej Zwolski. Od 

czasu zjazdu OKK ŁOIIB działa w 19-osobowym składzie pod przewodnictwem Prezydium 

w składzie: Przewodniczący – dr inż. budownictwa lądowego Ryszard Mes, Zastępca 

Przewodniczącego – mgr inż. budownictwa lądowego Wiktor Jakubowski, Sekretarz – mgr 

inż. telekomunikacji Tomasz Kluska. 

Głównym zadaniem Komisji Kwalifikacyjnej ŁOIIB było prowadzenie postępowań 

kwalifikacyjnych, przeprowadzanie egzaminów na uprawnienia budowlane oraz wydawanie 

decyzji o ich nadaniu, względnie o odmowie ich nadania. 

W 2018 r. odbyły się dwie sesje egzaminacyjne: XXXI sesja wiosenna – od 18 maja do 

5 czerwca i XXXII sesja jesienna – od 23 listopada do 7 grudnia 2018 r. Obie sesje poprzedził 

czteromiesięczny okres postępowań kwalifikacyjnych. Komisyjnie kwalifikowano 

dopuszczenie do egzaminu testowego, względnie wydawano postanowienia i wezwania do 
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uzupełnienia dokumentów. Po rozpatrzeniu uzupełniających dokumentów, ostatecznie 

wydawano decyzję o dopuszczeniu do egzaminu lub decyzję o odmowie dopuszczenia do 

egzaminu. 

Na sesję wiosenną i jesienną powołano po pięć trzy- i czteroosobowych zespołów 

kwalifikacyjnych. W celu przeprowadzenia egzaminów na sesję wiosenną i jesienną 

powołano po 19 zespołów egzaminacyjnych w składach odpowiednich do przydzielonych im 

specjalności. W obu sesjach egzaminacyjnych w egzaminach uczestniczyli egzaminatorzy, 

w tym członkowie KK ŁOIIB i osoby z listy egzaminatorów KK ŁOIIB oraz protokolanci 

zespołów egzaminacyjnych. 

Łącznie w 2018 r. w egzaminach testowych na uprawnienia budowlane uczestniczyło 

373 osób, a w egzaminach ustnych 362 osoby. 

Wyniki przeprowadzonych w 2018 r. egzaminów na uprawnienia budowlane 

w poszczególnych specjalnościach zaprezentowane zostały w tabeli. 

Specjalność 
Sesja 

wiosenna 

Sesja 

jesienna 

Wyniki 

łącznie 

konstrukcyjno-budowlana 68 63 131 

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych 

33 41 74 

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

26 17 43 

hydrotechniczna 1 1 2 

drogowa 13 9 22 

mostowa 4 3 7 

telekomunikacyjna  2 0 2 

kolejowa 3 3 6 

Łącznie w 2018 r. 150 137 287 

 

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna przygotowywała, na wniosek Okręgowej Komisji 

Kwalifikacyjnej ŁOIIB, odpowiednie testy dla poszczególnych specjalności i zakresów 

uprawnień budowlanych, natomiast zestawy pytań na egzamin ustny przygotowywali 

uprawnieni członkowie KK ŁOIIB, w oparciu o Centralny Zasób Pytań Egzaminacyjnych. 

Pytania na egzaminy ustne przygotowano w oparciu o Centralny Zasób Pytań 

Egzaminacyjnych oraz o bazę pytań Łódzkiej OKK. Połowę pytań na egzaminie ustnym 
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stanowiły pytania z wiedzy praktycznej, przygotowane przez członków Łódzkiej OKK. Ten 

rodzaj pytań został pozytywnie oceniony przez członków Łódzkiej OKK, jako umożliwiający 

zdającym wykazanie się wiedzą i umiejętnościami nabytymi w czasie odbywania praktyki. 

W 2018 r. odbyło się jedno posiedzenie Specjalistycznego Zespołu Kwalifikacyjnego 

Komisji Kwalifikacyjnej ŁOIIB dla potrzeb postępowania w sprawie nadania tytułu 

rzeczoznawcy budowlanego. Złożony wniosek został zaopiniowany pozytywnie i następnie, 

zgodnie z Regulaminem postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania tytułu 

rzeczoznawcy budowlanego, przesłany do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB celem 

dalszego procedowania i nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego. 

Na bieżącą działalność Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŁOIIB złożyły się m.in.: 

4 posiedzenia plenarne, przyjęcie zarządzeń Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej 

ŁOIIB dotyczących organizacji sesji egzaminacyjnych i wyznaczających składy Zespołów: 

orzekających, opiniujących i specjalistycznych KK ŁOIIB w sprawie wydawania 

postanowień i opinii. 

Udzielono odpowiedzi członkom Izby na zapytania dotyczące interpretacji posiadanych 

przez nich uprawnień budowlanych lub możliwości ich rozszerzenia. Dokonano 34 

interpretacji posiadanych uprawnień budowlanych w formie pisma informacyjnego. W 2018 

r. w KK ŁOIIB zarejestrowano 1090 pisma przychodzące oraz 540 pisma wychodzące. 

Przewodniczący, Zastępca przewodniczącego lub Sekretarz OKK ŁOIIB pełnili stały 

dyżur w siedzibie Izby w czwartki w godzinach 15.30-18.00.  

Przewodniczący OKK ŁOIIB lub/i jego Zastępca uczestniczyli w 2018 r. 

w posiedzeniach Rady ŁOIIB oraz w posiedzeniach Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 

z udziałem Przewodniczących OKK. W dniach 13-15 września 2018 r. w Łodzi odbyło się 

szkolenie KKK z udziałem członków OKK i pracowników obsługi prawnej OKK. Pierwszego 

dnia, na zaproszenie Przewodniczącej Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa, Pani mgr inż. Barbary Malec goście odwiedzili siedzibę Łódzkiej Okręgowej 

Izby Inżynierów Budownictwa, a następnie udali się na wycieczkę krajoznawczą po Łodzi. 

Drugiego dnia w czasie szkolenia merytorycznego, prelegenci, dr hab. Joanna Smarż oraz 

mec. Tomasz Dobrowolski przybliżyli uczestnikom spotkania najistotniejsze kwestie 

dotyczące postępowania w sprawie nadawania uprawnień budowlanych oraz zaprezentowali 

konkluzje KKK wynikające z analizy odwołań od negatywnych decyzji okręgowych komisji 

kwalifikacyjnych. Sobotnia sesja poświęcona była prezentacji opracowywanego przez 

Krajową Komisję Kwalifikacyjną nowego systemu informatycznego służącego do organizacji 

sesji egzaminacyjnych. Ponadto Pan Andrzej Gałkiewicz omówił zmiany w przepisach prawa 
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dotyczących funkcjonowania zawodu inżyniera budownictwa. Szkolenie cieszyło się dużą 

frekwencją oraz zainteresowaniem ze strony uczestników. 

Bieżącą obsługę administracyjną Komisji Kwalifikacyjnej ŁOIIB prowadziło dwóch 

pracowników w wymiarze czasu pracy 2 etatów. Należy podkreślić również znaczny wkład 

pracy i zaangażowanie wszystkich członków Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz 

pracowników biura ŁOIIB w skutecznym realizowaniu zadań Komisji. 

 

Ryszard Mes 
Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej ŁOIIB 

 
Tomasz Kluska 

Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej ŁOIIB 
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Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów 

oraz inżynierów budownictwa (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1725) Okręgowy Sąd Dyscyplinarny 

Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa składa Okręgowemu Zjazdowi Łódzkiej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa niniejsze roczne sprawozdanie ze swej działalności w 2018 

roku. 

1. W omawianym okresie (w porównaniu do poprzedniego roku) uległ zmianie skład 

osobowy Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego: 

– skład do dnia 14 kwietnia 2018 roku: 

Krzysztof Kopacz – przewodniczący oraz członkowie: Jarosław Bednarek, Włodzimierz 

Bojanowski, Piotr Paweł Garwolski, Tadeusz Gruszczyński, Bogusława Gutowska, Juliusz 

Kopytowski, Andrzej Krzesiński, Witold Nykiel, Grażyna Orzeł, Andrzej Potański, Adam 

Różycki, Janusz Skupiński, Krzysztof Werner, Henryk Więckowski, Andrzej Jan Wybór; 

– skład od dnia 14 kwietnia 2018 roku wybrany podczas XVII Okręgowego Zjazdu Łódzkiej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i funkcje ustalone uchwałą Sądu z dnia 26 

kwietnia 2018 roku: 

Beata Ciborska – przewodnicząca, Adam Różycki – zastępca przewodniczącej, Grażyna 

Orzeł – sekretarz oraz członkowie: Jarosław Bednarek, Włodzimierz Bojanowski, Piotr 

Garwolski, Tadeusz Gruszczyński, Bogusława Gutowska, Dorota Marczak, Witold Nykiel, 

Andrzej Potański, Marek Robocień, Janusz Skupiński, Przemysław Solarek, Henryk 

Więckowski, Andrzej Wybór. 

2. W analizowanym okresie do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego wpłynęły: 1 wniosek o 

zatarcie kary, 1 wniosek o ukaranie z tytułu odpowiedzialności zawodowej złożone przez 

Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej ŁOIIB. Pozostałe rozpatrywane 

sprawy wpłynęły do OSD w latach ubiegłych.  

3. W analizowanym okresie odbyło się 5 posiedzeń składów orzekających oraz 4 rozprawy. 

4. Łącznie w okresie 2018 roku OSD ŁOIIB zajmował się w sumie 9 sprawami, w tym: 

a) 1 sprawa podjęta po zawieszeniu wszczęta na podstawie wniosku o wszczęcie 

postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej pochodzącego od OROZ 

ŁOIIB złożonego w 2013 r.; 

b) 1 sprawa o stwierdzenie utraty uprawnień budowlanych podjęta po zawieszeniu 

wszczęta w 2014 r., 

c) 1 sprawa w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej wszczęta w 2017 r. na 

podstawie wniosku OROZ ŁOIIB o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego– 

uchylona do ponownego rozpoznania przez KSD (decyzja nieostateczna); 

d) 3 sprawy wszczęte na podstawie wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie 
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odpowiedzialności zawodowej pochodzących od OROZ ŁOIIB złożonych w 2017 r., 

e) 1 sprawa wszczęta na podstawie wniosku o zatarcie kary złożonego w 2017 r., 

f) 1 sprawa wszczęta na podstawie wniosku o zatarcie kary złożonego w 2018 r., 

g) 1 sprawa wszczęta na podstawie wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie 

odpowiedzialności zawodowej pochodzącego od OROZ ŁOIIB złożonego w 2018 r. 

 

5. Okręgowy Sąd Dyscyplinarny prawomocnie rozstrzygnął w 2018 roku osiem spraw 

w następujący sposób: 

a) 2 postępowania zakończyły się wydaniem decyzji o zatarciu kary; 

b) 1 postępowanie zakończyło się wydaniem decyzji uznającej obwinionego za winnego 

popełnienia zarzucanych czynów i orzekającej karę upomnienia z jednoczesnym 

obowiązkiem zdania w terminie dwóch lat egzaminu; 

c) 1 postępowanie zakończyło się wydaniem decyzji umarzającej postępowanie 

w sprawie odpowiedzialności zawodowej wobec uznania obwinionego za niewinnego 

zarzucanych mu czynów; 

d) 2 postepowania zakończyły się wydaniem decyzji uznającej obwinionego za winnego 

popełnienia zarzucanych czynów i orzekającej karę upomnienia; 

e) 1 postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej uprzednio zawieszone 

zakończyło się wydaniem decyzji o umorzeniu postępowania wobec 

bezprzedmiotowości dalszego postępowania – (decyzja nieostateczna); 

f) 1 postępowanie w sprawie utraty uprawnień budowlanych uprzednio zawieszone 

zakończyło się wydaniem decyzji umarzającej wobec bezprzedmiotowości dalszego 

postępowania – (decyzja nieostateczna). 

 

6. Wśród spraw nierozstrzygniętych w 2018 roku są następujące sprawy: 

a) 1 postępowanie wszczęte na podstawie wniosku o wszczęcie postępowania 

dyscyplinarnego złożonego przez OROZ ŁOIIB w 2017 roku – orzeczenie OSD 

ŁOIIB uchylone przez KSD i sprawa przekazana do ponownego rozpoznania (decyzja 

nieostateczna). 

 

7. Udział w szkoleniach: 

Przewodnicząca Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Beata Ciborska oraz Zastępca 

Przewodniczącej Adam Różycki wzięli udział w naradzie szkoleniowej organizowanej przez 

Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Przewodniczącego Krajowego 

Sądu Dyscyplinarnego w Jadwisinie w dniach 25-26 maja 2018 r. W dniach 20 – 22 września 
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2018 r. w szkoleniu organizowanym przez Śląską OIIB w Wiśle wzięli udział członkowie 

Sądu Grażyna Orzeł i Janusz Skupiński. Natomiast w dniach 25-27 października 2018 r. w 

szkoleniu organizowanym przez Mazowiecką Okręgową Izbę wzięli udział członkowie OSD 

Witold Nykiel oraz Przemysław Solarek. Ponadto Przewodnicząca Sądu wzięła udział w 

szkoleniu organizowanym przez Krajowy Sąd Dyscyplinarny i Krajowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej w dniach 16-17 listopada 2018 r. w Spale.  

8. Współpraca Sądu z Okręgowymi Rzecznikami Odpowiedzialności Zawodowej ŁOIIB, jak 

również z Okręgową Radą ŁOIIB oraz Biurem Izby przebiegała w 2018 r. bez zakłóceń. 

9. Analiza postępowań prowadzonych przez OSD ŁOIIB w 2018 roku 

Łącznie w analizowanym okresie OSD ŁOIIB zajmował się 9 sprawami, co stanowi 

nieznaczny spadek ilości prowadzonych spraw w porównaniu z rokiem 2017 r. (11 spraw). 

Nadal jest też zauważalna niska liczba spraw z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej. 

W 2017 roku wpłynęła jedna sprawa z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej i zakończyła 

się wydaniem w dniu 14.12.2017 roku orzeczenia zasądzającego karę upomnienia, którą KSD 

na skutek odwołania orzeczeniem nr 2/2018 z dnia 2.10.2018 roku uchylił i skierował sprawę 

do ponownego rozpoznania (orzeczenie nieostateczne). W 2018 roku natomiast nie 

zarejestrowano żadnej sprawy z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej.  

Natomiast nie uległ zmianie fakt, iż wszystkie postępowania w sprawie 

odpowiedzialności zawodowej dotyczą osób pełniących funkcję kierownika budowy.   

Niezmiennie, najczęściej w postępowaniach w sprawach odpowiedzialności zawodowej 

stwierdzone zostały naruszenia podczas pełnienia funkcji kierownika budowy obowiązków 

kierowania robotami budowlanymi zgodnie z projektem, a tym samym z decyzją pozwolenie 

na budowę, a więc czyny wypełniające dyspozycję przepisu art. 95 pkt 4 w zw. z art. 22 pkt 3 

ustawy Prawo budowlane oraz naruszenia obowiązku prawidłowego dokumentowania 

przebiegu budowy zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu, rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

 

 

Beata Ciborska 

Przewodnicząca Sądu Dyscyplinarnego ŁOIIB 
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ŁOIIB W 2018 ROKU 
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Stosownie do art. 26 ust. 3 ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 

budownictwa z dnia 15 grudnia 2000 roku (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) Okręgowy Rzecznik 

Odpowiedzialności Zawodowej Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – 

koordynator przedstawia poniżej sprawozdanie z działalności Okręgowych Rzeczników 

Odpowiedzialności Zawodowej w 2018 roku.  

1. Skład organu. 

Skład od dnia 1 stycznia do 14 kwietnia 2018 roku: 

A) Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej-koordynator:  

Beata Ciborska 

B) Okręgowi Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej: 

 inż. Wojciech Hanuszkiewicz; 

 mgr inż. Małgorzata Suchanowska; 

 inż. Jacek Kałuszka; 

 mgr inż. Grzegorz Rudzki. 

Skład organu od dnia 14 kwietnia 2018 roku prezentuje się następująco: 

C) Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej-koordynator: 

 mgr inż. Andrzej Krzesiński; 

D) Okręgowi Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej: 

 inż. Wojciech Hanuszkiewicz; 

 mgr inż. Krzysztof Kopacz; 

 inż. Jacek Kałuszka; 

 mgr inż. Grzegorz Rudzki. 

 

Zgodnie z ustaleniami podjętymi na posiedzeniu organu w dniu 26 kwietnia 2018 r. 

Okręgowy Rzecznik koordynator reprezentuje organ przed okręgowymi organami Naszej 

Izby w sprawach administracyjnych, jak również w zakresie obowiązków: sprawozdawczości 

i udzielania informacji wynikających z art. 26 pkt 3 ustawy o samorządach zawodowych 

architektów oraz inżynierów budownictwa i § 4 pkt 3 i 4 Regulaminu okręgowych 

rzeczników odpowiedzialności zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Ponadto 

Okręgowy Rzecznik koordynator decyduje o podziale obowiązków, w tym podziale 

wpływających spraw według specjalności jaką posiada Rzecznik z racji posiadanych 

uprawnień budowlanych, według obciążenia poszczególnych Rzeczników prowadzonymi 

sprawami oraz mają na uwadze unikanie prowadzenia spraw z własnego okręgu (przy czym 
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ustalono, że pod pojęciem okręgu należy rozumieć obwód wyborczy, zgodnie z podziałem 

objętym przez ŁOIIB).  

Utrzymany jest stały cotygodniowy dyżur Okręgowego Rzecznika koordynatora (każdy 

czwartek od godz. 15
30

 do godz. 18
00

). Harmonogram dyżurów dostępny jest na stronie 

internetowej.  

 

2. Działalność Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej ŁOIIB. 

W okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku Okręgowi Rzecznicy 

Odpowiedzialności Zawodowej ŁOIIB wszczęli 20 postępowań, 19 postępowań w sprawach 

odpowiedzialności zawodowej i 1 postępowanie w sprawie odpowiedzialności 

dyscyplinarnej. Ponadto 2 postepowania były kontynuowane z 2017 roku. W sumie w 2018 

roku prowadzone były 22 postępowania.  

Informacja o rozstrzygnięciach podjętych w poszczególnych sprawach stanowi załącznik 

nr 1 do niniejszego sprawozdania. 

 

3. Analiza spraw. 

Analiza ilościowa 

 

1. Odpowiedzialność zawodowa – 21 spraw 

a. umorzone – 13 

b. wnioski o ukaranie – 1 

c. sprawy w toku – 7 

2. Odpowiedzialność dyscyplinarna – 1 sprawa w toku 

3. Rozstrzygnięto postępowania z zakresu odpowiedzialności zawodowej, które 

rozpoczęto w 2017 r., a nie zostały w 2017 r. zakończone: 

a. umorzone – 2 

b. wnioski o ukaranie – 0 

4. Rozstrzygnięto 0 postępowań z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej. 

 

W roku 2018 ilość wszczętych postępowań wzrosła jak w roku poprzednim – 20 spraw (w 

roku poprzednim 16). Zmalała liczba wniosków wnoszonych przez Okręgowych Rzeczników 

Odpowiedzialności Zawodowej do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŁOIIB. W 2018 roku 

Rzecznicy wnieśli 1 wniosek do OSD ŁOIIB, w 1 sprawie odpowiedzialności zawodowej. W 

roku 2017 roku natomiast zostało wniesionych 9 wniosków do OSD ŁOIIB, w sprawach 

odpowiedzialności zawodowej oraz 0 w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej.  
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Znacznie zwiększyła się liczba wydawanych rozstrzygnięć kończących postępowanie na 

etapie OROZ ŁOIIB w sprawach odpowiedzialności zawodowej. Okręgowi Rzecznicy 

Odpowiedzialności Zawodowej wydali 13 decyzji o umorzeniu postępowania wyjaśniającego 

w sprawach odpowiedzialności zawodowej. Natomiast w sprawach odpowiedzialności 

dyscyplinarnej zmalała liczba wydawanych rozstrzygnięć do 0. Rzecznik wszczął jedno 

postępowanie dyscyplinarne, jednak będzie ono dalej prowadzone w 2019 roku. 

Do końca 2018 roku rozstrzygniętych zostało 14 spraw (w tym 2 z 2017 roku), pozostałe 

sprawy (8) z 2018 r. będą dalej prowadzone w 2019 roku. 

 

Analiza merytoryczna wybranych zagadnień 

 

Podobnie jak w latach ubiegłych widoczny jest brak świadomości ze strony kierowników 

budów jak i inspektorów nadzoru inwestorskiego co do rodzajów i zakresu odpowiedzialności 

jaką ponoszą za daną inwestycję. Często bowiem wytłumaczeniem kierownika budowy dla 

nieprawidłowości w zakresie np. poczynionych odstępstw od projektu i pozwolenia na 

budowę jest życzenie inwestora czy też zakres zawartej z nim umowy. Dotyczy to zwłaszcza 

budów małych, w szczególności domków jednorodzinnych lub niewielkich obiektów 

gospodarczych, pomimo tego, że są one prowadzone przez osoby z wieloletnim stażem na 

budowach jako kierownicy budów  i inspektorzy nadzoru inwestorskiego.  

 

5. Szkolenia. 

W dniu 8 maja 2018 roku Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej ŁOIIB brali udział w 

szkoleniu organizowanym przez ŁOIIB dotyczącym ochrony danych osobowych. W dniach 

25-26 maja 2018 roku rzecznik-koordynator Andrzej Krzesiński brał udział w naradzie 

szkoleniowej Przewodniczących Okręgowych Sądów Dyscyplinarnych OIIB i Okręgowych 

Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej OIIB (koordynatorów) wybranych na V 

kadencję 2018-2022, która miała miejsce w Jadwisinie. Rzecznicy – Pan Grzegorz Rudzki i 

Pan Wojciech Hanuszkiewicz – w dniach 20-22 września 2018 roku brali udział w szkoleniu 

organizowanych przez Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. Rzecznik-

koordynator brał także udział w szkoleniu organizowanym przez Mazowiecką OIIB w 

Warszawie w dniach 25-27 października 2018 roku. Ponadto w naradzie szkoleniowej w 

Spale w dniach 16-17 listopada 2018 roku brał udział Rzecznik-koordynator oraz pracownik 

Biura ŁOIIB obsługujący Rzecznika – Nina Piotrowska.  

 

 



94 
 

6. Współpraca z organami samorządu. 

Okręgowi Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej współpracowali i współdziałali 

w różnym stopniu z częścią organów ŁOIIB i Biurem ŁOIIB oraz Krajowym Rzecznikiem 

Odpowiedzialności Zawodowej PIIB. Działania związane ze sprawozdawczością, 

przekazywaniem informacji zostały poniżej opisane. 

a. Okręgowa Rada ŁOIIB/Biuro ŁOIIB. 

Współpraca z Radą na płaszczyźnie administracyjnej układała się poprawnie. Rada 

ŁOIIB zapewniła stałą obsługę dla Okręgowych Rzeczników przez pracownika biura 

ŁOIIB w wymiarze 1 etatu. W posiedzeniach Rady, Okręgowych Rzeczników 

Odpowiedzialności Zawodowej reprezentował Okręgowy Rzecznik-koordynator. 

b. Okręgowy Sąd Dyscyplinarny ŁOIIB. 

W toku prowadzonych postępowań wzajemne wywiązywanie się z obowiązków przez 

oba organy nie budzi żadnych zastrzeżeń. 

 

6. Sprawozdawczość. 

W zakresie obowiązków: sprawozdawczości i udzielania informacji, wynikających z art. 26 

pkt 3 ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa i § 4 pkt 

3 i 4 Regulaminu okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej Polskiej Izby 

Inżynierów Budownictwa, Okręgowy Rzecznik-koordynator wywiązał się udzielając 

stosownych informacji na posiedzeniach Okręgowej Rady ŁOIIB oraz poprzez złożenie 

sprawozdania z działalności organu w 2017 roku do Krajowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej PIIB (pismo OROZ/18/192/18), a także Informacji z 

działalności organu w 2017 roku do Okręgowej Rady ŁOIIB (pismo OROZ/17/18). 

Sprawozdanie roczne organu było również przekazane Okręgowemu Zjazdowi ŁOIIB (pismo 

OROZ/121/18).  

 

Andrzej Krzesiński 

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej ŁOIIB-Koordynator 
 

 

 

Załączniki: 

1) Informacja o rozstrzygnięciach podjętych w poszczególnych sprawach. 
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Wykaz spraw prowadzonych przez Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności 

Zawodowej Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w 2018 roku.  

Stan na dzień 31 grudnia 2018 r. 

 

Informacja o rozstrzygnięciach podjętych w poszczególnych sprawach: 

 

 

a) Sprawy wszczęte w roku 2017: 

15 zawodowa – Decyzja nr 1/2018 o umorzeniu postępowania wyjaśniającego 

16 zawodowa – Decyzja nr 2/2018 o umorzeniu postępowania wyjaśniającego; 

 

b) Sprawy wszczęte w roku 2018: 

01  zawodowa – Decyzja Nr 3/2018 o umorzeniu postępowania wyjaśniającego; 

02 zawodowa – Decyzja Nr 10/2018 o umorzeniu postępowania wyjaśniającego; 

03 zawodowa – Decyzja Nr 4/2018 o umorzeniu postępowania wyjaśniającego; 

04 zawodowa – Decyzja Nr 8/2018 o umorzeniu postępowania wyjaśniającego; 

05 zawodowa – Decyzja Nr 9/2018 o umorzeniu postępowania wyjaśniającego; 

06 zawodowa – Decyzja Nr 6/2018 o umorzeniu postępowania wyjaśniającego; 

07 zawodowa – Decyzja Nr 7/2018 o umorzeniu postępowania wyjaśniającego; 

08 zawodowa – Decyzja nr 5/2018 o umorzeniu postępowania wyjaśniającego; 

09 zawodowa – Decyzja Nr 11/2018 o umorzeniu postępowania wyjaśniającego; 

10 zawodowa – Wniosek o ukaranie nr 1/2018; 

11 zawodowa – Decyzja Nr 12/2018 o umorzeniu postępowania wyjaśniającego; 

12 zawodowa – Decyzja Nr 13/2018 o umorzeniu postępowania wyjaśniającego; 

13 zawodowa – Sprawa w toku; 

14 zawodowa – Sprawa w toku; 

15 zawodowa – Sprawa w toku; 

16 zawodowa – Sprawa w toku; 

17 zawodowa – Sprawa w toku; 

18  zawodowa – Sprawa w toku; 

19 zawodowa – Sprawa w toku; 

20 dyscyplinarna – Sprawa w toku. 
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ 

ŁOIIB W 2018 ROKU 
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Sporządzone na podstawie § 2 ust. 1 pkt 2 i § 5 ust. 2 pkt 6 Regulaminu okręgowych komisji 

rewizyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 

 

1. Skład osobowy 

W roku 2018 Okręgowa Komisja Rewizyjna ŁOIIB pracowała w następującym składzie:  

Piotr Filipowicz – przewodniczący, Marek Stańczak – zastępca przewodniczącego, Izabela 

Drobnik-Kamińska – sekretarz, Maria Bujacz, Waldemar Gumienny, Andrzej Masztanowicz, 

Monika Moczydłowska.  

Skład Komisji pozostaje niezmienny od XIII Zjazdu ŁOIIB. XVII Zjazd ŁOIIB 

ponownie wybrał do Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŁOIIB te same osoby. 

 

2. Posiedzenia  

W roku 2018 odbyło się 9 posiedzeń plenarnych OKR, w tym 3 w dniach 16.01, 13.03 i 

27.03.2018 miały miejsce jeszcze w IV kadencji, tj. przed XVII Zjazdem Sprawozdawczo 

Wyborczym ŁOIIB. Pozostałe 6 posiedzeń  w dniach: 23.04, 26.06, 25.07, 19.09, 04.12, 

20.12.2018 to posiedzenia nowej V kadencji. Średnia frekwencja na wszystkich 

posiedzeniach wyniosła 96,8%.  

Na pierwszym posiedzeniu plenarnym po XVII Zjeździe ŁOIIB w dniu 23.04.2018 OKR 

ŁOIIB ukonstytuowała się na V kadencję. Na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego OKR 

ŁOIIB ponownie wybrano kolegę Marka Stańczaka, a na stanowisko Sekretarza ponownie 

wybrano koleżankę Izabelę Drobnik Kamińską.  

Na tym samym posiedzeniu przyjęto uchwałą Ramowy plan pracy OKR ŁOIIB na okres 

od kwietnia 2018 do kwietnia 2019 r. Na kolejnych posiedzeniach omawiano sprawy 

związane z organizacją kontroli planowanych i doraźnych, podejmowano uchwały, omawiano 

sytuację budżetową Izby oraz realizację wniosków pokontrolnych, a także bieżącą 

problematykę stanowiącą przedmiot obrad Rady i Prezydium Rady ŁOIIB. 

Zależnie od bieżących potrzeb między posiedzeniami plenarnymi OKR odbywały się 

posiedzenia Prezydium OKR o charakterze roboczym, poświęcone przede wszystkim 

przygotowaniom posiedzeń plenarnych. W ciągu całego roku 2017 Przewodniczący OKR brał 

udział w posiedzeniach Rady ŁOIIB oraz w posiedzeniach Prezydium Rady ŁOIIB.  

 

3. Kontrole planowane przed XVII Zjazdem Sprawozdawczo Wyborczym ŁOIIB 

Przed XVII Okręgowym Zjazdem ŁOIIB od początku roku 2018 działalność OKR była 

poświęcona ośmiu przeprowadzanym kontrolom planowanym. Były to:  
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1. Kontrola działalności Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej.  

2. Kontrola działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego. 

3. Kontrola Biura ŁOIIB w zakresie spraw administracyjno-porządkowych. 

4. Kontrola Biura ŁOIIB w zakresie umów.  

5. Kontrola działalności Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.  

6. Kontrola ŁOIIB w zakresie prawidłowości zarządzania majątkiem za rok 2017. 

7. Kontrola działalności finansowej i realizacji budżetu ŁOIIB za rok 2017. 

8. Kontrola realizacji uchwał Rady, Prezydium i wniosków zjazdowych podjętych  

w roku 2017. 

Na podstawie wyników ww. kontroli planowanych oraz kontroli doraźnych 

Przewodniczący OKR sporządził sprawozdanie z działalności OKR za rok 2017. Wyżej 

wymienione sprawozdanie zostało zaakceptowane uchwałą OKR ŁOIIB na ostatnim przed 

Zjazdem posiedzeniu w dniu 27.03.2018 r. Przewodniczący OKR przedstawił ww. 

sprawozdanie delegatom na XVII Zjazd ŁOIIB. XVII Zjazd ŁOIIB przyjął sprawozdanie 

OKR ŁOIIB za rok 2017.  

Ponadto Przewodniczący OKR ŁOIIB wystąpił do XVII Zjazdu ŁOIIB o przyjęcie 

następujących uchwał: 

 o przyjęcie wykonania budżetu Izby za rok 2017, zatwierdzenie przedłożonego 

sprawozdania finansowego za rok 2017 oraz  przeznaczenie osiągniętego zysku netto 

na zwiększenie funduszu własnego, 

 o udzielenie absolutorium dla Rady ŁOIIB za rok 2017.  

Zjazd obydwie uchwały przyjął.  

 

4. Plan pracy 

Po XVII Zjeździe ŁOIIB został opracowany i przyjęty uchwałą 2/V/2018/OKR na 

posiedzeniu plenarnym w dniu 23.04.2018 Ramowy plan pracy OKR ŁOIIB, obejmujący 

okres od XVII do XVIII Zjazdu ŁOIIB.  

W Ramowym planie pracy przewidziano przeprowadzenie następujących kontroli 

doraźnych: 

  kontrola Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej po wiosennej sesji egzaminacyjnej 

2018; 

  kontrola Rady Programowej i Działu Wydawnictw ŁOIIB; 

  kontrole doraźne placówek terenowych w Kutnie, Sieradzu, Skierniewicach, 

Wieluniu, Bełchatowie i Piotrkowie Trybunalskim; 
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  kontrola Zespołu Rady ŁOIIB do Spraw Samopomocowych – została 

przeprowadzona już w roku 2019. 

Wszystkie kontrole doraźne objęte Ramowym planem pracy zostały przeprowadzone. Z 

wszystkich kontroli sporządzono protokoły i podjęto uchwały o ich zatwierdzeniu. 

Ostatnim punktem planu pracy było opracowanie niniejszego sprawozdania. 

 

5. Wnioski o nadanie srebrnych i złotych odznak PIIB    

Zgodnie z Regulaminem nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa OKR ŁOIIB zapoznała się z działalnością poszczególnych kandydatów  na 

rzecz samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, sporządziła wnioski i uchwałami o 

numerach od 4/V/2018 do 13/V/2018, podjętymi na posiedzeniu w dniu 25.07.2018 

06.07.2017, zawnioskowała do Krajowej Rady PIIB o nadanie Złotej i Srebrnej Honorowej 

Odznaki PIIB dziesięciu osobom, członkom naszej izby: 

1. Wojciech Drozdek – Złota Odznaka 

2. Andrzej Lipiński – Złota Odznaka 

3. Jarosław Bednarek – Srebrna Odznaka 

4. Edyta Kwiatkowska –  Srebrna Odznaka 

5. Maria Lisowska – Srebrna Odznaka 

6. Witold Nykiel – Srebrna Odznaka 

7. Andrzej Potański – Srebrna Odznaka 

8. Henryk Więckowski – Srebrna Odznaka 

9. Andrzej Wybór – Srebrna Odznaka 

10. Zbigniew Kubiak– Srebrna Odznaka 

Honorowe odznaki zostały przyznane zgodnie z wnioskami wszystkim dziesięciu 

osobom.  

 

6. Szkolenia 

Okręgowa Komisja Rewizyjna ŁOIIB brała udział w corocznym szkoleniu Krajowej Komisji 

Rewizyjnej i komisji okręgowych, które w dniach 18-20 października 2018 odbyło się w 

Katowicach. W szkoleniu brało udział sześciu członków OKR ŁOIIB. 

Szkolenie składało się z dwóch części obejmujących zagadnienia prawne i zagadnienia 

finansowo-ekonomiczne. 

W zagadnieniach prawnych prowadzący mec. Krzysztof Zając przedstawił następujące 

tematy: 

 prawa, obowiązki i odpowiedzialność członków organów kontrolnych, 
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 ochrona danych osobowych, 

 zakres kontroli działalności statutowej, finansowej i gospodarczej wynikający, 

 z obowiązujących w PIIB dokumentów, 

 efektywność i jakość pracy organów kontrolnych PIIB – skuteczność rozpatrzenia  

i wykonania wniosków i zaleceń z kontroli. 

W zagadnieniach finansowo-ekonomicznych prowadzący mgr Marian Mońka omówił 

następujące tematy: 

 kontrola realizacji budżetu i kontrola sprawozdania finansowego, 

 ocena dokumentów dotyczących gospodarki finansowej w OIIB i PIIB przez OKR  

i KKR, 

 zasady gospodarki finansowej PIIB, 

 aktualne akty prawne dotyczące rachunkowości, 

 przepisy regulujące zagadnienia umów cywilno-prawnych, 

 zakres odpowiedzialności audytu zewnętrznego i komisji rewizyjnej w OIIB i PIIB. 

Ponadto w toku szkolenia były Przewodniczący KKR PIIB kol. Tadeusz Durak wygłosił 

wykład na temat: Wzmocnienie roli Komisji Rewizyjnych PIIB poprzez zmiany w 

regulaminach. Bardzo ważnym elementem szkolenia była dyskusja, w ramach, której można 

było zadawać pytania związane z codzienną pracą organów kontrolnych. 

Liczny udział członków OKR ŁOIIB w szkoleniu pozwala na zachowanie odpowiedniego 

poziomu wykonywania obowiązków organu kontrolnego oraz zapewnia jego ciągłość w 

następnych kadencjach po częściowych zmianach składu osobowego. 

Ponadto Przewodniczący OKR ŁOIIB brał udział w naradach szkoleniowych 

organizowanych przez Krajową Komisję Rewizyjną z udziałem członków KKR i wszystkich 

przewodniczących okręgowych komisji rewizyjnych.  W ramach tych narad Przewodniczący 

poinformował Krajową Komisję Rewizyjną o bieżącej realizacji planu pracy w OKR ŁOIIB. 

W roku 2018 zorganizowano dwie takie narady. 

 

7. Kontrole doraźne 

W roku 2018 Okręgowa Komisja Rewizyjna ŁOIIB przeprowadziła 8 kontroli doraźnych. 

Wszystkie kontrole doraźne przeprowadzane w roku 2018 podjęto z inicjatywy własnej OKR 

ŁOIIB. Były one ujęte w Ramowym planie pracy. 

W roku 2018 nie przeprowadzano kontroli wynikających ze skarg i wniosków członków i 

organów Izby. 
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7.1. Kontrola działalności Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej po wiosennej sesji 

egzaminacyjnej 2018 r. 

Kontrola wykazała wzorowy porządek i przejrzystość w przedstawionych do kontroli 

dokumentach. Stwierdzono ponadto równomierne obciążenie pracą członków Komisji, o co 

wnioskowała OKR we wnioskach pokontrolnych z lat ubiegłych. Nie stwierdzono żadnych 

nieprawidłowości w składach kwalifikacyjnych, egzaminacyjnych i orzekających. 

Wyniki kontroli zatwierdzono Uchwałą Nr 3/V/2018 OKR, podjętą w dniu 25 lipca 2018 r. 

 

7.2. Kontrola Rady Programowej i Działu Wydawnictw ŁOIIB  

W wyniku kontroli stwierdzono, że: 

 posiedzenia Rady Programowej nie są we właściwy sposób dokumentowane – brak 

protokołów posiedzeń, co jest niezgodne z Regulaminem Rady Programowej 

Wydawnictw ŁOIIB, 

 sposób udzielania zamówień na skład i druk „Kwartalnika Łódzkiego” jest niezgodny 

z Regulaminem dokonywania zakupów, zlecania dostaw i świadczenia usług na rzecz 

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.  

Wyniki kontroli zatwierdzono uchwałą NR 14/V/2018 OKR podjętą w dniu 19 września 

2018 r. 

Stwierdzić należy, że wykazane w kontroli nieprawidłowości zostały niezwłocznie 

usunięte. Do OKR przekazano zaległe protokoły z posiedzeń Rady Programowej 

Wydawnictw, sporządzone na podstawie zapisu elektronicznego oraz protokoły bieżące. 

Zlecanie składu i druku „Kwartalnika Łódzkiego” doprowadzono do stanu zgodnego z 

Regulaminem. 

 

7.3. Kontrola Placówki Terenowej ŁOIIB w Piotrkowie Trybunalskim  

Kontrolę Placówki Terenowej ŁOIIB w Piotrkowie Trybunalskim przeprowadzono w dniu 23 

października 2018 roku.  

Stwierdzono, że Placówka Terenowa ŁOIIB w Piotrkowie Trybunalskim spełnia 

wszystkie wymogi regulaminu Placówek Terenowych ŁOIIB. W związku z powyższym nie 

sformułowano zaleceń pokontrolnych. Z kontroli placówki sporządzono protokół nr 

3/OKR/V/2018, który następnie zatwierdzono uchwałą nr 16/V/2018/OKR z dnia 4 grudnia 

2018 r. 
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7.4. Kontrola Placówki Terenowej ŁOIIB w Bełchatowie  

Kontrolę Placówki Terenowej ŁOIIB w Bełchatowie przeprowadzono w dniu 10 października 

2018 roku.  

Stwierdzono, że Placówka Terenowa ŁOIIB w Bełchatowie spełnia wszystkie wymogi 

regulaminu placówek terenowych ŁOIIB.  W związku z powyższym nie sformułowano 

zaleceń pokontrolnych.  Z kontroli placówki sporządzono protokół nr 4/OKR/V/2018, który 

następnie zatwierdzono uchwałą nr 15/V/2018/OKR  

z dnia 4 grudnia 2018 r. 

 

7.5. Kontrola Placówki Terenowej ŁOIIB w Kutnie  

Kontrolę Placówki Terenowej ŁOIIB w Kutnie przeprowadzono w dniu 15 listopada 2018 

roku.  

Stwierdzono małe zainteresowanie działaniem placówki wśród miejscowej społeczności 

inżynierskiej. Zalecono rozważenie sensu dalszego istnienia placówki lub uaktywnienie jej 

działalności po znalezieniu stałej siedziby. 

Z kontroli placówki sporządzono protokół nr 5/OKR/V/2018, który następnie 

zatwierdzono uchwałą nr 17/V/2018/OKR z dnia 4 grudnia 2018 r. 

W ramach realizacji zalecenia postanowiono zintensyfikować działanie Placówki 

Terenowej ŁOIIB w Kutnie. Pełnienia funkcji nowego opiekuna placówki podjął się kol. 

Bogdan Krawczyk. Jednocześnie zaproponował urządzenie siedziby Placówki w swoim 

biurze zlokalizowanym w centrum miasta. 

 

7.6. Kontrola Placówki Terenowej ŁOIIB w Skierniewicach  

Kontrolę Placówki Terenowej ŁOIIB w Skierniewicach przeprowadzono w dniu 22 

października 2018 roku.  

Stwierdzono, że Placówka Terenowa w Skierniewicach jest dobrze zorganizowana i 

spełnia podstawowe cele, dla których została powołana. Koszty funkcjonowania placówki 

oceniono jako niskie. W związku z powyższym nie sformułowano zaleceń pokontrolnych.  

Z kontroli Placówki sporządzono protokół nr 6/OKR/V/2018, który następnie 

zatwierdzono uchwałą nr 18/V/2018/OKR z dnia 4 grudnia 2018 r. 

 

7.7. Kontrola Placówki Terenowej ŁOIIB w Wieluniu  

Kontrolę Placówki Terenowej ŁOIIB w Wieluniu przeprowadzono w dniu 29 października 

2018 roku.  
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Stwierdzono, że Placówka Terenowa w Wieluniu jest dobrze zorganizowana i spełnia 

podstawowe cele, dla których została powołana. Bardzo przydatnym elementem jest Książka 

Pracy placówki, w której odnotowano wszystkie ważniejsze wydarzenia z jej funkcjonowania. 

Nie sformułowano zaleceń pokontrolnych.   

Z kontroli placówki sporządzono protokół nr 7/OKR/V/2018, który następnie 

zatwierdzono uchwałą nr 19/V/2018/OKR z dnia 4 grudnia 2018 r. 

 

7.8. Kontrola Placówki Terenowej ŁOIIB w Sieradzu  

Kontrolę Placówki Terenowej ŁOIIB w Sieradzu przeprowadzono w dniu 29 października 

2018 roku.  

Stwierdzono, że Placówka Terenowa w Sieradzu spełnia podstawowe cele, dla których 

została powołana. Koszty funkcjonowania placówki oceniono jako niskie. W związku z 

powyższym nie sformułowano zaleceń pokontrolnych.   

Z kontroli placówki sporządzono protokół nr 8/OKR/V/2018, który następnie 

zatwierdzono uchwałą nr 20/V/2018/OKR z dnia 4 grudnia 2018 r. 

 

7.9. Kontrola Zespołu Rady ŁOIIB ds. Działalności Samopomocowej za rok 2018 

Kontrolę Zespołu Rady ŁOIIB ds. Działalności Samopomocowej rozpoczęto w dniu 3 

stycznia 2019 r. W wyniku kontroli pracę Zespołu oceniono jako wzorową. Na szczególne 

uznanie zasługuje wypracowany przez Zespół sposób ustalania wysokości zapomóg w 

wyniku zdarzeń losowych. W związku z obowiązującą od 25 maja 2018 r. Ustawą o ochronie 

danych osobowych zalecono uzupełnienie wniosków osób ubiegających się o przyznanie 

zapomogi o zgodę na przetwarzanie danych osobowych.  

Z kontroli Zespołu sporządzono protokół nr 1/OKR/V/2019, który następnie 

zatwierdzono uchwałą nr 1/V/2019/OKR z dnia 23 stycznia 2019 r. 

 

8. Kontrole planowane za rok 2018 przeprowadzone przed XVIII Zjazdem ŁOIIB 

Zgodnie z § 2 Regulaminu okręgowych komisji rewizyjnych za rok 2018 OKR ŁOIIB 

przeprowadziła 8 kontroli rocznych. O planowanych kontrolach i terminach ich rozpoczęcia 

poinformowano Przewodniczącą Rady ŁOIIB pismem z dnia 27.12.2018 r. (OKR V-

28/2018). Do pisma załączono harmonogram kontroli ŁOIIB za rok 2018. 

 

8.1. Kontrola działalności Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej  

Protokół nr 9/2019/V, Uchwała Nr 5/V/2019/OKR z dnia 12 marca 2019 r. 
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Nie sformułowano wniosków i zaleceń pokontrolnych w zakresie prawidłowości obsługi 

prawnej, organizacji pracy i rozliczeń finansowych organu. Wydatki organu nie przekroczyły 

kwoty przyznanej w ramach budżetu ŁOIIB.  

 

8.2. Kontrola działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego 

Protokół nr 2/2019/V, Uchwała Nr 4/V/2019/OKR z dnia 12 marca 2019 r.  

Nie sformułowano wniosków i zaleceń pokontrolnych w zakresie prawidłowości obsługi 

prawnej, organizacji pracy i rozliczeń finansowych organu. Wydatki organu nie przekroczyły 

kwoty przyznanej w ramach budżetu ŁOIIB. 

 

8.3. Kontrola Biura ŁOIIB w zakresie umów 

Protokół nr 3/2019/V, Uchwała Nr 2/OKR/V/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r.  

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości w zakresie analizy przedstawionych dokumentów. 

Rejestr umów cywilnoprawnych i dokumentacja z nim związana jest prowadzona w sposób 

czytelny, estetyczny i niebudzący żadnych wątpliwości, co do ich treści w zakresie 

prawidłowości. Nie sformułowano wniosków i zaleceń pokontrolnych. 

 

8.4. Kontrola Biura ŁOIIB w zakresie spraw administracyjno-porządkowych  

Protokół nr 4/2019/V, Uchwała Nr 7/V/2019/OKR z dnia 12 marca 2019 r.  

Sprawy Biura w zakresie spraw administracyjno-porządkowych oraz akta osobowe 

pracowników są prowadzone wzorowo. Nie stwierdzono uchybień w zakresie 

funkcjonowania archiwum i archiwizacji dokumentów. Biuro funkcjonuje zgodnie z 

Instrukcją kancelaryjną  z dnia 31 sierpnia 2017 roku. 

Zalecono, aby oświadczenia pracowników o znajomości i stosowaniu przepisów RODO 

umieścić w aktach osobowych. 

 

8.5. Kontrola działalności Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej  

Protokół nr 6/2019/V, Uchwała Nr 3/V/2019/OKR z dnia 12 marca 2019 r. Wnioski z 

kontroli: 

1. Stwierdzono wzorowy porządek i przejrzystość w przedstawionych do kontroli 

dokumentach. 

2. Stwierdzono równomierne obciążenie pracą poszczególnych członków OKK 

ŁOIIB oraz osób znajdujących się na liście egzaminatorów ŁOIIB. 

3. Stwierdzono, że działalność Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej jest zgodna z 

obowiązującym regulaminem OKK i KKK PIIB. 
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4. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w składach zespołów 

kwalifikacyjnych, egzaminacyjnych i orzekających OKK ŁOIIB. 

5. Z przedstawionej analizy finansowej wynika nadwyżka przychodów OKK ŁOIIB 

nad kosztami za rok 2018, w wysokości 316 343,79 zł. 

Nie sformułowano zaleceń pokontrolnych. 

 

8.6. Kontrola realizacji uchwał Rady i wniosków zjazdowych podjętych w roku 2018 

Protokół nr 5/2019/V, Uchwała Nr 6/V/2019/OKR z dnia 12 marca 2019 r.  

Kontrola obejmuje również zespoły Rady ŁOIIB i Radę Programową Wydawnictw 

ŁOIIB.  

Uchwały Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz wnioski z XVII 

Okręgowego Zjazdu ŁOIIB skierowane do Rady zostały zrealizowane bez zarzutów. W 

kontroli wykorzystano wyniki kontroli doraźnych przeprowadzonych w roku 2018. 

Stwierdzono, ze zespoły Rady ŁOIIB oraz Rada Programowa Wydawnictw ŁOIIB 

realizują cele, do których zostały powołane. Nie sformułowano wniosków pokontrolnych. 

 

8.7. Kontrola ŁOIIB w zakresie prawidłowości zarządzania majątkiem w roku 2018  

Protokół nr 7/2019/V, Uchwała Nr 8/V/2019/OKR z dnia 12 marca 2019 r.  

Stwierdzono, że ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych 

prowadzona jest w sposób czytelny, zrozumiały i prawidłowy.  

Zarządzanie majątkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nie budzi 

żadnych wątpliwości. Stwierdzono kompletność dokumentów, jak i ich prawidłowość oraz 

przejrzystość, a także wzorowy porządek oraz należyte zabezpieczenie przechowywanych 

dokumentów. 

Nie sformułowano zaleceń pokontrolnych. 

 

8.8. Kontrola działalności finansowej i realizacji budżetu ŁOIIB za rok 2018 

Protokół nr 8/2019/V, Uchwała Nr 9/V/2019/OKR z dnia 12 marca 2019 r.  

OKR ŁOIIB formułuje następujący wniosek pokontrolny: 

Stwierdzono prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz poprawność 

dokonanych zapisów. Są one powiązane z dokumentami oraz sprawozdaniem finansowym w 

sposób niebudzący zastrzeżeń. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wynikają z 

ewidencji księgowej, o czym świadczy pozytywna opinia z badania ksiąg rachunkowych 

(sprawozdania finansowego), wykonanego przez biegłych rewidentów, zamieszczona w 

przekazanej kontrolującym opinii i raporcie z tego badania. 
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Sytuacja dochodowa, majątkowa i finansowa ŁOIIB na podstawie sprawozdania finansowego 

za rok 2018 przedstawia się następująco: według sprawozdania finansowego za rok 2018 

bilans po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 7 242 556, 42 zł, a wynik finansowy 

netto – stratą w kwocie 57 469.62 zł. 

Sytuację dochodową, majątkową i finansową Izby na podstawie analizowanych 

wskaźników ocenia się jako dobrą. 

 
9. Ocena końcowa i wnioski  

Kontrole przeprowadzone za rok 2018 w odniesieniu do Rady i pozostałych organów ŁOIIB 

zakończyły się ogólnym wynikiem pozytywnym. 

Rok 2018 jako pierwszy rok V kadencji cechowała dobra współpraca i wzajemne 

zrozumienie z Radą i pozostałymi organami ŁOIIB.  

Organizacja i funkcjonowanie Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w zakresie 

realizacji celów statutowych i gospodarki finansowej nie budzą zastrzeżeń.  

Z uwzględnieniem powyższego oraz dobrego obecnie stanu naszej Izby, Okręgowa 

Komisja Rewizyjna zgłasza do XVIII Zjazdu ŁOIIB dwa następujące wnioski o: 

1) Przyjęcie wykonania budżetu Izby za rok 2018, 

– zatwierdzenie przedłożonego sprawozdania finansowego za rok 2018, 

– pokrycie straty za rok 2018 w kwocie 57 469.62 zł z kapitału własnego; 

2) Udzielenie absolutorium dla Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

za rok 2018.  

 

mgr inż. Piotr Filipowicz 

Przewodniczący OKR ŁOIIB 

 

 

 



109 
 

REALIZACJA WNIOSKÓW 
ZJAZDOWYCH DELEGATÓW ŁOIIB 

ZŁOŻONYCH W 2018 ROKU 
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Nr 
wniosku 

Autor treści Treść 
Kwalifikacja 

wniosku 
Sposób realizacji 

Wniosek 
nr 1 

Ryszard Mes, 
mandat 61 

Treść wniosku: Wnioskuję o 
renegocjację umowy generalnej 
ubezpieczenia OC w zakresie 
wykluczenia ograniczenia 
wysokości odszkodowań 
związanych ze stosowaniem 
zapisów Kodeksu Pracy. 
 
Uzasadnienie wniosku: Zapisy 
kodeksu pracy ograniczają 
odpowiedzialność pracownika 
do wysokości 3-miesięcznego 
wynagrodzenia. Jednym z 
głównych zadań Izby Inżynierów 
Budownictwa jest dbanie o 
niezależność i samodzielność 
swoich członków pełniących 
samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie. Niezależność i 
samodzielność nierozerwalnie 
wiąże się z odpowiedzialnością 
za podejmowane decyzje i 
działania, również finansową. 
Zapisy kodeksu pracy, oraz 
idące za nimi ograniczenia 
wysokości odszkodowań za błędy 
popełnione przez inżynierów 
zatrudnionych na podstawie 
umowy o pracę, ograniczają de 
facto odpowiedzialność 
finansowa za podejmowane 
decyzje. Prowadzi to w wielu 
przypadkach do ograniczania 
przez pracodawców 
samodzielności i niezależności w 
pełnieniu samodzielnych funkcji 
technicznych. Jest to w pełni 
zrozumiałe, bo pracodawca w 
takim przypadku ponosi często 
niewspółmiernie wyższe ryzyko 
finansowe niż jego pracownik. 
Drugą kwestią jest 
nierównomierna ochrona 
ubezpieczenia OC dla członków 
Izby. Ochrona osoby pełniącej 
samodzielną funkcję techniczną, 
działającej samodzielnie (np. 
własna działalność 
gospodarcza/kontrakt) jest pełna 
– ograniczona tylko do 
wysokości polisy, dla osób 
zatrudnionych na umowę o 
pracę ochrona jest ograniczona 

Wniosek dotyczy 
ubezpieczenia OC i 
umowy 
ubezpieczenia 
obejmującej 
wszystkich 
członków 
samorządu, stąd w 
ocenie Komisji 
powinien być 
rozpoznawany przez 
organy krajowe. W 
pierwszej kolejności 
przez Krajowy 
Zjazd. 
 

Wniosek został 
odrzucony przez 
Krajowy Zjazd 
PIIB 
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do trzymiesięcznego 
wynagrodzenia. 
Polska Izba Inżynierów 
Budownictwa dbając o 
niezależność i samodzielność w 
pełnieniu samodzielnych decyzji 
wszystkich swoich członków 
musi zadbać o pełną i równą 
ochronę ubezpieczeniową 
swoich członków. 
 
Sugerowany sposób realizacji: 
Renegocjacja umowy i 
ujednolicenie ochrony 
ubezpieczeniowej. 

Wniosek 
nr 6 

Bronisław 
Hillebrand, 
mandat 28 

Treść wniosku: podniesienie 
poziomu wykonawstwa (także 
projektowania). Wprowadzić 
„dobry zwyczaj” udzielenia 
firmom wykonawczym (w tym 
projektowania) rekomendacji ze 
strony zamawiającego robót, 
prac projektowych po 
wykonaniu zamówień. 
 
Uzasadnienie: wymóg wydania 
rekomendacji po wykonaniu 
zamówienia winien być zawarty 
w umowie o wykonanie 
zamówienia jako zalecenie.  
 
Sugerowany sposób realizacji: 
Wprowadzenie do umów o 
wykonanie robót. Wymóg 
przedstawienia rekomendacji 
przez wykonawców dla 
zamawiających może podnieść 
poziom realizacji zamówień w 
budownictwie. 

Wniosek dotyczy 
zawarcia w umowie 
wymogu 
wydawania 
rekomendacji, co w 
ocenie Komisji 
wymagałoby 
zmiany przepisów 
prawa zamówień 
publicznych 
ewentualnie 
kodeksu cywilnego, 
tego typu wniosek 
winien być 
rozpoznawany przez 
Krajowy Zjazd, 
który powinien 
samodzielnie ocenić 
czy wystąpić ze 
stosownym 
wnioskiem do 
organów 
ustawodawczych. 

Wniosek został 
odrzucony przez 
Krajowy Zjazd 
PIIB 

Wniosek 
nr 2 

Artur 
Kotarski, 
mandat 45 

Treść wniosku: organizacja 
szkoleń, powtarzanie bądź 
organizowanie przynajmniej 
części szkoleń w godzinach 
popołudniowych. 
 
Uzasadnienie wniosku: obecnie 
większość szkoleń rozpoczyna 
się o godz. 10 i trwa około 4 
godzin, wymaga wykorzystania 
dni wolnych w pracy gdy 
pracodawca nie jest skory 
delegowania pracownika na 
szkolenie. Późniejsze 
rozpoczęcie mogłoby ten stan 
zmienić. 

Organem 
właściwym do 
rozpoznania 
wniosku jest 
Okręgowa Rada 
ŁOIIB 

Wniosek 
realizowany jest 
na bieżąco. 
Szkolenia 
odbywają się w 
większości w 
godzinach 
popołudniowych. 
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Sugerowany sposób realizacji: 
realizacja części szkoleń od 
godz. 16, co umożliwiłoby 
łączenie aktywności zawodowej 
w danym dniu (przynajmniej 
częściowo) z możliwością 
sukcesywnego korzystania z 
oferty szkoleniowej. 

Wniosek 
nr 3 

Piotr 
Bardzki, 
mandat 5 

Treść wniosku: domagam się 
ponownie organizowania co 
roku spływu kajakowego na 
rzece Pilica. 
 
Uzasadnienie: jest to szkolenie 
integracyjne w soboty w lato. 
 
Proponowany sposób realizacji: 
proponuję termin np. pierwsza 
sobota miesiąca lipca lub 
ostatnia sobota miesiąca 
sierpnia. 

Organem 
właściwym do 
rozpoznania 
wniosku jest 
Okręgowa Rada 
ŁOIIB 

W 2018 roku 
zorganizowano 
spływ kajakowy w 
dniu 25 sierpnia. 
Zespół ŁOIIB ds. 
Integracji i 
Konkursów 
zamierza 
organizować 
spływ corocznie. 

Wniosek 
nr 7 

Henryk 
Więckowski,  
mandat 104 

Treść wniosku: zwiększyć ilość 
imprez integracyjnych takich jak 
spływy, rajdy, rejsy, wycieczki 
krajoznawcze, piesze, ogniska 
plenerowe, regaty żeglarskie, 
wycieczki rowerowe.  
 
Uzasadnienie: ŁOIIB ma 
obecnie znaczne „wolne” środki 
finansowe (w bilansie) i jest 
możliwe finansowanie działań 
mających na celu głębszą i 
bardziej przyjacielską integrację 
naszych członków.  
 
Sugerowany sposób realizacji: 
rozbudowa bazy żeglarskiej w 
Zarzęcinie poprzez zaplecze 
noclegowe np. kempingi oraz 
sprzęt żeglarski (jachty, łodzie 
itp.). Stworzenie zespołu 
turystycznego do organizacji 
imprez integracyjnych ze 
środkami na przejazdy 
autokarowe do bazy wypadowej 
i powrotem oraz zapewnienie 
wyżywienia i zakwaterowania. 
Pobieranie częściowej płatności 
za takie imprezy. 

Organem 
właściwym do 
rozpoznania 
wniosku jest 
Okręgowa Rada 
ŁOIIB 

Wniosek 
realizowany na 
bieżąco. Zespół 
ŁOIIB ds. 
Integracji i 
Konkursów 
zajmuje się 
organizacją imprez 
integracyjnych dla 
członków Izby. 

Wniosek 
nr 4 

Okręgowa 
Komisja 
Rewizyjna 
ŁOIIB 

Treść wniosku: wniosek o 
przyjęcie wykonania budżetu 
ŁOIIB za 2017 r., zatwierdzenie 
przedłożonego sprawozdania 

Skierowany do 
XVII Okręgowego 
Zjazdu ŁOIIB do 
rozpoznania na 

Sprawozdanie 
finansowe 
zatwierdzone  
uchwałą nr 14 
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finansowego za 2017 rok, w 
którym bilans po stronie 
aktywów i pasywów zamyka się 
kwotą 7 321 875,87 zł a wynik 
finansowy netto kwotą 89 216,84 
zł, przeznaczenie osiągniętego 
wyniku finansowego netto na 
zwiększenie kapitału własnego. 

Zjeździe XVII Okręgowego 
Zjazdu ŁOIIB z 
dnia 14 kwietnia 
2018 roku. 
 

Wniosek 
nr 5 

Okręgowa 
Komisja 
Rewizyjna 
ŁOIIB 

Treść wniosku: wniosek o 
udzielenie absolutorium dla 
Rady Łódzkiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa za 
2017 rok. 

Skierowany do 
XVII Okręgowego 
Zjazdu ŁOIIB do 
rozpoznania na 
Zjeździe 

Absolutorium 
udzielone uchwałą 
nr 15 XVII 
Okręgowego 
Zjazdu ŁOIIB z 
dnia 14 kwietnia 
2018 roku. 
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PROJEKT BUDŻETU ŁOIIB 
NA 2019 ROK 
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PLAN PRACY RADY ŁOIIB  
NA 2019 ROK 
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Niniejszy plan pracy sformułowano jako rozwinięcie i uszczegółowienie 

„Kierunków działania Rady ŁOIIB w V kadencji 2018-2022” 

przyjętych przez Radę ŁOIIB uchwałą nr 18/R/18 z 23.04.2018 r. 

 

 

W ramach Rady funkcjonują następujące Zespoły Rady ŁOIIB złożone z członków Rady:  

 Zespół ds. Członkowskich,  

 Zespół ds. Działalności Samopomocowej,  

 Zespół Prawno-Regulaminowy oraz Ochrony Zawodu, 

oraz Zespoły ŁOIIB o poszerzonym składzie:  

 Zespół ds. Doskonalenia Zawodowego, 

 Zespół ds. Integracji i Konkursów, 

 Zespół ds. Ekonomiczno-Finansowych, 

 Rada Programowa Wydawnictw. 

 

Na 2019 rok Rada ŁOIIB planuje następujące działania: 

1. Prowadzenie spraw członkowskich związanych z przyjmowaniem, zawieszaniem, skreślaniem 

członków ŁOIIB. 

2. Prowadzenie działalności samopomocowej. 

3. Bieżące opiniowanie projektów aktów prawnych i współpraca w tym zakresie z Polską Izbą 

Inżynierów Budownictwa. Dbałość o regulacje dotyczące wykonywania samodzielnych funkcji 

technicznych przez inżynierów budownictwa. 

4. Organizacja XVIII Zjazdu Sprawozdawczego ŁOIIB (6 IV 2019) oraz bieżących posiedzeń Rady  

ŁOIIB i Prezydium Rady. 

5. Organizacja Pikniku Inżynierskiego (8 VI 2019), Wojewódzkiego Święta Budowlanych (13 IX 

2019), spotkania świąteczno-noworocznego, współorganizacja z Polską Izbą Inżynierów 

Budownictwa oraz Zarządem Głównym Polskiego Związku Inżynierów i Techników 

Budownictwa spotkania w ramach Grupy Wyszehradzkiej w Łodzi (3–6 X 2019). 

6. Intensyfikacja działań w dziedzinie etyki zawodu inżyniera budownictwa, obejmujących 

szkolenia, seminaria i panele dyskusyjne w powiatach woj. łódzkiego, publikacje na temat etyki w 

Kwartalniku Łódzkim i inne przedsięwzięcia koordynowane przez utworzoną w styczniu br. Radę 

Etyki. 

7. Obsługa organizacyjna i finansowa pracy pozostałych organów Izby, nadzór nad pracą biura. 

 

 

 



128 
 

8. Doskonalenie zawodowe: 

 kontynuowanie działań w zakresie organizowania szkoleń stacjonarnych (w siedzibie 

  ŁOIIB i w powiatach woj. łódzkiego) oraz wyjazdów i wyjść technicznych, 

 opiniowanie wniosków członków ŁOIIB w sprawie dofinansowań udziału w płatnych 

konferencjach, seminariach, kursach oraz zakupów potrzebnych w pracy zawodowej 

wydawnictw, programów komputerowych itp., 

 współorganizowanie szkoleń dla organów ŁOIIB i innych wydarzeń związanych  

z poszerzaniem wiedzy inżynierskiej, 

 organizacja warsztatów komputerowych w zakresie CAD. 

9. Integracja i Konkursy: 

 organizowanie i współorganizowanie imprez integracyjnych, rajdów, spływów 

kajakowych,  regat, rozgrywek brydżowych i szachowych, zawodów narciarskich, 

biegowych, wędkarskich oraz konkursów (np. fotograficzny), 

 udostępnianie karnetów na obiekty sportowe i kulturalne, 

 propagowanie integracji w ramach Placówek Terenowych  ŁOIIB,  

 współpraca i współudział przy organizacji przedsięwzięć integracyjnych z innymi 

okręgowymi izbami, z członkami Łódzkiego Porozumienia Samorządów Zawodów 

Zaufania Publicznego oraz innymi organizacjami. 

10. Wydawnictwa: 

 bieżąca praca wydawnicza, nadzorowanie pracy Redakcji w zakresie  

wydawania „Kwartalnika Łódzkiego”, kalendarzy, broszury informacyjnej ŁOIIB, 

 wydanie ekskluzywnej publikacji Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów  

Budownictwa, reklamującej Izbę oraz budownictwo woj. łódzkiego, 

 edycja II wydania książki „Przykłady projektowania konstrukcji wg Eurokodów”, 

 opracowanie i wydanie wkładek technicznych oraz wydawnictwa nt. ciekawych  

ekspertyz budowlanych, 

 prowadzenie strony internetowej, fanpage’a na Facebooku, utworzenie grupy dyskusyjnej, 

 stała współpraca z „Inżynierem Budownictwa” (wyd. PIIB), udział w spotkaniach  

i szkoleniach prowadzonych przez PIIB, 

 obsługa redakcyjna wydarzeń w ŁOIIB, wydawnictwa okolicznościowe,  

materiały szkoleniowe i inne dokumenty tworzące wizerunek ŁOIIB.  

11. Pozostałe zadania wynikające z obowiązków statutowych oraz przedsięwzięcia wypracowane 

przez Radę stanowiące głównie ofertę dla członków Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa. 
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