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REGULAMIN 
 XVI OKRĘGOWEGO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO 

ŁÓDZKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA  
 

§1 

XVI 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 Nr 1 z dnia 27 września 2002 r., zmienionego 
następującymi uchwałami Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa: 
Nr 3 z dnia 14 czerwca 2003 r., Nr 25/04 z dnia 19 czerwca 2004 r., Nr 31/06 z dnia 24 
czerwca 2006 r., Nr 15/08 z dnia 20 czerwca 2008 r., Nr 19/13 z dnia 29 czerwca 2013 r., 
Nr 23/14 z dnia 27 czerwca 2014 r. oraz Nr 8/15 z dnia 20 sierpnia 2015 r.; 

3. Uchwały Okręgowej Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, zwanej 
dalej Radą, Nr 29/R/16 z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie zwołania XVI Okręgowego 
Zjazdu; 

4. Uchwały Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Nr 14/R/13 z dnia 
23 października 2013 r. w sprawie zasady ustalania liczby delegatów na Krajowy Zjazd 
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w latach 2014-2018. 

5. 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. 
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. 
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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. 

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; 
2) 6-osobowej Komisji Uchwał i Wniosków; 
3) 3-osobowej Komisji Wyborczej. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 
6. Komisja Uchwał i Wniosków przyjmuje pisemne wnioski oraz przygotowuje projekty 

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

7. Kadencja Komisji Uchwał i Wniosków rozpoczyna się z chwilą jej powołania przez 
Okręgowy Zjazd i kończy na następnym Zjeździe, po powołaniu nowej Komisji Uchwał 
i Wniosków. 

8. Komisja Uchwał i Wniosków ma obowiązek poinformowania wnioskodawców o sposobie 
rozpatrzenia wniosku i działaniach podjętych dla jego realizacji. 
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9. Komisja Wyborcza przyjmuje zgłoszenia kandydatów i ustala listy kandydatów 
w wyborach uzupełniających do organów izby. Czynności Komisji Wyborczej szczegółowo 
określa § 10 niniejszego regulaminu. 

10. 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. 

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

12. Przewodniczący komisji kieruje pracami komisji i składa przed Zjazdem sprawozdanie z 
jej działalności. 

13. 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 2016 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 2017, 
4) w związku ze śmiercią Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej 

przeprowadzenie wyborów, a w przypadku wyboru na wymienioną funkcję członka 
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej podjęcie decyzji o potwierdzeniu objęcia mandatów 
albo przeprowadzenia wyborów uzupełniających albo zmniejszenia liczby członków 
organów. 

 
§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. 
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§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, 
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. 
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§10 
1. Zgodnie z art. 18 pkt 5 ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 

budownictwa do obowiązków okręgowego zjazdu jest wybór przewodniczących 
okręgowych organów. 

2. 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.. 

3. 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. 

4. Wybory uzupełniające przeprowadza się stosując odpowiednio przepisy zawarte 
w Regulaminie wyborów do organów Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
na lata 2014-2018 stanowiącym załącznik Nr 2 do Uchwały XIII Okręgowego Zjazdu 
Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Nr 5 z dnia 12 kwietnia 2014 r. 
w sprawie przyjęcia Regulaminu XIII Okręgowego Zjazdu Łódzkiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa, Regulaminu wyborów do organów Łódzkiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa na lata 2014-2018, Informacji o liczbie wybieranych delegatów 
na Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 

5. 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. 

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

7. Wybory przeprowadza się w sposób tajny. 
8. 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, 
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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. 

 
§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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Łódź, 8 kwietnia 2017 r. 
 

 

Porządek obrad  

XVI Okręgowego Zjazdu  
Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

 
 

1. Otwarcie XVI Zjazdu ŁOIIB. 

2. Powitanie Gości i wystąpienia okolicznościowe. 

3. Jubileusz XV-lecia Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

4. Przyjęcie Regulaminu Zjazdu ŁOIIB wraz z porządkiem obrad. 

5. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zjazdu ŁOIIB. 

6. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 

7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

8. Wybór Komisji Wyborczej. 

9. Sprawozdania z działalności w 2016 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) Komisji Uchwał i Wniosków XV Zjazdu ŁOIIB, 

f) Okręgowej Komisji Rewizyjnej. 

10. Dyskusja nad sprawozdaniami. 

11. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań organów za rok 2016. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016. 

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

14. Uchwalenie budżetu ŁOIIB na 2017 rok. 

15. Wybór Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. 

16. Podjęcie uchwały dotyczącej składu osobowego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. 

17. Wolne wnioski i sprawy różne. 

18. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków XVI Zjazdu ŁOIIB. 

19. Przyjęcie pozostałych uchwał XVI Zjazdu ŁOIIB. 

20. Zakończenie XVI Zjazdu ŁOIIB. 
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……………………………………………..          Nr wniosku  …..…………. 
imię, nazwisko 
 
……………………………………………..  
nr mandatu 
 
……………………………………………..  
adres e-mail 
 

WNIOSEK 

DO KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW 

XVI OKRĘGOWEGO ZJAZDU 

ŁÓDZKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INZYNIERÓW BUDOWNICTWA 

8 kwietnia 2017 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, 8 kwietnia 2017 r.                   .............................................. 

 
Podpis 
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Załącznik do Regulaminu Okręgowego Zjazdu ŁOIIB 

 
 

 

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA 
 
 
 

Zgłaszający………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko) 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………. ……………………………………… 
(numer ewidencyjny) 

 

Zgłaszam kandydaturę Pani/Pana: 
 

 
 

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

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

(numer ewidencyjny) 

na: 

 

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

(funkcja i organ) 
 
 
 

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

 

 
 
Wyrażam zgodę na kandydowanie: ............................................ …………….. 

                       (podpis kandydata) 
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  

OKRĘGOWEJ RADY ŁOIIB  

ZA 2016 ROK 
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Spis treści: 
 

1. Informacje wstępne. 

 

2. Skład osobowy Rady ŁOIIB. 

 

3. Kalendarz posiedzeń Rady ŁOIIB i Prezydium Rady ŁOIIB. 

 

4. Uchwały Rady ŁOIIB w roku 2016. 

 

5. Informacja o pracy Zespołów. 

 

5.1. Zespół ds. Prawno-Regulaminowych i Ochrony Zawodu. 

5.2. Zespół Rady ŁOIIB ds. Członkowskich. 

5.3. Zespół Rady ŁOIIB ds. Działalności Samopomocowej. 

5.4. Zespół ŁOIIB ds. Doskonalenia Zawodowego. 

5.5. Zespół ŁOIIB ds. Integracji Środowiska oraz Kontaktów z Zagranicą. 

5.6. Zespół ŁOIIB ds. Ekonomiczno-Finansowych. 

5.7. Zespół ŁOIIB ds. Konkursów, Odznaczeń i Wyróżnień. 

5.8. Rada Programowa Wydawnictw ŁOIIB. 

 

6. Informacja o pracy Placówek Terenowych. 

 

6.1. Placówka Terenowa w Bełchatowie. 

6.2. Placówka Terenowa w Kutnie. 

6.3. Placówka Terenowa w Piotrkowie Trybunalskim. 

6.4. Placówka Terenowa w Sieradzu. 

6.5. Placówka Terenowa w Skierniewicach. 

6.6. Placówka Terenowa w Wieluniu. 
 

7. Informacja o realizacji budżetu w 2016 r. – podsumowanie. 

 

8. Współpraca z organizacjami i instytucjami. 

 

8.1. Współpraca z administracją państwową i samorządową. 

8.2. Współpraca ze stowarzyszeniami, samorządami zawodowymi oraz 

       samorządami gospodarczymi. 

8.3. Współpraca z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa i Okręgowymi 

       Izbami Inżynierów Budownictwa. 

8.4. Współpraca z Politechniką Łódzką. 
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1. Informacje wstępne 

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa jest samorządem zawodowym inżynierów 
i techników budownictwa pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie na terenie 
województwa łódzkiego. Izba na dzień 31 grudnia 2016 roku liczyła 6744 czynnych członków. 

16 kwietnia 2016 r. odbył się XV Zjazd Sprawozdawczy ŁOIIB. Rada i pozostałe organy, tj. 
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna, Okręgowy Sąd Dyscyplinarny oraz zespół Okręgowych 
Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej, po złożeniu sprawozdań z działalności w 2015 r. 
uzyskały aprobatę Zjazdu. 

Rada, podobnie jak w latach poprzednich, w roku 2016 pracowała w oparciu o regulamin 
okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, ostatnio poprawiony i uzupełniony  przez II 
Nadzwyczajny Krajowy Zjazd PIIB w dniu 20 sierpnia 2015 r. 

W 2016 r. nastąpiły kolejne zmiany w obszarze prawa związanego z wykonywaniem zawodu 
inżyniera budownictwa. Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy 
otoczenia prawnego przedsiębiorców wprowadziła kolejne zmiany do ustawy Prawo budowlane 
(omówienie w „Kwartalniku Łódzkim” nr I/2017). 

Przez cały rok trwały prace i konsultacje społeczne nad Kodeksem urbanistyczno-budowlanym 
(KUB). Rada ŁOIIB brała intensywny udział w opiniowaniu projektów KUB i innych aktów 
prawnych, przekazując swoje uwagi i propozycje uzupełnień.  

W 2016 r. kontynuowane były w powiatach organizowane wraz ze Starostwami Powiatowymi 
narady szkoleniowe, których celem było poszerzenie wiedzy z zakresu zmian w Prawie budowlanym 
wprowadzonych w 2015 roku oraz usprawnienie komunikacji pomiędzy osobami pełniącymi 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie a organami administracji architektoniczno-
budowlanej i nadzoru budowlanego. 10 marca odbyło się w Łodzi spotkanie podsumowujące te narady 
i wypracowano ustalenia, które jako materiał pomocniczy do wykorzystania w codziennej praktyce 
zostały zamieszczone na stronie internetowej ŁOIIB.  

W 2016 r. rozpoczęliśmy też w województwie cykl paneli dyskusyjnych dotyczących etyki 
i odpowiedzialności zawodowej podczas wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 
procesie budowlanym. Oprócz tego problem ten jest też rozpatrywany w różnych aspektach na łamach 
„Kwartalnika Łódzkiego”. Te działania wiążą się z tematem planowanej na 16 marca 2017 r. 
konferencji PIIB pt. „Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżynierów budownictwa – fundamentem 
zaufania społecznego”. 

Od 2016 r. członkowie ŁOIIB korzystający z różnych form doskonalenia zawodowego mogli już 
otrzymać zwiększone dofinansowanie do szkoleń, kursów, konferencji oraz do zakupu publikacji 
i programów komputerowych związanych z wykonywaniem zawodu inżyniera budownictwa. 
Członkowie Izby w sprawach zawodowych, organizacyjnych i prawnych mogą także uzyskać 
informacje i porady w czasie cotygodniowych dyżurów działaczy ŁOIIB w siedzibie Izby. 

W 2016 r. Łódzka OIIB zorganizowała dwa ważne wydarzenia o zasięgu ogólnopolskim:  

 w dniach 3-4 marca 2016 r. podczas XXIII Targów Budownictwa INTERBUD w Łodzi 
odbyła się zorganizowana przez Łódzką OIIB przy współpracy z Interservis Sp. z o.o. 
konferencja pt. „Nowoczesne technologie w budownictwie – wybrane zagadnienia”.  

 14 listopada 2016 r. zorganizowaliśmy przy współpracy ze Smart Engineering Cluster (SEC) 
podczas Europejskiego Forum Gospodarczego panel dyskusyjny pt. „Nowoczesne 
technologie w budownictwie. BIM – rewolucja nadchodzi”. Oba te wydarzenia cieszyły się 
dużym zainteresowaniem, uzyskały wysoką ocenę ich uczestników i zostały odnotowane w 
mediach. 

Rada poza działalnością merytoryczną prowadziła działalność związaną z funkcjonowaniem 
obsługi administracyjno-gospodarczej, księgowej, prawnej oraz informacyjnej dla członków oraz 
organów Izby.  

W 2016 roku  Okręgowa Rada ŁOIIB  zdecydowała o przeprowadzeniu niezbędnych remontów 

w siedzibie Izby i zabezpieczyła na ten cel niezbędne środki finansowe. Wykonano prace remontowe 

polegające na pomalowaniu wnętrz. Odświeżono wszystkie korytarze, klatkę schodową, sale 

szkoleniowe oraz sufity w niektórych salach. Wykonano również prace tynkarskie w archiwum 

mieszczącym się w przyziemiu siedziby ŁOIIB. Konieczne było odgrzybienie ścian i zabezpieczenie 

przeciwwilgociowe słupa podtrzymującego strop metodą iniekcji oraz położenie tynku 

renowacyjnego. Aby zwiększyć bezpieczeństwo poruszania się w siedzibie Izby zdecydowano o 
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konieczności montażu dodatkowych drewnianych poręczy na schodach oraz przyklejono listwy 

antypoślizgowe. Wykonano również nowe, obłożone granitową okładziną (w miejsce popękanych 

starych) zewnętrzne schody prowadzące z parkingu do siedziby Izby.  

W niektórych miastach województwa łódzkiego, tj. w Bełchatowie, Kutnie, Piotrkowie 

Trybunalskim, Sieradzu, Skierniewicach i Wieluniu podobnie jak w latach ubiegłych funkcjonują 

Placówki Terenowe, których zadaniem, między innymi, jest współpraca przy organizowaniu szkoleń 

oraz działalność integracyjna i informacyjna dla członków zamieszkałych w rejonach tych miast. 

 

2. Skład osobowy Rady 

W 2016 r. Rada ŁOIIB obradowała w następującym składzie: Barbara Malec – przewodnicząca, 

Agnieszka Jońca i Piotr Parkitny – zastępcy 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, †Ryszard Kaniecki, Aleksandra 

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

Starczewski, Jan Stocki i Tomasz Wolski. 29 stycznia 2016 r. zmarł mgr prawa inż. budownictwa 

Ryszard Kaniecki – członek Rady ŁOIIB, aktywnie pracujący w wielu zespołach problemowych 

Rady. Zgodnie z decyzją XV Zjazdu ŁOIIB, podjętą w związku ze śmiercią członka Rady, nie 

uzupełniano składu tego organu. 

3. Kalendarz posiedzeń  
Rady ŁOIIB i Prezydium Rady ŁOIIB 

Odbyły się cztery posiedzenia Rady ŁOIIB, w dniach: 17 marca (nr 9/IV), 16 czerwca (nr 10/IV), 

22 września (nr 11/IV), 08 grudnia (nr 12/IV). 

Prezydium Rady ŁOIIB spotykało się na ośmiu posiedzeniach w dniach: 21 stycznia (nr 12/IV), 

8 marca (nr 13/IV), 28 kwietnia (nr 14/IV), 7 czerwca (nr 15/IV), 28 lipca (nr 16/IV), 8 września (nr 

17/IV), 28 października (nr 18/IV), 24 listopada (nr 19/IV). 

4. Uchwały Rady ŁOIIB w 2016 roku 

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. Rada ŁOIIB w 2016 r. podjęła 933 uchwały, w tym 899 

indywidualnych uchwał w sprawach członkowskich dotyczących:  

• wpisu na listę członków,  

• ponownego wpisu na listę członków,  

• zawieszenia w prawach członkowskich albo skreślenia z listy członków na własny wniosek lub 

z powodu nieopłacania składek,  

• skreślenia z listy członków na własny wniosek albo z powodu nieopłacania składek, 

• skreślenia osoby zmarłej,  

• przywrócenia w  prawach członka osoby uprzednio zawieszonej,  

• umorzenia postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka ze względu na 

nieuiszczenie składek członkowskich.  

Uchwały te z upoważnienia Rady podejmowały składy orzekające Zespołu Rady ds. Członkowskich. 

Prezydium Rady ŁOIIB podjęło 11 uchwał. Wszystkie zostały zatwierdzone przez Radę ŁOIIB. 

Wykaz pozostałych uchwał Rady Okręgowej podjętych w 2016 roku stanowi załącznik nr 1 do 
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sprawozdania. Treść uchwał Rady i Prezydium Rady ŁOIIB (oprócz uchwał w sprawach 

członkowskich) jest dostępna na stronie internetowej ŁOIIB w Biuletynie Informacji Publicznej. 

5. Informacja o pracy Zespołów 

Działalność merytoryczna Łódzkiej OIIB prowadzona jest przez Zespoły Rady ŁOIIB, których 

sprawozdania przedstawione są poniżej. 

5.1. Zespół ds. Prawno-Regulaminowych i Ochrony Zawodu 

W 2016 r. Zespół działał w następującym składzie: Bogdan Krawczyk – przewodniczący, Karol 

Starczewski – wiceprzewodniczący, †Ryszard Kaniecki, Jerzy Wereszczyński, Andrzej Gorzkiewicz, 

Krzysztof Stelągowski. 

Zespół Prawno-Regulaminowy i Ochrony Zawodu pracował w sposób ciągły przez cały rok, 

skupiając się na opiniowaniu nowych aktów prawnych związanych z procesem budowlanym. 

Posiedzenia Zespołu dotyczyły przede wszystkim konsultacji w sprawie ustaw: Kodeks urbanistyczno-

budowlany; o zawodzie architekta i inżyniera budownictwa; rozporządzenia w sprawie samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie; uregulowań w sprawie normalizacji dotyczących wyrobów 

budowlanych i innych aktów prawnych niżej wymienionych. W związku ze śmiercią kol. Ryszarda 

Kanieckiego 30.08.2016 r. zespół dokonał wyboru Jerzego Wereszczyńskiego na sekretarza Zespołu. 

W 2016 roku Zespół, odpowiadając na zapytania Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, 

prowadził w środowisku członków i działaczy ŁOIIB konsultacje i opiniował między innymi 

następujące akty prawne: 

• projekt zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych; 

• ustawę o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych; 

• poselski projekt ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych; 

• rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie;  

• rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków budowlanych; 

• rządowy projekt ustawy o warunkach koncesji na roboty budowlane lub usługi; 

• projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie  zaliczania do danej 

kategorii dróg; 

• rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie określenia wzoru wniosku o udostępnienie 

kanału technologicznego przez zarządców dróg publicznych oraz wysokości stawek opłat za 

udostępnienie kanału; 

• dotyczące przygotowania stanowiska RP ws. projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego 

i Rady, zmieniającej dyrektywę 2010/31/UE ws. charakterystyki energetycznej budynków; 

• projekt ustawy o Narodowym Funduszu Mieszkaniowym i przekazaniu nieruchomości 

gruntowych Skarbu Państwa na cele budownictwa mieszkaniowego wraz z uzasadnieniem 

i oceną skutków regulacji; 

• projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu zawodów regulowanych 

i działalności regulowanych, przy wykonywaniu których usługodawca posiada bezpośredni 

wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo publiczne;  

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wykazu dróg krajowych oraz 

dróg wojewódzkich o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz dróg krajowych 

o nacisku pojedynczej osi do 8 t.  

Opinie, uwagi i propozycje wypracowane przez Zespół (m.in. w sprawie rozporządzenia 

o samodzielnych funkcjach technicznych w budownictwie – 6 stron uwag; w sprawie ustawy 

o zawodzie architekta i inżyniera budownictwa – 29 stron uwag) skierowywane były do Komisji 
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Prawno-Regulaminowej PIIB, skąd zbiorcze opracowania przekazywano do autorów tych aktów 

prawnych.  

W konsultacjach tych aktywnie uczestniczyli też koledzy spoza Zespołu: Wacław Sawicki, 

Andrzej Sułkowski, Janusz Skupiński, Piotr Filipowicz, Piotr Parkitny. 

W sprawie ustawy Kodeks urbanistyczno-budowlany ŁOIIB współpracowała w ramach PIIB 

z tzw. grupą B-21, skupiającą 21 organizacji i instytucji związanych z budownictwem. Konsultacje 

zaowocowały 84 stronami uwag, a stanowisko ŁOIIB przedstawił kol. Krzysztof Stelągowski na 

spotkaniu w siedzibie PIIB (październik 2016 r.) przy udziale m.in. przedstawicieli Ministerstwa 

Infrastruktury i Budownictwa. 

Rok 2016, a zwłaszcza drugie półrocze, był niewątpliwie czasem bardzo intensywnej pracy 

Zespołu na rzecz środowiska budowlanego. 

5.2. Zespół Rady ŁOIIB ds. Członkowskich 

Zespół Rady ŁOIIB ds. Członkowskich pracuje w składzie: Urszula Jakubowska – przewodnicząca, 

Bogdan Janiec, Tadeusz Miksa, Leszek Przybył, Karol Starczewski, Jan Stocki w oparciu o regulamin 

oraz sprawdzone i wypracowane w latach poprzednich procedury. Zespół w 2016 roku odbył 12 

posiedzeń (po 1 w każdym miesiącu). 

Zespół z upoważnienia Rady zajmuje się: 

1. przyjmowaniem nowych członków; 

2. ponownym przyjmowaniem członków; 

3. zawieszaniem członkostwa na wniosek członka; 

4. zawieszaniem członkostwa z urzędu; 

5. zawieszaniem członkostwa dyscyplinarnie; 

6. skreślaniem członka na  jego wniosek; 

7. skreślaniem członka z urzędu; 

8. skreślaniem członka dyscyplinarnie; 

9. wznowieniem członkostwa. 

Według stanu na 31 grudnia 2016 r. stan liczbowy członków ŁOIIB przedstawia się następująco: 

łączna liczba członków – 8141, w tym czynni – 6744, zawieszeni – 1397. 

W 2016 r. wpisano po raz pierwszy na listę 248 członków (w tym dwóch przeniesionych 

z Opolskiej i Wielkopolskiej OIIB), a po raz drugi – 19 członków. Zawieszono 297 osób, w tym na 

własny wniosek 184. 

Skreślono z listy członków 175 osób, w tym na własny wniosek zainteresowanych – 24 

członków. Czterech członków zostało przeniesionych do innych izb (w tym dwie osoby do 

Mazowieckiej OIIB, po jednej osobie do: Dolnośląskiej i Opolskiej OIIB). Zmarło 56 członków. 

Natomiast członkostwo wznowiły 82 osoby. 
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Zestawienie danych członkowskich na koniec 2015 i 2016 roku przedstawia się następująco: 

 

 

Kategoria 
Stan na 

31.12.2016 
Stan na 

31.12.2015 

liczba członków 8141 8068 

czynni  6744 6783 

zawieszeni  1397 1285 

wpisano 248 251 

wpisano po raz drugi 10 0 

zawieszono na własny wniosek 184 190 

zawieszono z urzędu 113 139 

zawieszono dyscyplinarnie 0 0 

wznowiono 82 103 

zmarło 56 53 

przeniesiono 4 3 

skreślono na własny wniosek 24 34 

skreślono z urzędu 91 191 

skreślono dyscyplinarnie 0 1 
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4251

1680 1388
384 139 98 81 73 40

Statystyka członków ŁOIIB wg specjalności  (stan na 31.12.2016 r.)

 

5.3. Zespół Rady ŁOIIB ds. Działalności Samopomocowej 

Zespół w 2016 r. pracował w następującym składzie: Jan Wójt – przewodniczący, Bogumił Cudzich – 

zastępca przewodniczącego, Krzysztof Siekiera – sekretarz, Tadeusz Miksa, Sławomir Najgiebauer, 

Leszek Przybył, Krzysztof Dybała. 

Zespół w 2016 r. odbył 5 posiedzeń w terminach: 01.03.2016 r., 17.03.2016 r., 31.05.2016 r., 

01.09.2016 r., 22.11.2016 r. 

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 

dziewięciu członkom ŁOIIB oraz 31 zapomóg pośmiertnych rodzinom zmarłych członków. Zespół 

rozdzielił środki finansowe przeznaczone na tę formę działalności w następujących kwotach: 

 na zapomogi losowe        27500 zł. 

 na zapomogi pośmiertne  62000 zł  

Razem wydatkowano           89500 zł 

W budżecie ŁOIIB na rok 2016  przewidziano środki na ten cel w kwocie 90000 zł. 
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5.4. Zespół ŁOIIB ds. Doskonalenia Zawodowego 

1. 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 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 posiedzenia Zespołu zapraszani są również Opiekunowie Placówek Terenowych - Ryszard Gierak, 

Sławomir Najgiebauer, Adam Różycki.  

2. Terminy posiedzeń Zespołu. 

W 2016 r. Zespół obradował w następujących terminach: 2 lutego, 27 kwietnia, 6 września, 22 

listopada. 

Główną tematykę posiedzeń Zespołu stanowiło określanie form oraz zakres działalności 

szkoleniowej ŁOIIB. 

3. Działalność szkoleniowa. 

Wychodząc naprzeciw konieczności wypełniania ustawowego obowiązku współdziałania przy 

podnoszeniu kwalifikacji zawodowych swoich członków, ŁOIIB uruchomiła różnorodne formy 

doskonalenia zawodowego: 

 Szkolenia, wykłady, seminaria, narady. 

Spotkania zorganizowane w siedzibie Izby oraz w Placówkach terenowych, dotyczyły zarówno 

tematów prawnych, ogólnobudowlanych, jak i specjalistycznych, promujących nowoczesne 

technologie w budownictwie czy rozwijających kompetencje językowe. 

Niezmiennie dużym zainteresowaniem cieszyły się wykłady dotyczące Prawa budowalnego w 

tym rozpoczęty w 2015 r. cykl narad szkoleniowych, organizowanych przy współudziale Starostów 

Powiatowych województwa łódzkiego. Narady miały na celu poszerzenie wiedzy w zakresie zmian w 

prawie budowlanym oraz usprawnienie komunikacji pomiędzy osobami pełniącymi samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie a administracją i władzami lokalnymi. 

 

Lp. Temat Miejsce 
Liczba 

obecnych 

1. 

Odpowiedzialność inżynierów pełniących samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie 

w świetle obowiązujących przepisów prawa. 

Skierniewice 22 

2. 
Narada szkoleniowa - zmiany w Prawie budowlanym w 

praktyce. 

Zduńska Wola, 

Poddębice, Zgierz, 

Piotrków 

Trybunalski, 

Opoczno, Rawa 

Mazowiecka, 

Wieluń, Radomsko, 

Łęczyca, Pabianice, 

Skierniewice, 

Kutno, Sieradz, 

Brzeziny, Łódź, 

Wieruszów, 

Pajęczno, Bełchatów 

987 

3. 
Nowelizacja Kodeksu cywilnego w zakresie gwarancji i 

rękojmi. 
Łódź 21 
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4. 

Właściwe stosowanie przepisów prawa budowlanego przez 

inżynierów pełniących samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie. 

Łódź 33 

5. 

Problematyka zagęszczania i stabilizacji gruntów w 

budownictwie. Technologie i ich skuteczność. Zasady 

projektowania i wykonawstwa. 

Łódź 39 

6. 
Geodezja w inwestycyjnym procesie budowlanym w aspekcie 

aktualnych uwarunkowań prawnych. 
Łódź 10 

7. 
Kominki hybrydowe na pellet i drewno 

jako główne źródło ogrzewania w domach jednorodzinnych. 
Łódź 18 

8. Los firmy w obliczu śmierci przedsiębiorcy. Łódź, Kutno 40 

9. 
Ochrona przeciwprzepięciowa w instalacjach elektrycznych, 

systemach teletechnicznych, oraz systemów fotowoltaicznych. 
Łódź 46 

10. 
Akademia Inżyniera. 

Nowe rozwiązania w technice sanitarnej. 
Łódź 64 

11. 

Wynagrodzenia ryczałtowe a roboty dodatkowe i zamienne. 

Praktyczne aspekty na gruncie kodeksu cywilnego i Prawa 

zamówień publicznych. 

Łódź 59 

12. 
Etyka zawodowa w procesie inwestycyjnym. 

Panel dyskusyjny. 

Wieluń, Piotrków 

Trybunalski, Łódź, 

Skierniewice, 

Bełchatów 

81 

13. 
Analiza wybranych zagadnień związanych z działalnością 

Administracji Architektoniczno-Budowlanej i PINB 
Bełchatów 25 

14. 

Poprawa efektywności w systemach instalacji wodnej i 

grzewczej. 

Seminarium. 

Łódź 6 

15. 
Bezpieczeństwo pożarowe budynków w świetle obowiązujących 

przepisów prawnych. 
Opoczno 35 

16. 
Szkolenie na budowie Akademickiego Centrum Dydaktyczno-

Sportowego PŁ. Montaż dachu cz.1 i 2 
Łódź 68 

17. Nowoczesne systemy stropowe sprężone RECTOR Łódź 13 

18. 

Odpowiedzialność inwestora/ projektanta/ kosztorysanta za 

składowe dokumentacji przetargowej (przedmiaru, specyfikacji, 

projektu budowlanego oraz wykonawczego) zabezpieczenie 

interesu prawnego stron postępowania. 

Łódź 33 

19. 

Przepisy i warunki techniczne jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie, a projektowanie, wykonawstwo  i 

odbiór obiektów budowlanych: zmiany, komentarze.  

Zduńska Wola 18 

20. 
Prelekcja nt. "Łódź - amazing city" w czasie spotkania Koła 

Seniora 
ŁOIIB 15 

21. Business English cz. 1 i 2 Łódź 40 

22. 
Instalacje wewnętrzne i zewnętrzne, drogi i infrastruktura 

po nowelizacji Prawa budowlanego. 
Bełchatów 32 

23. 

Jak poprawnie przygotować inwestycję do realizacji od strony 

kosztowej - kosztorys inwestorski, planowane koszty robót 

budowlanych, wartość kosztorysowa inwestycji. 

Łódź 34 
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24. 

Umowy zawierane z inwestorem przez projektanta, kierownika 

budowy lub kierownika robót, oraz inspektora nadzoru 

inwestorskiego - aspekty prawne i praktyczne cz. 1 i 2 

Wieluń, Łódź, 

Piotrków 

Trybunalski 

61 

25. 
Analiza wybranych zagadnień związanych z działalnością 

Administracji Architektoniczno-Budowlanej i PINB. Cz II. 
Bełchatów 20 

26. 
Wyzwania związane z zapewnieniem ciągłości dostaw energii 

elektrycznej 
Łódź 28 

27. Zmiany w Prawie zamówień publicznych. Łódź 25 

28. 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych - znaczenie specyfikacji w procesie 

inwestycyjnym, powiązanie specyfikacji z dokumentami 

przetargowymi, najczęściej popełniane błędy. 

Łódź 45 

29. 

Warsztaty umiejętności zarządzania czasem, organizacji 

efektywnej pracy, negocjacji i wywierania wpływu w 

działalności inżyniera budownictwa  

Łódź 75 

30. BIM w teorii i praktyce. Łódź 53 

31. 
Warsztaty z metodologii sporządzania świadectw 

charakterystyki energetycznej. 
Łódź 20 

32. 

Dokumentacja geotechniczna i geologiczno-inżynierska w 

procesie inwestycyjnym. Aktualne wymagania prawne. Zmiany 

i komentarze. 

ŁOIIB 20 

33. 
Inwestycje liniowe ze szczególnym uwzględnieniem wycinki 

drzew i krzewów w pasach linii energetycznych. 
Bełchatów 15 

34. 

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) w 

mikrosystemach elektroenergetycznych na przykładzie instalacji 

fotowoltaicznych. 

Łódź 31 

35. 
Technologia budowy Akademickiego Centrum Dydaktyczno-

Sportowego Politechniki Łódzkiej. 
ŁOIIB 30 

36. Akademia Inżyniera - Nowe rozwiązania w technice drogowej. ŁOIIB 28 

37. Spotkanie szkoleniowo-integracyjne. 

Piotrków 

Trybunalski, 

Sieradz, Wieluń, 

Piotrków 

Trybunalski, 

Łowicz, Bełchatów 

415 

38. 

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz technicznych 

rozwiązań niskoenergetycznych w efektywnym gospodarowaniu 

energią - wykorzystanie energii słonecznej (solary, 

fotowoltaika), wodnej (elektrownie wodne), pomp ciepła oraz 

energii wiatrowej. 

Opłacalność innowacyjnych rozwiązań, korzyści finansowe dla 

potencjalnych inwestorów z uwzględnieniem stanu prawnego. 

ŁOIIB 22 

39. 
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie, w świetle obowiązujących przepisów prawa. 
Sieradz 15 

40. 

Warsztaty umiejętności zarządzania czasem, organizacji 

efektywnej pracy, negocjacji i wywierania wpływu w 

działalności inżyniera budownictwa. 

Piotrków 

Trybunalski 
8 
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41. Szkolenie na terenie EC 1 Łódź 16 

42. 

Szkolenie realizowane w ramach projektu: Koncepcja 

dostosowania dwóch wybranych budynków do standardu niemal 

zero-energetycznego, we współpracy z Politechniką 

Warszawską. 

ŁOIIB 40 

43. 
Ochrona odgromowa – zasady obliczania odstępów 

izolacyjnych. 
Skierniewice 20 

44. 

Panel na IX Europejskie Forum Gospodarcze - NOWOCZESNE 

TECHNOLOGIE W BUDOWNICTWIE, BIM - REWOLUCJA 

NADCHODZI.  

Łódź 57 

45. Planetarium EC 1. Łódź 47 

46. 

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych w ujęciu 

konieczności określania kosztu cyklu życia obiektu 

budowlanego - praktyczne aspekty kalkulacji. 

ŁOIIB 21 

Zestawienie sumaryczne 2851 

 

Łącznie odbyło się 87 spotkań, w których uczestniczyły 2851 osoby. Wybór tematyki szkoleń 

podyktowany był wynikami analizy przeprowadzonych ankiet wśród uczestników szkoleń oraz 

wywiadów w Placówkach Terenowych. 

 Szkolenia wyjazdowe, konferencje. 

Atrakcyjną formą doskonalenia zawodowego, dostarczającą cennej wiedzy inżynierskiej, okazały się 

wyjazdy szkoleniowe. Pozyskiwanie wiedzy technicznej odbywało się na przykładzie zrealizowanych 

już obiektów.  

W 2016 roku Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zorganizowała 5 szkoleń 

wyjazdowych i 1 konferencję ogólnopolską. 

Inżynierowi szkolili się: 

 

Lp. Temat Miejsce 
Liczba 

obecnych 

1. 

IV Ogólnopolska Konferencja Głównego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego w 

Warszawie pod hasłem "Problemy 

techniczno - prawne utrzymania 

obiektów budowlanych".  

Warszawa 4 

2. 

Dwudniowa Konferencja „Nowoczesne 

technologie w budownictwie – wybrane 

zagadnienia”.  

Łódź 
76 

 

3. 

Wyjazd na 25. Edycję 

Międzynarodowych Targów 

Budownictwa i Architektury BUDMA.  

Poznań 26 

4. Szkolenie wyjazdowe do Katowic. 

Katowice - w siedzibie Narodowej 

Orkiestry Symfonicznej Polskiego 

Radia, historycznego osiedla 

Nikiszowiec i Giszowiec oraz 

kopalni węgla kamiennego Guido z 

najgłębiej położoną trasą 

turystyczną w Europie; 

50 



28 
 

5. Szkolenie wyjazdowe do Torunia. 

Toruń - na terenie Centrum 

Kulturalno-Kongresowego 

Jordanki, hali sportowej Arena 

Toruń oraz mostu drogowego im. 

Elżbiety Zawadzkiej; 

37 

6. 
Szkolenie wyjazdowe do Elektrowni 

Bełchatów. 

Bełchatów - uczestnicy mieli 

możliwość zwiedzenia Elektrowni 

wraz z nowym blokiem 

energetycznym 858 MW oraz 

tarasem widokowym na poziomie 

92m; 

33 

7. 
Szkolenie wyjazdowe do Elektrowni w 

Opolu. 

Opole - na terenie Elektrowni, w 

tym na budowie bloków 

energetycznych nr 5 i 6, zwiedzali 

zabytki miasta oraz Muzeum 

Polskiej Piosenki. 

28 

Zestawienie sumaryczne 254 

 

4. Popularyzację czytelnictwa branżowej prasy naukowo-technicznej. 

W celu wypełnienia przez członków obowiązku stałego podnoszenia swojego poziomu zawodowego, 

m.in. poprzez czytelnictwo prasy branżowej, ŁOIIB corocznie udziela dofinansowania do 

prenumeraty czasopism technicznych. 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) 

 "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)  

 

W roku 2016 z możliwości dofinansowania skorzystało 281 osób. 

 

5. Dofinansowania kursów, konferencji oraz szkoleń językowych. 

Z możliwości uzyskania dofinansowania uczestnictwa w konferencjach, szkoleniach, kursach 

językowych dla inżynierów budownictwa, kursach projektowania oraz do zakupu publikacji o 
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charakterze naukowo-technicznym skorzystało 26 członków ŁOIIB. Łącznie w 2016 r. przyznano 

dofinansowań na kwotę 14 784,51 zł. 

 

Lp. 
Numer 

wniosku 
Kwota w zł Treść dofinansowania 

1. 1/16              255,00  dofinansowanie udziału w szkoleniu 

2. 959/16              650,00 dofinansowanie zakupu programu komputerowego 

3. 1039/16              356,25 dofinansowanie udziału w kursie jęz. ang. 

4. 1157/16              833,33  dofinansowanie zakupu programu komputerowego 

5. 1165/16           1 000,00  dofinansowanie zakupu programu komputerowego 

6. 1170/16              690,00  dofinansowanie udziału w konferencji 

7. 1235/16              390,00  dofinansowanie udziału w szkoleniu 

8. 1592/16              690,00  dofinansowanie udziału w szkoleniu 

9. 1826/16              344,40  dofinansowanie udziału w szkoleniu 

10. 3289/16              446,50  dofinansowanie udziału w kursie językowym 

11. 3885/16              737,50  dofinansowanie zakupu programu komputerowego 

12. 2687/16           1 000,00  dofinansowanie zakupu programu komputerowego 

13. 3264/16              900,00  dofinansowanie zakupu programu komputerowego 

14. 3450/16              645,75  dofinansowanie udziału w szkoleniu 

15. 2542/16              394,00  dofinansowanie udziału w kursie językowym 

16. 2288/16           1 000,00  dofinansowanie zakupu programu komputerowego 

17. 3379/16              300,00  dofinansowanie udziału w szkoleniu 

18. 3449/16              645,75  dofinansowanie udziału w szkoleniu 

19. 3115/16              394,00   dofinansowanie udziału w kursie językowym 

20. 3447/16              645,75  dofinansowanie udziału w szkoleniu 

21. 2279/16              690,00  dofinansowanie udziału w kursie językowym 

22. 3448/16              645,78  dofinansowanie udziału w szkoleniu 

23. 2533/16              375,00  dofinansowanie udziału w kursie językowym 

24. 5111/16 307,50  dofinansowanie zakupu programu komputerowego 

25. 5294/16 175,00  dofinansowanie udziału w szkoleniu 

26. 5389/16 273,00  dofinansowanie udziału w szkoleniu 

Łącznie              14 784,51   

 

6. Porady techniczne. 

W roku 2016 udzielono 6 porad technicznych. Porady udzielane były poprzez osobiste spotkania, 

telefonicznie i mailowo. 

Reasumując, rok 2016 zakończył się 95 szkoleniami stacjonarnymi i wyjazdowymi, które 

zgromadziły 3105 uczestników. Z analizy danych z poprzednich lat wynika, że liczba szkoleń oraz 

uczestników rośnie. 
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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.  

5.5. Zespół ŁOIIB ds. Integracji Środowiska oraz Kontaktów z Zagranicą 

Zespół działał w 2016 roku w niezmienionym składzie: Piotr Parkitny – przewodniczący, Sławomir 

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

Siekiera. 

W 2016 r. Zespół zebrał się trzykrotnie. Poza tymi spotkaniami praca Zespołu odbywała się 

poprzez kontakty mailowe i telefoniczne. 

Zasadnicze kierunki pracy Zespołu w 2016 roku to: 

1. integracja środowiska budowlanego w skali lokalnej i wojewódzkiej, 

2. działania na rzecz młodych inżynierów, studentów i uczniów techników, 

3. działania na rzecz seniorów budowlanych. 



31 
 

Ad.1. Wzorem lat poprzednich zgłoszono Radzie propozycję wydzielenia z budżetów Placówek 

Terenowych kwoty 2000,- zł, przeznaczonej na organizację spotkań szkoleniowo-integracyjnych. 

Lokalne spotkania koleżeńskie odbyły się w formie obchodów Święta Budowlanych lub spotkania 

wigilijnego. 

Zespół wspierał też lokalne inicjatywy rekreacyjno-sportowe, m. in. zawody żeglarskie 

organizowane przez sekcję żeglarską działającą przy PT w Bełchatowie. W 2016 była to już IV edycji 

regat „O Puchar Przewodniczącej ŁOIIB”. Zawody rozegrano w klasie OMEGA, nagrodę dla 

zwycięskiej załogi i inne drobne upominki ufundowała Izba. Potwierdzeniem sportowego ducha 

i dobrej kondycji panującej pośród członków ŁOIIB świadczy liczba uczestników regat oraz fakt, że 

średnia wieku zwycięskiej załogi nie odbiega od średniej wieku w Izbie. Od lat moderatorem i dobrym 

duchem regat w Zarzęcinie jest kolega Sławomir Najgiebauer, członek Zespołu ds. Integracji. 

Członkowie zespołu, jak co roku, zachęcali Koleżanki i Kolegów, również tych spoza Łodzi, do 

udziału w Pikniku Inżynierskim oraz Wojewódzkim Święcie Budowlanych. Frekwencja jak zawsze 

dopisała. 

W 2016 roku drużyna ŁOIIB wzięła udział w V Mistrzostwach Polski PIIB w Brydżu Sportowym 

organizowanych przez Śląską OIIB. Coroczny udział łódzkich brydżystów w turnieju spotkał się 

z uznaniem organizatorów, co znalazło wyraz w specjalnym liście skierowanym do Przewodniczącej 

Rady ŁOIIB. 

W sierpniu 2016 roku odbył się kolejny spływ kajakowy dla członków ŁOIIB i ich rodzin. Tym 

razem w Parku Krajobrazowym Warty i Widawki. 

Ad.2. Od kilku lat PIIB obejmuje patronatem Olimpiadę Wiedzy i Umiejętności Budowlanych 

dla uczniów techników budowlanych. W 2016 roku odbyła się XXIX edycja OWiUB. Członkowie 

zespołu uczestniczyli w organizacji konkursu na szczeblu okręgowym, który odbył się w Wieluniu, 

jak też ogólnopolskim, który odbył się w Ostrzeszowie. ŁOIIB ufundowała nagrody dla laureatów 

konkursu na szczeblu okręgowym i ogólnopolskim. Przedstawiciele Izby uczestniczyli w 

podsumowaniu etapu okręgowego i wręczeniu nagród. Na szczeblu ogólnopolskim współfundatorem 

nagród była Wielkopolska OIIB. 

Wzorem lat ubiegłych ŁOIIB otwiera swe podwoje przed młodymi inżynierami i studentami, 

zapewne przyszłymi członkami Samorządu Zawodowego. Kolejny raz gościliśmy na Pikniku 

Inżynierskim działaczy studenckich kół naukowych i młodych inżynierów. Na stronie internetowej 

ŁOIIB działa zakładka z informacjami dla Młodych. Zapewniono dostęp dla młodych inżynierów do 

łamów Kwartalnika Łódzkiego. 

Ad.3. Od 2015 roku przy ŁOIIB istnieje Koło Seniorów. Spotkania Koła w 2016 roku odbywały 

się cyklicznie. Seniorzy mieli możliwość zapoznania się z aktualną problematyką działań Izby, 

osiągnięciami budownictwa regionu łódzkiego oraz zagadnieniami ważnymi dla jakości życia na 

emeryturze. Fakt istnienia Koła zyskał uznanie pośród izbowych seniorów, czego potwierdzeniem są 

liczne plany na rok 2017. 

Podsumowując sprawozdanie należy zauważyć rozwój integracji środowiska w skali lokalnej, 

wojewódzkiej, a nawet nieśmiałe próby wyjścia w stronę ogólnopolską. Kontynuowano działania na 

rzecz młodych. Cieszy fakt, że udało się przygarnąć seniorów, jeszcze pełnych wigoru i pomysłów. 

5.6. Zespół ŁOIIB ds. Ekonomiczno-Finansowych 

W 2016 r. Zespół pracował w składzie: Piotr Kubicki – przewodniczący, Zygmunt Adamski, Bogumił 

Cudzich, Bogdan Janiec, Sławomir Najgiebauer, Jerzy Wereszczyński. 

Zespół w roku 2016 zebrał się na czterech posiedzeniach.  

Na zebraniu w dniu 10.03.2016 w którym wziął udział Skarbnik Izby zaopiniowano pozytywnie 

projekt budżetu na 2016 rok oraz realizację preliminarza budżetowego na 2016 rok. Ze względu na 

niepełne wykorzystanie środków na dofinansowanie szkoleń wnioskowano o przeanalizowanie 

regulaminu ich przyznawania . 
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Na zebraniu w dniu 14.06.2016 analizowano realizację budżetu w trakcie roku 2016. Zwrócono 

uwagę na brak szczegółowego rozpisania pozycji przychodów i wydatków w pozycjach dotyczących 

Rady i Prezydium, komisje i zespoły Rady, placówki terenowe). 

Na zebraniu w dniu 20.09.2016 w którym wziął udział Skarbnik Izby przeanalizowano realizację 

budżetu w trakcie roku. Przeanalizowano przyczyny niskich przychodów z tytułu działalności 

gospodarczej. Zespół pozytywnie zaopiniował propozycję dopłat do prenumerat czasopism 

technicznych na 2017 rok. 

Na zebraniu w dniu 01.12.2016 w którym wziął udział Skarbnik Izby przeanalizowano realizację 

budżetu w trakcie roku. Ponownie zwrócono uwagę na niskie przychody z tytułu działalności 

gospodarczej. Jednocześnie oszacowano możliwość powstania nadwyżki budżetowej w granicach 190 

tys. zł, którą można przeznaczyć na zakup tabletów jako wyposażenie członków organów Izby. 

W kolejnym punkcie posiedzenia Skarbnik Rady przedstawił preliminarz budżetowy Rady na rok 

2017. Członkowie zespołu zwrócili uwagę na duży wzrost kosztów poz.15a (wynagrodzenia 

pracowników z ZUS ) oraz 20% wzrost kosztów w poz. 1 (rada i prezydium ) co znacznie przewyższa 

przewidywany wzrost wynagrodzeń w sferze przedsiębiorstw(około 4%). Zespół proponuje 

pozostawić ryczałty na poziomie dotychczasowym a zaoszczędzone w ten sposób środki (około 44 tys. 

zł przenieść do pozycji 19 (rezerwa). 

5.7. Zespół ŁOIIB ds. Konkursów, Odznaczeń i Wyróżnień 

W 2016 r. Zespół pracował w składzie: Tadeusz Miksa – przewodniczący, Jan Stocki – zastępca 

przewodniczącego, Leszek Przybył – sekretarz, †Ryszard Kaniecki, Sławomir Najgiebauer, Jan Wójt. 

Zespół odbył cztery posiedzenia. Wytypowano członków do nadania srebrnej i złotej Honorowej 

Odznaki PIIB za szczególne osiągnięcia w pracy na rzecz Izby, badając zgodność z wymogami 

określonymi w regulaminie. Nazwiska wskazanych osób zostały przekazane odpowiednim organom 

ŁOIIB w celu nadania biegu procedurom wynikającym z regulaminu. Zespół zajął się również 

zaproponowaniem firm, które kwalifikowałyby się do wyróżnienia odznaką „Zasłużony dla 

Budownictwa”. Po zaakceptowaniu przez kapitułę firmy te zostały odznaczone w czasie uroczystych 

obchodów Wojewódzkiego Święta Budowlanych. Na kolejnych spotkaniach Zespół ogłosił konkurs 

pod nazwą „Fotografujemy Budownictwo Województwa Łódzkiego 2014-2016”. Ogłoszenie 

konkursu było poprzedzone opracowaniem regulaminu, który został zatwierdzony przez Radę ŁOIIB. 

Na konkurs wpłynęło 26 prac, z których komisja, powołana zgodnie z regulaminem, wyróżniła trzy 

zdjęcia. Członkom naszej Izby, których zdjęcia zostały wyróżnione, wręczono nagrody podczas 

Wojewódzkiego Święta Budowlanych, a fotografie opublikowano w „Kwartalniku Łódzkim”. 

5.8. Rada Programowa Wydawnictw ŁOIIB 

W 2016 r. Rada Programowa Wydawnictw ŁOIIB pracowała w następującym składzie: Danuta 

Ulańska – przewodnicząca, Roman Kostyła – wiceprzewodniczący, Elżbieta Habiera-Waśniewska – 

sekretarz, Andrzej Gorzkiewicz, Wiesław Kaliński, †Ryszard Kaniecki, Jolanta Orechwo, Piotr 

Parkitny, Wiesław Sienkiewicz. Rada Programowa współpracuje ściśle z Działem Wydawnictw 

ŁOIIB: Renatą Włostowską – redaktor naczelną i Moniką Grabarczyk – starszym redaktorem. 

Członkowie RPW ŁOIIB spotykają się na ośmiu zebraniach plenarnych w ciągu roku. 

Głównym celem naszej pracy jest informowanie o działalności ŁOIIB oraz jej promocja, pomoc 

w ustawicznym kształceniu członków Izby oraz podnoszenie prestiżu zawodu inżyniera budownictwa. 

Realizujemy te cele poprzez przekazywanie aktualnych informacji dotyczących naszego samorządu 

i środowiska inżynierów budownictwa, informacji o zmianach przepisów prawnych, informacji 

o szkoleniach i kursach, omawianie nowych osiągnięć technicznych, pokazywanie nowych ciekawych 

inwestycji, ich projektantów i realizatorów. Prezentujemy wybitnych specjalistów budownictwa, 
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piszemy o historii zabytkowych obiektów i ich twórcach. 

Program ten Rada Programowa wraz z Redakcją realizują, opracowując i wydając: „Kwartalnik 

Łódzki”, „Kalendarz ŁOIIB” z wkładką techniczną, kalendarz ścienny ŁOIIB, foldery i publikacje 

reklamowe Łódzkiej OIIB, wydawnictwa okolicznościowe (zaproszenia, programy, dyplomy, foldery, 

wizytówki itp.). W minionym roku wydaliśmy również książkę pt. „Przykłady projektowania 

konstrukcji według Eurokodów”. Rada Programowa Wydawnictw sprawuje również pieczę nad 

elektronicznymi wydawnictwami Łódzkiej OIIB: stroną internetową i facebookiem. 

• „Kwartalnik Łódzki” 

W roku 2016 wydano cztery numery „Kwartalnika Łódzkiego”: nr I/2016 [50], nr II/2016 [51], nr 

III/2016 [52] liczące po 48 stron i nr IV/2016 [53] liczący 44 strony. Nakład każdego numeru 

biuletynu wynosi 7300 egzemplarzy i jest rozsyłany nieodpłatnie do wszystkich członków ŁOIIB.  

Nakład każdego numeru „Kwartalnika Łódzkiego” wynosi 7300 egzemplarzy i jest rozsyłany 

nieodpłatnie do wszystkich członków Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

Artykuły zamieszczane w Kwartalniku z uwagi na treść podzielone są na działy tematyczne, za 

które odpowiedzialni są członkowie Rady Programowej w zależności od specjalizacji i branży, którą 

reprezentują. 

Dział pierwszy, redagowany w całości przez pracownice Redakcji, zawiera informacje dotyczące 

działalności ŁOIIB i PIIB, słowo wstępne Przewodniczącą Izby, kalendarium, sprawozdania z prac 

Komisji i Zespołów. 

Dział prawny zawiera informacje o nowych przepisach prawnych oraz interpretacje zmian 

prawnych i jest konsultowany z prawnikami Izby. 

Dział techniczny prezentuje artykuły dotyczące oceny nowych materiałów budowlanych, nowych 

technologii zastosowanych w regionie łódzkim, ciekawych ekspertyz wykonanych w województwie 

itp. Monitorujemy (w każdym numerze Kwartalnika) największe łódzkie place budów, np. 

Akademickie Centrum Sportowe, budowę dworca Łódź Fabryczna i inne. Pokazujemy nowo 

wzniesione obiekty, piszemy o ich projektantach i realizatorach, podajemy ich nazwiska i zakres ich 

prac. 

Współpracujący z nami architekci piszą o budowniczych Łodzi i o dziejach zabytkowych 

obiektów i dzielnic. 

O współpracy ze stowarzyszeniami technicznymi informują nas członkowie Rady Programowej 

różnych branż lub prezesi stowarzyszeń. Utrzymujemy również ścisły kontakt z kołami młodych 

inżynierów, przekazujemy informacja o ich pracy i osiągnięciach. 

Członkowie Rady Programowej Wydawnictw ŁOIIB spotykają się na ośmiu zebraniach 

plenarnych w ciągu roku. Po ukazaniu się kolejnego numeru Kwartalnika podsumowują i oceniają 

jego zawartość oraz dokonują rozliczenia finansowego. Jednocześnie omawiana jest tematyka 

następnego numeru i rozdziela się prace dla poszczególnych członków RPW. 

Pomiędzy zebraniami członkowie RPW wspierają Redakcję, m.in. pisząc własne artykuły oraz 

wyszukując specjalistów, z którymi uzgadniają tematykę i zakres artykułów. Po opracowaniu 

redakcyjnym nadesłane prace są opiniowane i recenzowane przez członków RPW lub innych 

specjalistów z danej branży. Na drugim posiedzeniu RPW kwalifikuje artykuły do druku, ocenia 

wybrane zdjęcia i ilustracje, omawia projekt okładki. 

Pierwszy numer Kwartalnika wydany w 2016 r. był numerem pięćdziesiątym. Z okazji małego 

jubileuszu zamieszczono w nim obszerny artykuł o historii pisma, zmianach oraz celach naszych 

wydawnictw. Artykuł kończy się słowami: „Drodzy Czytelnicy, Autorzy, Recenzenci, 

Współpracownicy i Sympatycy, bez Waszego udziału nie byłoby dzisiaj „Kwartalnika Łódzkiego” po 

raz pięćdziesiąty. Dziękujemy!”  

Rzeczywiście bez współpracujących z nami autorów i naszych czytelników nie byłoby pisma. 

Poziom „Kwartalnika Łódzkiego” w dużej mierze zależy też od poziomu merytorycznego 

nadsyłanych artykułów. Dlatego z okazji jubileuszu Rada Programowa Wydawnictw ŁOIIB 
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ustanowiła nagrodę – „Złote Pióro” dla autora najlepszej publikacji (lub cyklu publikacji) w minionym 

roku. Decyzję tę poparła Rada ŁOIIB, a Przewodnicząca Rady ŁOIIB zaproponowała, by nagroda 

była wręczana podczas uroczystości Święta Budowlanych.  

17 października 2016 r. wręczono dwie nagrody: „Złote pióro” za długoletnią i cenną współpracę 

Andrzejowi Bratkowskiemu i za najlepszy cykl artykułów w roku 2015 – Wiesławowi Kalińskiemu.  

• „Kalendarz ŁOIIB” na rok 2017   

„Kalendarz ŁOIIB” na 2017 rok z „Wkładką techniczną” jest oryginalnym wydawnictwem naszej 

Izby. Kalendarz liczy 160 stron, a Wkładka – ok. 60. Redaktorem prowadzącym wydania jest pani 

Monika Grabarczyk. Kalendarz wydrukowano w 7100 egzemplarzach i został on rozesłany do 

wszystkich członków ŁOIIB. 

Kalendarz składa się z kilku części. Na pierwszych 22 stronach zamieszczono informacje 

dotyczące ŁOIIB, podano składy osobowe organów, statystykę, informacje o ubezpieczeniach, 

szkoleniach, prenumeracie czasopism itp. Na stronach 24-127 zamieszczono kalendarz, a dalej 30-

stronicowy notatnik. 

Do kalendarza dołączono „Wkładkę techniczną 2017”. Treść wkładki ustalili członkowie RPW. 

Zawiera ona przepisy dotyczące prowadzenia robót ziemnych i prowadzenia linii 

elektroenergetycznych napowietrznych. W ostatnim rozdziale zamieszczono słowniczek budowlany 

polsko-angielsko-niemiecki. Słowniczek zawiera pogrupowane słowa i zwroty niezbędne przy 

opisywaniu projektów budowlanych, rozmów na budowie itp. Słowniczek był recenzowany przez 

firmę MLC Studium Języków Obcych.  

• „Kalendarz ścienny” na rok 2017   

Wydawnictwo opracowało również kalendarz ścienny ŁOIIB. Nakład kalendarza ściennego wynosi 
300 egzemplarzy. Na podkładzie kalendarza zamieszczono podstawowe informacje kontaktowe z 
Izbą. Formę i treść kalendarza zatwierdziła RPW. 

• Książka Przykłady projektowania konstrukcji według Eurokodów 

W październiku 2016 r. została wydrukowana książka techniczna Przykłady projektowania konstrukcji 

według Eurokodów (304 str., nakład 1000 egz.) wydana przez Łódzką Okręgową Izbę Inżynierów 

Budownictwa, a opracowana przez Redakcję Wydawnictw i Radę Programową Wydawnictw ŁOIIB. 

Książka jest pracą zbiorową dziesięciu autorów – doktorów i profesorów uczelni i instytutów. 

Opracowanie redakcyjne (redakcję merytoryczną) wykonali dr inż. Danuta Ulańska i dr inż. Wiesław 

Kaliński, adiustację i korektę wykonały Monika Grabarczyk i Renata Włostowska, która była również 

redaktorem prowadzącym tej publikacji.  

Inspiracją do powstania książki były drukowane od 2012 r. „Wkładki techniczne” załączane do 

„Kwartalnika Łódzkiego”, w których omawiane były przykłady projektowania konstrukcji wg norm 

europejskich. Ponieważ „Wkładki techniczne” cieszyły się dużą popularnością również w innych 

okręgowych izbach, podjęliśmy decyzję o wydaniu ich w formie książki. Zaletą proponowanej pracy, 

różniącą ją od dostępnych na rynku książek technicznych, jest to, że w jednym zbiorze zebrano 

przykłady obliczania elementów konstrukcji wykonanych z różnych materiałów: drewna, stali, żelbetu 

itp.  

Cały nakład książki został sprzedany w ciągu kilku tygodni, a jego odbiorcami były osoby z 

różnych stron Polski.  

• Internet i Facebook ŁOIIB 

Na bieżąco aktualizowana i rozbudowywana jest strona internetowa Łódzkiej OIIB 

(www.lod.piib.org.pl). W 2016 r. odnotowano 436 852 odsłony, co stanowi wzrost o ponad 40% 

w stosunku do roku ubiegłego. 

W 2016 r. stworzony w 2015 r. fanpage ŁOIIB (https://www.facebook.com/LodzkaOIIB/) 

zanotował ponad 1100 fanów stale subskrybujących/obserwujących zamieszczane tam posty. 
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• Konferencje i filmy reklamowe  

4 maja 2016 r. TVP Łódź wyemitowała w ramach „Strefy Biznesu” film o doskonaleniu zawodowym 

w Łódzkiej OIIB, w którym zamieściła m.in. relację z konferencji ŁOIIB oraz szkolenia na budowie 

Zatoki Sportu. TVP Łódź przygotowała również relację z organizowanego przez ŁOIIB w listopadzie 

w ramach Europejskiego Forum Gospodarczego Łódzkie 2016 panelu pt. „Nowoczesne technologie 

w budownictwie. BIM rewolucja nadchodzi” (emisja 23 listopada, informacja o naszym panelu 

ukazała się również w „Wiadomościach TVP Łódź” 14 listopada 2016 r.). 

• Współpraca z wydawnictwami innych okręgowych izb 

Od 2016 r. odbyły się cztery spotkania przedstawicieli wydawnictw okręgowych izb dotyczące 

współpracy przy redakcji biuletynów i wkładek technicznych. Nasza Rada Programowa i Redakcja 

Wydawnictw ŁOIIB przystąpiły do tej współpracy. 

Ustalono sposób i formalne umowy dotyczące przedruków artykułów w biuletynach. Zestawiono 

tytuły i ramowy plan publikacji wkładek, zgłoszonych przez poszczególne wydawnictwa i są one 

kolejno opracowywane. Nasz zespół pomaga w recenzji kilku wkładek technicznych. Opracowane 

wkładki o różnej tematyce możemy udostępnić członkom Izby w wersji elektronicznej. 

6. Informacja o pracy Placówek Terenowych 

6.1. Placówka Terenowa w Bełchatowie 

Placówka terenowa w Bełchatowie wraz z sekcją żeglarską zorganizowała imprezy żeglarskie 
w wiosce żeglarskiej Zarzęcin z udziałem członków ŁOIIB.  
Były to: 
-25-06-2016 Rozpoczęcie sezonu żeglarskiego 2016, 
-09-07-2016 IV Regaty Żeglarskie o Puchar Przewodniczącej Rady ŁOIIB. 

Przedstawiciele Placówki Terenowej w Bełchatowie odbyli w ciągu roku liczne spotkania 
informacyjne z Koleżankami i Kolegami w Radomsku i Pajęcznie. 

W dniu 29-10-2016 odbyło się IV Święto Budowlanych w Bełchatowie. W biesiadzie 
szkoleniowo – integracyjnej wzięło udział około 80 osób – członków ŁOIIB z Bełchatowa, Radomska 
i Pajęczna oraz zaproszeni goście. 

Placówka Terenowa prowadzi cotygodniowe dyżury w swoim punkcie konsultacyjnym 
w Bełchatowie przy ulicy Okrzei 45 w poniedziałki i czwartki w godzinach od 15:00 do 18:00. Liczne 
wizyty członków ŁOIIB i kandydatów na członków ŁOIIB oraz praca opiekunów placówki: 
Sławomira Najgiebauera, Marty Szumigaj, Karola Dawida świadczą o konieczności istnienia Placówki 
Terenowej w Bełchatowie. Korzystanie z prasy technicznej pozwala zgłębić kierunkową wiedzę 
zawodową różnych specjalności budowlanych. 

W Placówce Terenowej w Bełchatowie odbywają się spotkania z członkami Regionalnej Izby 
Gospodarczej w Bełchatowie, Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Polskiego Związku 
Inżynierów i Techników Budownictwa. Na spotkaniach tych następuje wymiana poglądów i dyskusja 
nad problemami zawodowymi inżynierów. 

Sekcja Brydża Sportowego działająca w Placówce Terenowej w Bełchatowie bierze udział 
w różnego rodzaju zawodach i turniejach sportowych. 

Placówka Terenowa w Bełchatowie ogłosiła i wybrała laureatów konkursu: „Pracuj Bezpiecznie” 
w III kategoriach. 

Rosnąca ilość uczestników w szkoleniach w Bełchatowie świadczy o coraz większej integracji 
lokalnego środowiska członków ŁOIIB. 

6.2. Placówka Terenowa w Kutnie 

Placówka Terenowa działa bez stałej siedziby. W 2016 roku zorganizowano wyjazd członków Izby na 

Piknik Inżynierski w Łodzi. W spotkaniu wzięło udział 15 członków z terenu działania Placówki. W 

dniu 18 października 2016 r. zorganizowano szkolenie „Los firmy w obliczu śmierci przedsiębiorcy” – 
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w szkoleniu wzięło udział 6 członków. Szkolenie pt. „Etyka zawodowa w procesie inwestycyjnym” 

nie odbyło się z powodu braku chętnych. 

6.3. Placówka Terenowa w Piotrkowie Trybunalskim 

Placówka Terenowa ma swoją siedzibę w NOT w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Armii Krajowej 
24 A. Cotygodniowe dyżury w Placówce we wtorki od godz. 16 do 18 zamiennie pełnią: Adam 
Różycki – organizator Placówki, Włodzimierz Babczyński, Krzysztof Dybała, Bogdan Cudzich 
i Urszula Jakubowska.  

W 2016 roku na terenie działania Placówki odbyły się następujące szkolenia: 

-  „Etyka zawodowa w procesie inwestycyjnym. Panel dyskusyjny”, w którym wzięło udział 26 osób, 

- „Warsztaty umiejętności zarządzania czasem, organizacji efektywnej pracy, negocjacji i wywierania 
wpływu w działalności inżyniera budownictwa”, w którym wzięło udział 8 osób, 

- „Umowy zawierane z inwestorem przez projektanta, kierownika budowy lub kierownika robót oraz 
inspektora nadzoru inwestorskiego - aspekty prawne i praktyczne - I cz.”, w którym wzięło udział 
8 osób. 

W dniu 30 września 2016 r. Placówka Terenowa w Piotrkowie Trybunalskim zorganizowała 
spotkanie szkoleniowo-integracyjne z okazji Święta Budowlanych. Uczestniczyło w nim 60 osób. 
W grudniu Placówka zorganizowała spotkanie opłatkowe, w którym wzięło udział 47 osób. 

W bieżącej działalności dyżurujący w Placówce odpowiadali na pytania dotyczące mi.in. praktyk 
zawodowych, przeglądów okresowych budynków, uzyskania tytułu rzeczoznawcy budowlanego. 

6.4. Placówka Terenowa w Sieradzu 

Podstawową działalnością Placówki Terenowej w Sieradzu było w minionym okresie realizowanie 

celów statutowych Izby w szczególności współorganizowanie szkoleń, które odbyły się w dniach: 

 30.03.2016 r. w Sieradzu – na temat: zmiany w Prawie budowlanym w praktyce, 

 26.04.2016 r. w Zduńskiej Woli – na temat: przepisy i warunki techniczne jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a projektowanie, wykonawstwo i odbiór obiektów 

budowlanych, 

 12.10.2016 r. w Sieradzu – na temat: warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie w świetle obowiązujących przepisów prawa. 

W dniu 30.09.2016 r. zorganizowano spotkanie szkoleniowo-integracyjne w Sieradzu w ramach 

Święta Budowlanych. Tematem szkolenia były nowości materiałowe w budownictwie i metody ich 

stosowania. 
Ponadto istotnym elementem działalności było bieżące udzielanie informacji członkom Izby 

w tematach związanych z: 

 praktyką zawodową i uzyskiwaniem uprawnień budowlanych, 

 szkoleniami, 

 możliwością uzyskania pomocy społecznej w ramach zespołu ds. samopomocy. 
 

6.5. Placówka Terenowa w Skierniewicach 
 
Placówka Terenowa znajduje się w siedzibie Zespołu Usług Projektowych w Skierniewicach przy 
ul. Jagiellońskiej 6/7G, tel. 46 8334697, tel./fax 46 8332883, tel. kom. 601287020, czynny od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16 oraz w innych godzinach po wcześniejszym 
umówieniu. 

Placówka Terenowa wyposażona jest przez ŁOIIB w rzutnik i ekran, a ponadto otrzymuje do 
wykorzystania przez członków Izby bieżące czasopisma fachowe tj. 

  „Materiały Budowlane” 

  „Wiadomości Projektanta Budowlanego” 

  „Inżynieria i Budownictwo” 

  „Drogownictwo” 
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  „Przegląd Budowlany” 

  „Gaz, Woda i Technika Sanitarna” 

  „Ciepłownictwo, Ogrzewanie, Wentylacja” 

  „Miesięcznik Stowarzyszenia Elektryków Polskich” 

  „Kwartalnik Łódzki”. 

W 2016 roku zorganizowano w Skierniewicach cztery szkolenia zawodowe:  

1) W dniu 12.01.2016 roku na temat: odpowiedzialność inżyniera pełniącego samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie w świetle obowiązujących przepisów. Prowadząca szkolenie pani 

mgr Jolanta Szewczyk – radca prawny Polskiej Izby Inżynierów Budowlanych. 

2) W dniu 15.03.2016 roku wspólnie ze Starostwem Powiatowym na temat: zmian w prawie 

budowlanym w praktyce. 

3) W dniu 06.10.2016 roku panel dyskusyjny na temat: etyki zawodowej w procesie 

inwestycyjnym, prowadzony przez kol. Beatę Ciborską – Rzecznika Koordynatora ŁOIIB oraz 

kol. Krzysztofa Kopacza – przewodniczącego Sądu Dyscyplinarnego ŁOIIB. 

4) W dniu 08.10.2016 roku na temat: ochrony odgromowej – zasady obliczania odstępów 

izolacyjnych prowadzony przez pana Krzysztofa Wincencika. 

 

6.6. Placówka Terenowa w Wieluniu 
 

Działalność Placówki w 2016 roku prowadzona jest w budynku Cechu Rzemiosł Różnych 

i Przedsiębiorców przy ul. Targowej 1 w Wieluniu. W siedzibie placówki pełnione są dyżury przez 

członków ŁOIIB kol. Andrzeja Sułkowskiego, Janusza Skupińskiego i Zygmunta Adamskiego 

w poniedziałki w godzinach od 16.00 do 18.00. Oprócz dyżurów jesteśmy do dyspozycji wszystkich 

zainteresowanych działalnością ŁOIIB pod telefonem, którego numer podany jest na drzwiach 

siedziby Placówki oraz na stronie internetowej Izby. W budynku, w którym znajduje się siedziba 

Placówki Terenowej odbywają się również szkolenia i spotkania integracyjne. 

W dniu 7 października w Sali głównej Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców odbyło się 

spotkanie z okazji Święta Budowlanych z udziałem Starosty Wieluńskiego, Burmistrza Wielunia oraz 

kierownikami służb, z którymi kontaktujemy się w codziennej pracy. W spotkaniu uczestniczyli 

również przedstawiciele lokalnej prasy oraz lokalnego radia – Radia ZW. Była okazja do przekazania 

informacji o działalności ŁOIIB szerszej lokalnej społeczności. 

W dniu 22 grudnia w siedzibie Placówki odbyło się spotkanie opłatkowe dla członków Izby, 

uczestniczyło w nim 18 osób. 

W minionym roku (04.10.2016) została przeprowadzona kontrola działalności Placówki przez 

Komisję rewizyjną ŁOIIB z udziałem Przewodniczącego Komisji kol. Piotra Filipowicza. Zastrzeżeń 

do działalności Placówki oraz ewidencji zdarzeń nie zgłoszono. 

7. Informacja o realizacji budżetu w 2016 r. – podsumowanie 
 

XV Zjazd Łódzkiej OIIB uchwalił budżet ŁOIIB na rok 2016 o zbilansowanej wysokości przychodów 

i kosztów 2 905 000,00 zł. 

8 grudnia Rada ŁOIIB dokonała korekty budżetu uchwałą nr 26/R/16, która zwiększyła wysokość 

przychodów do 3 055 000,00 zł.: przychody z tytuły opłaty za postępowanie kwalifikacyjne 

i egzaminy na uprawnienia budowlane oraz na działalność statutową, jednocześnie zmniejszając 

przychody z działalności gospodarczej i odsetek. 

Korekta zwiększyła wydatki do 3 020 000,00 zł. na: wydawnictwa własne Izby, działalność 

szkoleniową, samopomocową, świadczenia na rzecz członków, pozostałe koszty statutowe, 

działalność bieżącą biura. Obniżyła kwoty pierwotnie zaplanowane na: organizację okręgowego 

Zjazdu ŁOIIB, zakup środków trwałych oraz prace remontowe w siedzibie ŁOIIB. 



38 
 

Skorygowane pozycje budżetowe zostały ściśle przypisane poszczególnym organom i strukturom, 

opisując w wartościach przychody i wydatki dla realizacji zadań statutowych ŁOIIB. Zestawienie 

przychodów i wydatków wykonane na koniec roku finansowego potwierdziło prawidłowość 

przyjętych założeń budżetowych, które w całości zrealizowano. 

Sumarycznie zmniejszono wydatki ŁOIIB o kwotę 108 065,21 zł z planowanej wysokości do 

kwoty 2 911 934,79 zł.  

W pozycjach przychodów ustabilizowały się wpływy z opłat za postępowanie kwalifikacyjne 

i egzaminy na uprawnienia budowlane, które osiągnęły wartość zbliżoną do ubiegłego roku – 

577 330,00 zł – wykonanie roczne w wysokości 99,78% kwoty budżetowej, przy jednoczesnym 

wzroście przychodów ze składek członkowskich – wykonanie roczne w wysokości 101,24% kwoty 

budżetowej. Łącznie przychody budżetowe wyniosły 3 087 546,95 zł.  

Podsumowując, planowane wydatki budżetu ŁOIIB zostały zrealizowane w wysokości 96,42%, 

a roczne przychody wykonane w zwiększonej wysokości 101,05% planowanej kwoty budżetowej. 

Zgodnie z rachunkiem zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.20106 r. Łódzka OIIB 

kończy wynikiem dodatnim netto 13857,96 zł. 

8. Współpraca z organizacjami i instytucjami 

8.1. Współpraca z administracją państwową i samorządową 

W marcu 2016 r. we współpracy z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim oraz Wojewódzkim 

Inspektoratem Nadzoru Budowlanego odbyło się spotkanie podsumowujące dotychczasowe narady 

szkoleniowe w sprawie zmian w Prawie budowlanym w praktyce, które wcześniej odbyły się w 

kilkunastu powiatach woj. łódzkiego. Na podstawie najczęściej pojawiających się pytań i wątpliwości 

uczestników wypracowano wspólnie z ŁUW i WINB ustalenia, które jako materiał pomocniczy do 

wykorzystania w codziennej praktyce zostały zamieszczone na stronie internetowej Izby. 

Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 

i Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego uczestniczą w ważnych wydarzeniach naszej 

Izby (m.in. Zjeździe ŁOIIB, Wojewódzkim Święcie Budowlanych). Bardzo dobrze układa się 

współpraca z Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego – funkcję tę pełni od 1 września 2016 r. 

dr inż. Jacek Szer – członek Łódzkiej OIIB oraz delegat ŁOIIB na Krajowe Zjazdy PIIB. 

Przedstawiciele ŁOIIB uczestniczyli w dniach 22-23 stycznia w IV Ogólnopolskiej Konferencji 

Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego pt. „Problemy techniczno-prawne utrzymania obiektów 

budowlanych”.  

2-3 czerwca odbyła się narada służbowa współorganizowana przez Komendanta Wojewódzkiego 

Państwowej Straży Pożarnej (udział wzięli m.in. przedstawiciele PINB, WINB, Wydz. Infrastruktury 

ŁUW, B. Malec, p.o. GINB Jacek Szer). 

 

8.2. Współpraca ze stowarzyszeniami, samorządami zawodowymi oraz 

samorządami gospodarczymi 

 

Stowarzyszenia naukowo-techniczne są stałymi partnerami Rady ŁOIIB w organizowaniu szkoleń, 

seminariów i spotkań integracyjnych.  

31 maja w siedzibie ŁOIIB Oddział Łódzki SEP, PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź-Miasto, 

Oddział Łódź-Teren oraz nasza Izba wspólnie zorganizowali seminarium pt. „Wyzwania związane 

z zapewnieniem ciągłości dostaw energii elektrycznej”. Wzięliśmy też udział 3 czerwca w pikniku 

z okazji Międzynarodowego Dnia Elektryki zorganizowanym przez OŁ SEP. 

Z Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Sanitarnych współpracujemy ściśle w zakresie 

organizacji szkoleń i kursów, które odbywają się w ramach „Akademii Inżyniera”. 

8 listopada 2016 r. Oddział Łódzki Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP 
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w Łodzi z okazji 70-lecia swojej działalności zorganizował konferencję pt. „Łódź i województwo 

łódzkie inwestuje w transport” pod honorowym patronatem ŁOIIB. W uroczystości wzięła udział 

Wiceprzewodnicząca Rady ŁOIIB. 

W uroczystych obchodach 70-lecia działalności Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych 

NOT 29 września wzięła udział Wiceprzewodnicząca Rady ŁOIIB. 

W 2016 r. odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiego Związku Inżynierów 

i Techników Budownictwa, podczas którego wybrano nowe władze. Przewodniczącym PZITB został 

ponownie R. Trykosko, a w Zarządzie Głównym znaleźli się także przedstawiciele Łódzkiej OIIB. 

Nowe władze wybrano także w Oddziale Łódzkim i Piotrkowskim PZITB. ŁOIIB na co dzień 

współpracuje z oddziałami PZITB w zakresie organizacji szkoleń, imprez integracyjnych i konferencji 

oraz wymiany doświadczeń. 

W 2016 r. Łódzka OIIB wsparła kilka nowych inicjatyw młodzieży, np. projekt Workcamp 

Młodej Kadry PZITB realizowany z coraz większym rozmachem i zasięgiem, polegający na 

bezpłatnych remontach placówek opiekuńczych i pożytku publicznego przez młodych inżynierów. 

Nasza Izba objęła także honorowym patronatem konferencję „Jak to się robi? – Sukces w branży 

budowlanej” zorganizowaną 28 kwietnia na WBAIŚ PŁ z okazji 5-lecia działalności Studenckiego 

Koła Naukowego „Żuraw”. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodych inżynierów - w 2016 r. zorganizowaliśmy 

w siedzibie ŁOIIB Dzień Otwarty dla osób, które zamierzają ubiegać się o uprawnienia budowlane. 

Uczestniczymy w pracach Łódzkiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, 

biorąc udział w kolejnych spotkaniach, współuczestniczyliśmy także w organizacji konferencji, która 

odbyła się 11 maja 2016 r. pod hasłem „Rola samorządów zawodów zaufania publicznego w 

demokratycznym porządku państwa prawnego” z licznym udziałem przedstawicieli Łódzkiej OIIB. 

Staramy się uczestniczyć w ważnych dla Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów wydarzeniach, 

udostępniamy także architektom łamy „Kwartalnika Łódzkiego”. 

Podtrzymujemy również kontakty z innymi organizacjami działającymi na rzecz budownictwa,  

Izba Pana prezesa Babija, Regionalną Izbą Budownictwa oraz Związkiem Zawodowym „Budowlani”, 

który w 2016 r. obchodził uroczyście 125-lecie powstania Ruchu Zawodowego Budowlanych, a także 

Oddziałem Łódzkim Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy. 

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. 

W 2016 roku Przewodnicząca Rady ŁOIIB brała również udział w posiedzeniach Rady 

ds. Bezpieczeństwa w Budownictwie w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi. Na łamach 

„Kwartalnika Łódzkiego” opublikowaliśmy cykl artykułów dotyczących BHP, opracowanych przez 

przedstawiciela OIP. 

8.3. Współpraca z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa i Okręgowymi Izbami 
Inżynierów Budownictwa 

W XV Krajowym Zjeździe PIIB, który odbył się w dniach 24-25 czerwca 2016 roku, uczestniczyło 12 

delegatów ŁOIIB. Zjazd wyróżnił doc. dr. inż. Ksawerego Krassowskiego – delegata ŁOIIB – 

najwyższym odznaczeniem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa – Medalem Honorowym. 

Bardzo dobrze należy ocenić współpracę z krajowymi organami PIIB oraz okręgowymi izbami 

inżynierów budownictwa. Przedstawiciele ŁOIIB wchodzą w skład organów krajowych. 29 stycznia 

gościliśmy w siedzibie ŁOIIB inżynierów z Mazowieckiej OIIB, uczestników wycieczki technicznej 

po największych inwestycjach łódzkich. W maju uczestniczyliśmy w uroczystym przeniesieniu 

siedziby Śląskiej OIIB do nowego obiektu. Przewodnicząca Rady ŁOIIB uczestniczyła 2 września 

w Mazowieckim Dniu Budowlanych, w szkoleniach i spotkaniach w Izbach Warmińsko – Mazurskiej, 

Podkarpackiej oraz w debatach i konsultacjach z przedstawicielami innych Okręgowych Izb. 
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W organizowanych w 2016 roku przez poszczególne organy Polskiej Izbę Inżynierów 

Budownictwa szkoleniach uczestniczyli członkowie organów ŁOIIB oraz pracownicy biura. 

Były to szkolenia i konferencje zorganizowane przez Krajowa Komisję Kwalifikacyjną, wspólne 

szkolenia Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Krajowego Sądu Dyscyplinarnego. 

8.4. Współpraca z Politechniką Łódzką 

Kontynuowana była współpraca z Politechniką Łódzką, w szczególności z Wydziałem Budownictwa, 

Architektury i Inżynierii Środowiska (WBAIŚ), który w 2016 r. obchodził jubileusz 60-lecia 

powstania. Kadra naukowa Wydziału prowadzi często dla członków naszej Izby szkolenia i kursy (w 

2016 r. w ramach porozumienia z WBAIŚ przeprowadzone zostały dwie edycje trzydniowego 20-

godzinnego szkolenia dla projektantów pt. „BIM w teorii i praktyce”), publikuje artykuły 

pracowników naukowych Wydziału na łamach „Kwartalnika Łódzkiego”. Przedstawiciele ŁOIIB 

uczestniczyli w organizowanych przez Wydział konferencjach (m.in. 4-6 kwietnia „Next Generation 

Design Guidelines for Composites in Construction” – poświęconej kompozytom w budownictwie). 

Warto dodać, że w 2016 r. odbyły się wybory nowego rektora Politechniki Łódzkiej na kadencję 

2016-2020, którym został prof. Sławomir Wiak. Natomiast nowym dziekanem WBAIŚ PŁ został 20 

maja prof. Marek Lefik, a dotychczasowy dziekan prof. Dariusz Gawin został mianowany 

prorektorem ds. innowacji i rozwoju uczelni. 

Łódzka OIIB była w 2016 r. współorganizatorem (wraz z Oddziałem Łódzkim PZITB oraz 

WBAIŚ) Konkursu im. profesora Władysława Kuczyńskiego na najlepszą pracę dyplomową 

wykonaną przez studentów Wydziału. 24 maja Przewodnicząca Rady ŁOIIB wzięła udział w 

uroczystym posiedzeniu Senatu PŁ z okazji 71. rocznicy powstania Politechniki Łódzkiej (podczas 

którego m.in. wręczono nagrody pracownikom, studentom i absolwentom PŁ, w tym laureatom 

Konkursu im. prof. W. Kuczyńskiego). 

Przewodnicząca Rady Izby uczestniczyła w spotkaniach Rady Naukowo-Gospodarczej przy 

WBAIŚ PŁ oraz w uroczystości inauguracji roku akademickiego 2016/2017 na tym Wydziale.  

Zaproszeni zostaliśmy również na inaugurację roku akademickiego na Politechnice Łódzkiej oraz na 

Wydziale Chemicznym PŁ. Uczestniczyliśmy także w konferencjach organizowanych przez WBAIŚ. 

Kontynuujemy finansowanie prenumeraty wybranych czasopism naukowo-technicznych dla 

Wydziału Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska oraz Wydziału Elektrotechniki, 

Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ. 

 

Barbara Malec 

Przewodnicząca Rady ŁOIIB 
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Załącznik nr 1 
do Sprawozdania z działalności Okręgowej Rady ŁOIIB za 2016 rok 

 
 

Wykaz uchwał Rady ŁOIIB podjętych w 2016 roku 
 

Numer 

uchwały 

Data 

podjęcia 
Tematyka uchwały 

1/SO/16- 
-140/SO/16 

28/01/2016 uchwały członkowskie 

141/SO/16- 
-237/SO/16 

26/02/2016 uchwały członkowskie 

1/R/16 17.03.2016 
w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Łódzkiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2015 

2/R/16 17.03.2016 
w sprawie projektu budżetu  Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa  na 2016 rok 

3/R/16 17.03.2016 
w sprawie wniosków z Seminarium Programowo-Szkoleniowego dla 
delegatów na Zjazd ŁOIIB 

4/R/16 17.03.2016 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej 
Rady w 2015 roku 

5/R/16 17.03.2016 w sprawie powołania Koła Seniora 

6/R/16 17.03.2016 w sprawie kosztów usług cateringowych 

7/R/16 17.03.2016 w sprawie kosztów usług świadczonych przez ATOS sp. z o.o. 

8/R/16 17.03.2016 w sprawie kosztów usług informatycznych 

9/R/16 17.03.2016 w sprawie kosztów usług porządkowych 

10/R/16 17.03.2016 w sprawie kosztów usług malowania i tynkowania 

11/R/16 17.03.2016 
w sprawie wniosków zjazdowych delegatów ŁOIIB złożonych w 
2015 roku 

12/R/16 17.03.2016 w sprawie zmiany Regulaminu Placówek Terenowych ŁOIIB 

13/R/16 17.03.2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów 

14/R/16 17.03.2016 

w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Rady ŁOIIB: 
- 1/PR/16 z 08.03.2016 w sprawie organizacji konkursu 
fotograficznego „Fotografujemy Budownictwo Województwa 
Łódzkiego 2014-2016” 
- 2/PR/16 z 08.03.2016 w sprawie przyznania zapomóg 
- 3/PR/16 z 08.03.2016 w sprawie przyznania dofinansowania 

15/R/16 17.03.2016 w sprawie przyznania zapomóg 

16/R/16 17.03.2016 
w sprawie zmiany Regulaminu Rady Programowej Wydawnictw 
ŁOIIB 

238/SO/16- 
-306/SO/16 

29.03.2016 uchwały członkowskie 

307/SO/16- 
-363/SO/16 

27.04.2016 uchwały członkowskie 

364/SO/16- 
-416/SO/16 

31.05.2016 uchwały członkowskie 

17/R/16 16.06.2016 
w sprawie realizacji wniosków pokontrolnych OKR z kontroli 
działalności ŁOIIB w 2015 r. 

18/R/16 16.06.2016 
w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Rady ŁOIIB 
- 4/PR/16 z 07.06.2016 w sprawie przyznania zapomóg 
- 5/PR/16 z 07.06.2016 w sprawie przyznania dofinansowania 

19/R/16 16.06.2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów 
417/SO/16- 
-471/SO/16 

28.06.2016 uchwały członkowskie 

472/SO/16- 
-594/SO/16 

29.07.2016 uchwały członkowskie 
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595/SO/16- 
-666/SO/16 

31.08.2016 uchwały członkowskie 

20/R/16 22.09.2016 

w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Rady ŁOIIB 
- 6/PR/16 z 28.07.2016 w sprawie przyjęcia Polityki Bezpieczeństwa 
oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym do 
Przetwarzania Danych Osobowych ŁOIIB 
- 7/PR/16 z 28.07.2016 w sprawie przyznania odznak honorowych 
PIIB 
- 8/PR/16 z 08.09.2016 w sprawie przyznania zapomóg 
- 9/PR/16 z 08.09.2016 w sprawie przyznania dofinansowania 

21/R/16 22.09.2016 
w sprawie wyrażenia zgody na organizację przez Placówki Terenowe 
ŁOIIB spotkań integracyjnych 

22/R/16 22.09.2016 w sprawie kosztów zakupu sprzętu komputerowego 

23/R/16 22.09.2016 
w sprawie ulgowej prenumeraty czasopism naukowo-technicznych na 
rok 2017 

24/R/16 22.09.2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

25/R/16 22.09.2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

667/SO/16- 
-735/SO/16 

30.09.2016 uchwały członkowskie 

736/SO/16- 
-781/SO/16 

27.10.2016 uchwały członkowskie 

782/SO/16- 
-836/SO/16 

30.11.2016 uchwały członkowskie 

26/R/16 08.12.2016 w sprawie korekty budżetu ŁOIIB na rok 2016 

27/R/16 08.12.2016 w sprawie wysokości ryczałtów i ekwiwalentów 
28/R/16 08.12.2016 w sprawie prowizorium budżetowego na 2017 rok 

29/R/16 08.12.2016 w sprawie zwołania XVI Okręgowego Zjazdu ŁOIIB 

30/R/16 08.12.2016 
w sprawie przyjęcia Regulaminu Zespołu ŁOIIB ds. Doskonalenia 
Zawodowego 

31/R/16 08.12.2016 
w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Rady ŁOIIB 
- 10/PR/16 z 24.11.2016 w sprawie przyznania zapomóg 
- 11/PR/16 z 24.11.2016 w sprawie przyznania dofinansowania 

32/R/16 08.12.2016 w sprawie ustalenia wysokości zapomóg w 2017 roku 

33/R/16 08.12.2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

34/R/16 08.12.2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

837/SO/16- 
-899/SO/16 

29.12.2016 uchwały członkowskie 
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REALIZACJA BUDŻETU ŁOIIB 
ZA 2016 ROK 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ŁOIIB 
ZA ROK 2016 WRAZ Z OPINIĄ 

BIEGŁEGO REWIDENTA 
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
OKRĘGOWEJ KOMISJI 

KWALIFIKACYJNEJ ŁOIIB  
W 2016 ROKU 
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Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna ŁOIIB w 2016 r. rozpoczęła swoją działalność w 17-osobowym 

składzie: Przewodniczący – mgr inż. inżynierii środowiska Zbigniew Cichoński, Zastępca 

przewodniczącego – mgr inż. budownictwa lądowego Wacław Sawicki, Sekretarz – mgr inż. 

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

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

Wiktor Jakubowski, inż. budownictwa lądowego Zofia Kosz-Koszewska, inż. budownictwa lądowego 

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

budownictwa lądowego Ryszard Mes, inż. sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych Józef Nowak, mgr 

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

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

inż. budownictwa lądowego Tadeusz Wilczyński, mgr inż. instalacji i urządzeń sanitarnych Bogdan 

Wrzeszcz. W trakcie roku zmarło dwóch członków Komisji – mgr inż. Bogdan Wrzeszcz oraz 

Przewodniczący Komisji – mgr inż. Zbigniew Cichoński. Zgodnie z Regulaminem okręgowych 

komisji kwalifikacyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (poprawionym i uzupełnionym 

przez II Nadzwyczajny Krajowy Zjazd PIIB w dniu 20 sierpnia 2015 r.) obowiązki Przewodniczącego 

Komisji przejął Zastępca przewodniczącego mgr inż. Wacław Sawicki. 

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 2016 r. odbyły się dwie sesje egzaminacyjne: XXVII sesja wiosenna – od 20 maja do 

3 czerwca i XXVIII sesja jesienna – od 18 listopada do 1 grudnia 2016 r. Obie sesje poprzedził 

czteromiesięczny okres postępowań kwalifikacyjnych. Komisyjnie kwalifikowano dopuszczenie do 

egzaminu testowego, względnie wydawano postanowienia i wezwania do 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 5 trzy- i czteroosobowych zespołów kwalifikacyjnych. 

W celu przeprowadzenia egzaminów na sesję wiosenną i jesienną powołano po 13 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 2016 r. w egzaminach testowych na uprawnienia budowlane uczestniczyło 369 osób, a 

w egzaminach ustnych 324 osoby. 

Wyniki przeprowadzonych w 2016 r. egzaminów na uprawnienia budowlane w poszczególnych 

specjalnościach zaprezentowane zostały w tabeli. 

 

Specjalność 
Sesja 

wiosenna 
Sesja 

jesienna 
Wyniki 
łącznie 

konstrukcyjno-budowlana 47 63 110 

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

31 25 56 

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych 

19 31 50 

drogowa 9 15 24 

mostowa 8 1 9 

telekomunikacyjna  3 7 10 

kolejowa 5 4 9 

Łącznie w 2016 r. 122 146 268 
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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. 

Tak jak w roku 2015 połowę pytań na egzaminie ustnym stanowiły pytania z wiedzy praktycznej. 

Pytania te zostały 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 2016 r. odbyły się cztery posiedzenia Specjalistycznego Zespołu Kwalifikacyjnego Komisji 

Kwalifikacyjnej ŁOIIB dla potrzeb postępowania w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy 

budowlanego. Wszystkie złożone wnioski zostały zaopiniowane pozytywnie i następnie, zgodnie z 

Regulaminem postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania tytułu rzeczoznawcy 

budowlanego, przesłane 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 41 interpretacji posiadanych 

uprawnień budowlanych w formie pisma informacyjnego. W 2015 r. w KK ŁOIIB zarejestrowano 944 

pisma przychodzące oraz 483 pisma wychodzące. 

Przewodniczący oraz Zastępca przewodniczącego 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 2016 r. w posiedzeniach Rady 

ŁOIIB oraz w posiedzeniach Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej z udziałem Przewodniczących OKK.  

Bieżącą obsługę administracyjną Komisji Kwalifikacyjnej ŁOIIB prowadziło trzech 

pracowników w wymiarze czasu pracy 2,5 etatu. Należy podkreślić również znaczny wkład pracy i 

zaangażowanie wszystkich członków Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz pracowników biura 

ŁOIIB w skutecznym realizowaniu zadań Komisji. 

Na ostatnim posiedzeniu plenarnym Komisji Kwalifikacyjnej ŁOIIB przeprowadzonym w 

grudniu 2016 r. dokonano wyboru drugiego Zastępcy przewodniczącego OKK w osobie dr inż. 

Ryszarda Mesa. Dotychczasowy Zastępca przewodniczącego OKK – mgr inż. Wacław Sawicki złożył 

rezygnację z pełnionej funkcji z dniem 31 grudnia 2016 r. Od dnia 1 stycznia 2017 r. obowiązki 

Przewodniczącego OKK pełni Zastępca przewodniczącego – dr inż. Ryszard Mes. 

 

Ryszard Mes 
Zastępca przewodniczącego Komisji 

 
Tomasz Kluska 

Sekretarz Komisji 
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
OKRĘGOWEGO SĄDU 

DYSCYPLINARNEGO ŁOIIB 
W 2016 ROKU 
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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 Krajowemu Sądowi Dyscyplinarnemu 

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa niniejsze roczne sprawozdanie ze swej działalności w 2016 

roku. 

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

Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego: Krzysztof Kopacz – przewodniczący, 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. 

2. W związku ze śmiercią w październiku 2014 r. członka Sądu Dyscyplinarnego ŁOIIB – mgr inż. 

Wojciecha Majera Sąd kontynuował pracę w składzie 16-osobowym. Nie przeprowadzono zatem 

wyborów uzupełniających. Uchwałą nr 16 XIV Okręgowego Zjazdu ŁOIIB z dnia 11 kwietnia 

2014 r. Zjazd postanowił zmniejszyć skład organu do 16 osób łącznie z Przewodniczącym.  

3. W analizowanym okresie do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego wpłynęły: 2 wnioski o zatarcie 

kary, 3 wnioski o ukaranie z tytułu odpowiedzialności zawodowej złożone przez Okręgowego 

Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej ŁOIIB, 1 wniosek Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŁOIIB złożony w sprawie wszczęcia postępowania 

dyscyplinarnego.  

4. W analizowanym okresie odbyło się 6 posiedzeń składów orzekających oraz 6 rozpraw. 

5. Łącznie w okresie 2016 roku OSD ŁOIIB zajmował się w sumie 7 sprawami, w tym: 

a) 1 sprawą kontynuowaną na podstawie wniosku o ukaranie OROZ ŁOIIB złożonego w 2015 r. 

b) 3 sprawami wszczętymi na podstawie wniosków pochodzących od OROZ ŁOIIB złożonych w 

2016 r.  

c) 2 sprawami wszczętymi na podstawie wniosków o zatarcie kary złożonych w 2016 r. 

d) 1 sprawą wszczętą na podstawie wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego 

złożonego przez OROZ ŁOIIB 

6. Okręgowy Sąd Dyscyplinarny prawomocnie rozstrzygnął w 2016 roku 6 spraw w następujący 

sposób: 

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

popełnienia zarzucanych czynów i orzekającej karę upomnienia 

b) 2 postępowania zakończyły się wydaniem decyzji o zatarciu kary 

c) 3 postępowania zakończyły się wydaniem decyzji umarzającej postępowanie w sprawie 

odpowiedzialności zawodowej wobec uznania obwinionego za niewinnego zarzucanych mu 

czynów 

7. Wśród spraw nierozstrzygniętych w 2016 roku są następujące sprawy: 

a) 1 postępowanie wszczęte na podstawie wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego 

złożonego przez OROZ ŁOIIB w 2016 r. -  w toku  

b) 2 postępowania zawieszone w 2014 r.  

8. Udział w szkoleniach: 

W dniach 5-7 maja 2016 r. w Jadwisinie Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego 

wziął udział w naradzie szkoleniowej pt. „Warsztaty na bazie dotychczasowych spraw wpływających 

do sądów dyscyplinarnych i rzeczników odpowiedzialności zawodowej” zorganizowanej przez KSD 

i KROZ PIIB. W dniach 9 – 11 czerwca 2016 r. w Rytrze w naradzie szkoleniowej zorganizowanej 

przez Małopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa wziął udział Zastępca Przewodniczącego 

Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego - Andrzej Krzesiński. W dniach 15 - 17 czerwca   2016 r. w 
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Lidzbarku Warmińskim członkowie Sądu wzięli udział w naradzie szkoleniowej pt. „Przepisy prawa 

dotyczące odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków izb samorządu zawodowego. 

Zmiany w Trybie postępowania w sprwach odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej.” Naradę 

szkoleniową zorganizowała Warmińsko – Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. W 

dniach 15 – 17 września 2016 r. w Czarnej koło Ustrzyk Dolnych członkowie Sądu wzięli udział w 

naradzie szkoleniowej zorganizowanej przez Podkarpacką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. 

Ponadto, w dniach 26 – 28 października 2016 r. Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego 

brał udział w szkoleniu orgaznizowanym przez KROZ i KSD w Warszawie, podczas którego odbyło 

się spotkanie z przedstawicielami Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB) oraz 

Wojewódzkimi Inspektorami Nadzoru Budowlanego. Przewodniczący OSD ŁOIIB – Krzysztof 

Kopacz był moderatorem panelu dyskusyjnego pt. „Etyka zawodowa w procesie inwestycyjnym” 

zorganizowanego w placówkach terenowych w Wieluniu (07.04.2016 r.), w Piotrkowie Trybunalskim 

(22.04.2016 r.), Skierniewicach (06.10.2016 r.), w Łodzi (17.11.2016 r.) oraz w Bełchatowie 

(15.12.2016 r.) 

9. Okręgowy Sąd Dyscyplinarny w lutym 2016 r. został poddany kontroli Okręgowej Komisji 

Rewizyjnej. W toku kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. 

10. Współpraca Sądu z Okręgowymi Rzecznikami Odpowiedzialności Zawodowej ŁOIIB, jak również 

z Okręgową Radą ŁOIIB oraz Biurem Izby przebiegała w 2016 r. bez zakłóceń.  

Analiza postępowań prowadzonych przez OSD ŁOIIB w 2016 roku 

Łącznie w analizowanym okresie OSD ŁOIIB zajmował się 7 sprawami, co stanowi znaczne 

zmniejszenie ilości prowadzonych spraw w porównaniu z rokiem 2015 r. (12 spraw). 

Nadal jest też zauważalna niska liczba spraw z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej. W 2015 

roku OSD ŁOIIB zajmował się 1 taką sprawą - zakończoną orzeczeniem kary upomnienia. W roku 

2016 OSD ŁOIIB także rozpatrywał 1 sprawę z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej, która nie 

została zakończona i będzie kontynuowana w roku 2017.  

Natomiast nie uległ zmianie fakt, iż zdecydowana większość postępowań w sprawie 

odpowiedzialności zawodowej (3 z 4) dotyczy osób pełniących funkcję kierownika budowy.  W 2016 

roku toczyło się zaledwie 1 postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej w stosunku do 

osoby pełniącej funkcję projektanta.  

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. 

 
Krzysztof Kopacz 

Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego ŁOIIB 
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OKRĘGOWYCH RZECZNIKÓW 

ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ 
ŁOIIB W 2016 ROKU 
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Stosownie do § 4 pkt 4 Regulaminu okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej Polskiej 

Izby Inżynierów Budownictwa poprawionym i uzupełnionym przez II  Nadzwyczajny Krajowy Zjazd 

PIIB 20 sierpnia 2015 r., zgodnie z ustaleniami Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności 

Zawodowej Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Okręgowy Rzecznik koordynator 

przedstawia poniżej informację z działalności Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności 

Zawodowej w 2016 roku.  

1. Skład organu. 

Skład organu prezentuje się następująco: 

A) Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – koordynator: 

 mgr inż. Beata Ciborska; 

B) Okręgowi Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej: 

 inż. Wojciech Hanuszkiewicz; 

 tech. budowalny Małgorzata Suchanowska; 

 inż. Jacek Kałuszka; 

 mgr inż. Grzegorz Rudzki. 

Zgodnie z ustaleniami podjętymi na posiedzeniu organu w dniu 24 kwietnia 2014 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. 

Utrzymany jest stały cotygodniowy dyżur Okręgowego Rzecznika koordynatora (każdy czwartek 

od godz. 15
30

 do godz. 18
00

). 

2. Działalność Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej ŁOIIB. 

W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 roku Okręgowi Rzecznicy 

Odpowiedzialności Zawodowej ŁOIIB wszczęli 16 postępowań, w tym 13 w sprawach 

odpowiedzialności zawodowej i 3 w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej. 

Informacja o rozstrzygnięciach podjętych w poszczególnych sprawach stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego sprawozdania. 

3. Analiza spraw. 

Analiza ilościowa 

1. Odpowiedzialność zawodowa - 13 spraw 

a. umorzone - 8 

b. wnioski o ukaranie - 2 

c. sprawy w toku - 3 

2. Odpowiedzialność dyscyplinarna - 3 sprawy 

a. wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego - 1 

b. przekazanie do KROZ PIIB ze względu na wyłączenie całego składu organu - 1 

c. sprawy w toku - 1 

3. Ponadto rozstrzygnięto 6 postępowań z zakresu odpowiedzialności zawodowej, które 

rozpoczęto w 2015 r., a nie zostały w 2015 r. zakończone: 

a. umorzone - 4 

b. wnioski o ukaranie - 1 

c. przekazanie sprawy wg. właściwości do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 

Zawodowej Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów - 1   

W roku 2016 odnotowano nieznaczny spadek wszczętych postępowań (16 postępowań) w 

stosunku do roku 2015 (18 postępowań). Zmalała liczba wniosków wnoszonych przez Okręgowych 

Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŁOIIB. W 2015 
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r. Rzecznicy wnieśli 5 wniosków do OSD ŁOIIB, w tym 4 w sprawach odpowiedzialności zawodowej 

oraz 1 w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej. W roku 2016 natomiast zostały wniesione 3 

wnioski do OSD ŁOIIB, w tym 2 w sprawach odpowiedzialności zawodowej oraz 1 w sprawie 

odpowiedzialności dyscyplinarnej. Nieznacznie zwiększyła się liczba wydawanych rozstrzygnięć 

kończących postępowanie na etapie OROZ ŁOIIB w sprawach odpowiedzialności zawodowej. 

Okręgowi Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej wydali 8 decyzji o umorzeniu postępowania 

wyjaśniającego w sprawach odpowiedzialności zawodowej (przy 7 decyzjach wydanych w 2015 r.) 

Natomiast w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej nieznacznie zmalała liczba wydawanych 

rozstrzygnięć. Podobnie jak w roku 2015 Rzecznicy rozpatrywali 3 sprawy z zakresu 

odpowiedzialności dyscyplinarnej. Został skierowany do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego 1 

wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przed sądem I instancji (podobnie jak w roku 

2015). Jedna sprawa zakończyła się przekazaniem KROZ PIIB ze względu na wyłączenie całego 

organu (podobnie jak w roku 2015), a 1 przeszła na rok 2017. 

Do końca 2016 roku rozstrzygniętych zostało 12 spraw, pozostałe sprawy (4) z 2016 r. będą dalej 

prowadzone w 2017 roku. 

Analiza merytoryczna wybranych zagadnień 

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

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. W sprawie 

odpowiedzialność dyscyplinarnej była rozpatrywana m.in. sprawa związana z podrobieniem podpisu 

na dokumentacji projektowej, zakończona skierowaniem wniosku do OSD ŁOIIB o wszczęcie 

postępowania dyscyplinarnego.  

4. Szkolenia. 

W dniach 5-7 maja 2016 r. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej ŁOIIB - 

koordynator brał udział w szkoleniu pt. „Warsztaty na bazie dotychczasowych spraw wpływających 

do sądów dyscyplinarnych rzeczników odpowiedzialności zawodowej”, zorganizowanym przez 

Polską Izbę Inżynierów Budownictwa w Jadwisinie. Okręgowi Rzecznicy Odpowiedzialności 

Zawodowej wzięli udział dniach 9 - 11 czerwca 2016 r. w Rytrze w naradzie szkoleniowej 

zorganizowanej przez Małopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. Następnie w dniach 15 - 

17 czerwca 2016 r. w Lidzbarku Warmińskim Rzecznicy wzięli udział w naradzie szkoleniowej pt. 

„Przepisy prawa dotyczące odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków izb samorządu 

zawodowego. Zmiany w Trybie postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej i 

dyscyplinarnej.” Naradę szkoleniową zorganizowała Warmińsko - Mazurska Okręgowa Izba 

Inżynierów Budownictwa. Ponadto, w dniach 26 - 28 października 2016 r. Okręgowy Rzecznik 

Odpowiedzialności Zawodowej ŁOIIB - koordynator brał udział w szkoleniach orgaznizowanych 

przez KROZ i KSD PIIB w Warszawie, podczas którego odbyło się spotkanie z przedstawicielami 

Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB) oraz Wojewódzkimi Inspektorami Nadzoru 

Budowlanego. Koordynator OROZ – Beata Ciborska była moderatorem panelu dyskusyjnego pt. 

„Etyka zawodowa w procesie inwestycyjnym” zorganizowanego w placówkach terenowych w 

Wieluniu (07.04.2016 r.), w Piotrkowie Trybunalskim (22.04.2016 r.), Skierniewicach (06.10.2016 r.), 

w Łodzi (17.11.2016 r.) oraz w Bełchatowie   (15.12.2016 r.) 

5. Współpraca z organami samorządu. 

Okręgowi Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej współpracowali i współdziałali 

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

2016 roku do Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej PIIB (pismo OROZ/8/249/16), a 

także Informacji z działalności organu w 2016 roku do Okręgowej Rady ŁOIIB (pismo 

OROZ/2/77/16). Sprawozdanie roczne organu było również przekazane Okręgowemu Zjazdowi 

ŁOIIB (pismo OROZ/63/1539/16). Ponadto w związku z XII posiedzeniem Rady ŁOIIB w dniu 8 

grudnia 2016 r. przedstawione zostało sprawozdanie z działalności organu w 2016 r. (pismo 

OROZ/278/16). 

 

Beata Ciborska 

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej ŁOIIB-Koordynator 

 

 

 

Załączniki: 

1) Informacja o rozstrzygnięciach podjętych w poszczególnych sprawach. 
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Załącznik nr 1  

do Sprawozdania z działalności Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej 

Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w 2016 roku. 

 

Informacja o rozstrzygnięciach podjętych w poszczególnych sprawach: 

 

a) Sprawy wszczęte w roku 2015: 

13  zawodowa - Decyzja nr 1/2016 o umorzeniu postępowania wyjaśniającego; 

14 zawodowa - Decyzja nr 3/2016 o umorzeniu postępowania wyjaśniającego; 

15 zawodowa - Decyzja nr 2/2016 o umorzeniu postępowania wyjaśniającego; 

16 zawodowa - Wniosek o ukaranie nr 1/2016; 

17 zawodowa - Przekazanie sprawy wg. właściwości do OROZ ŁOIA; 

18 zawodowa - Decyzja Nr 4/2016 o umorzeniu postępowania wyjaśniającego. 

 

b) Sprawy wszczęte w roku 2016: 

01  zawodowa - Decyzja Nr 6/2016 o umorzeniu postępowania wyjaśniającego 

02 zawodowa - Wniosek o ukaranie nr 2/2016; 

03 zawodowa - Decyzja Nr 8/2016 o umorzeniu postępowania wyjaśniającego; 

04 zawodowa - Wniosek o ukaranie Nr 3/2016 

05 zawodowa - Decyzja Nr 7/2016 o umorzeniu postępowania wyjaśniającego; 

06 dyscyplinarna - przekazanie do KROZ ze względu na wyłączenie całego składu 

organu; 

07 zawodowa - Decyzja Nr 12/2016 o umorzeniu postępowania wyjaśniającego; 

08 zawodowa - Decyzja Nr 5/2016 o umorzeniu postępowania wyjaśniającego; 

09 zawodowa - Decyzja Nr 9/2016 o umorzeniu postępowania wyjaśniającego; 

10 zawodowa - Decyzja Nr 10/2016 o umorzeniu postępowania wyjaśniającego; 

11 zawodowa - Decyzja Nr 11/2016 o umorzeniu postępowania wyjaśniającego; 

12 dyscyplinarna - Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego nr 1/2016; 

13 dyscyplinarna - w toku; 

14 zawodowa - w toku; 

15 zawodowa - w toku; 

16 zawodowa  - w toku. 
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REALIZACJA WNIOSKÓW 

ZJAZDOWYCH DELEGATÓW ŁOIIB 

ZŁOŻONYCH W 2016 ROKU 



90 
 

 



91 
 

Zał. nr 1 do uchwały Rady ŁOIIB 
nr 4/R/17 z dnia 9 marca 2017 r. 

 
Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków  

XV Zjazdu Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
 
 

1. Skład osobowy 

W czasie XV Zjazdu ŁOIIB oraz w okresie pomiędzy XV i XVI Zjazdami (zgodnie z uchwałą nr 

5 Okręgowego Zjazdu) komisja pracowała w składzie: przewodniczący - Wiesław Kaliński, sekretarz 

- Zygmunt Adamski oraz członkowie: Roman Kostyła, Edyta Kwiatkowska, Tadeusz Miksa, Danuta 

Ulańska. 

 

2. Wykaz wniosków 

2.1. Podczas obrad XV Zjazdu wpłynęło 9 wniosków 

         a) - 2 wnioski dotyczące treści obrad Zjazdu 

         b) - 1 wniosek skierowany do rozpatrzenia przez XV Okręgowy Zjazd ŁOIIB 

         c) - 2 wnioski skierowane do rozpatrzenia przez Radę ŁOIIB 

         d) - 4 wnioski skierowane bezpośrednio do Rady Krajowej PIIB 

2.2. Po XV Okręgowym Zjeździe ŁOIIB, na XV Krajowym Zjeździe PIIB delegaci ŁOIIB 

przedłożyli 

             - 2 wnioski zgłoszone bezpośrednio na Zjeździe PIIB 

2.3. Pomiędzy Zjazdami XV i XVI  PIIB członkowie ŁOIIB przesłali do Biura PIIB 

             - 2 wnioski zgłoszone bezpośrednio do Krajowej Rady PIIB 

3. Realizacja wniosków  zgłoszonych do rozpatrzenia przez ŁOIIB 

Ad.p.2.1.a Wnioski wymienione w p. 2.1.a  zgłosił Piotr Filipowicz – przewodniczący 

Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŁOIIB.  

Jeden wniosek dotyczył „przyjęcia wykonania budżetu ŁOIIB za rok 2015, zatwierdzenia 

przedłożonego sprawozdania finansowego za 2015 r.”..,” przeznaczenia wyniku finansowego netto na 

zwiększenie kapitału własnego”. 

W drugim wnioskuje „o udzielenie absolutorium dla Rady Łódzkiej OIIB za 2015 r.” 

Obydwa wnioski przyjęte zostały przez Zjazd ŁOIIB uchwałami nr 12 i nr 13. 

Ad.p.2.1.b. Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŁOIIB Piotr Filipowicz zgłosił 

wniosek o podjęcie uchwały, o skierowanie wniosku do KR PIIB o przyznanie Złotej Odznaki 

Honorowej PIIB kolegom mgr inż. Markowi Stańczakowi i mgr inż. Andrzejowi Masztanowiczowi . 

Zjazd pozytywnie zarekomendował w/w wniosek (uchwała nr 17) i obydwaj koledzy na Krajowym 

Zjeździe otrzymali honorowe odznaki PIIB. 

Ad.p.2.1.c. Urszula Jakubowska zgłosiła wniosek „o ubezpieczenie członków wszystkich 

organów ŁOIIB od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z pełnieniem funkcji w organach 

ŁOIIB z klauzulą wypłaty świadczenia niezależnie od wpłat od innych ubezpieczycieli”.  

Wniosek przekazano Okręgowej Radzie ŁOIIB, która w dn. 16.06.2016 r. w głosowaniu jawnym 

wniosek odrzuciła.  

Następny wniosek zgłosiła Cecylia Galińska „wnosząc o ustalenie ryczałtu Przewodniczącej 

ŁOIIB w wysokości 1,8 przeciętnego wynagrodzenia krajowego sektora przedsiębiorstw …” 

Wniosek przyjęto uchwałą nr 27/R/16 Rady ŁOIIB w dniu 8.12.2016 r. 

4. Realizacja wniosków skierowanych bezpośrednio do Krajowej Rady PIIB 

Ad.p.2.1.d. Kol. Jan Wójt zgłosił wniosek o „dopracowanie w szczegółach Regulaminu 

dokonywania zakupów, dostaw i świadczenia usług na rzecz PIIB poprzez wprowadzenie Regulaminu 

wewnętrznego świadczenia usług w ŁOIIB” 
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Komisja Wnioskowa Krajowej Rady PIIB skierowała wniosek do Komisji Regulaminowej która 

dotychczas nie wypracowała jednoznacznego stanowiska w tej sprawie. Proponuje jednak by ŁOIIB 

opracowała Regulamin na własne potrzeby. 

Wniosek Tadeusza Miksy w sprawie dostosowania Regulaminu nadawania Odznaki Honorowej 

PIIB do uregulowań zawartych w § 7 ust. 1 pkt 6 wprowadzonych przez II Nadzwyczajny Zjazd PIIB, 

Komisja Wnioskowa KR PIIB skierowała do KP-R. 

Komisja zdecydowała, że odznaki honorowe są przyznawane tylko członkom Izby. Osobom 

i instytucjom zasłużonym dla Izby będą nadawane Medale Honorowe. (Uchwała nr 24/14 XIII 

Krajowego Zjazdu PIIB z dnia 27.6.2014 r.) 

Wniosek Wojciecha Hanuszkiewicza o jednoznaczne ustalenie zasad wypłaty odszkodowań z 

tytułu OC członkom Izby na rzecz inwestorów, Komisja Wnioskowa KR PIIB skierowała do Biura 

PIIB. Biuro zaproponowało odrzucenie wniosku. 

Wniosek Tadeusza Gruszczyńskiego dotyczył opracowania w skali (kraju) Izby minimalnych 

wynagrodzeń rodzaju i czynności technicznych kierowników budów, inspektorów nadzoru dla 

poszczególnych obiektów z zapisem ich pracochłonności w roboczogodzinach. W treści wniosku 

szczegółowo omawia ten problem. Komisja Wnioskowa KR PIIB skierowała wniosek do rozpatrzenia, 

do Komisji Prawno- Regulaminowej, która wniosek odrzuciła. 

5. Realizacja wniosków przedłożonych na Krajowym XV Zjeździe PIIB 

Ad.2.2.a. Agnieszka Jońca zgłosiła, podczas obrad XV Zjazdu PIIB, dobrze uzasadniony 

wniosek dotyczący wyceny usług inżynierskich z sugestią  podjęcia przez KR PIIB działań w celu 

opracowania wytycznych pomocnych do wyceny usług inżynierskich tj. projektanta, kierownika 

budowy i robót, inspektora nadzoru autorskiego i inwestorskiego. 

Wniosek w głosowaniu został przyjęty przez XV Krajowy Zjazd PIIB do realizacji. Komisja 

Wnioskowa proponuje powołanie Zespołu do opracowania nakładów rzeczowych . 

Wniosek Urszuli Jakubowskiej dotyczył umowy ubezpieczeniowej, w którym wymienia 

niezbędne, dodatkowe zapisy dotyczące obowiązków ubezpieczyciela. 

Wniosek w głosowaniu przyjęty przez XV Krajowy Zjazd PIIB do realizacji i skierowany do Biura 

PIIB. 

Problemy zawarte we wniosku są wyjaśnione w artykule zamieszczonym w Kwartalniku Łódzkim 

nr I/17. 

6. Realizacja wniosków zgłoszonych pomiędzy Zjazdami bezpośrednio do Biura PIIB  

Ad.2.3.a. Obydwa wnioski przesłał do Biura kol. Piotr Parkitny. Pierwszy wniosek dotyczy 

poszerzenia wachlarza kar, a przede wszystkim dania możliwości odstąpienia od wszczęcia 

postępowania, albo od ukarania w związku z niewielką szkodliwością czynu (dotyczy ROZ i SD). 

Opinia KP-R jest pozytywna. Opinia jest zgodna z wystąpieniem Rzecznika Odpowiedzialności 

Zawodowej oraz Sadów Dyscyplinarnych. Projekt zmian został przesłany do Ministerstwa 

Infrastruktury i Budownictwa. 

Drugi wniosek dotyczy propozycji zmian w Prawie Budowlanym. Opinia KP-R jest negatywna. 

Uwaga: Pełna treść wniosków, ich uzasadnienie oraz opinie Komisji – zamieszczono w tabelkach 

poniżej (p. 7.)  

 



  
 

Zał. nr 2 do uchwały Rady ŁOIIB nr 4/R/17 z dnia 9 marca 2017 r. 
 

7.  Szczegółowe rozliczenie wniosków: pełna treść wniosków, ich uzasadnienie oraz opinie Komisji. 
 
Komisja ustaliła, iż wnioski zostały rozpoznane w następujący sposób. 
 

Rozliczenie wniosków złożonych na XV Okręgowym Zjeździe ŁOIIB, przez delegatów na XV Zjazd PIIB oraz wniosków przekazanych Krajowej 
Radzie PIIB 

Kategoria 
wniosku 

Autor i treść wniosku Sposób rozpatrzenia wniosku 

Wnioski 
Delegatów XV 
Okręgowego 

Zjazdu ŁOIIB 
skierowane do 
rozpatrzenia 

przez Krajową 
Radę PIIB i 

Krajowy Zjazd 
PIIB 

Autor wniosku: Jan Wójt 
Numer wniosku: 4 
Treść wniosku: 
Dopracować w szczegółach Regulamin 
dokonywania zakupów, dostaw i świadczenia 
usług na rzecz PIIB poprzez wprowadzenie 
Regulaminu wewnętrznego świadczenia usług 
w ŁOIIB. 
Uzasadnienie: Obecnie opracowany w/w 
Regulamin nie określa trybu postępowania i 
trybów wyboru ofert na świadczenie usług. 
Zawiera on jedynie procedurę, a brak jest 
szczegółowych przepisów postępowania i 
kryteriów wyboru. 
Stanowisko Komisji Uchwał i Wniosków: 
Komisja rekomenduje przekazanie wniosku do 
Krajowej Rady PIIB za pośrednictwem 
Krajowego Zjazdu PIIB. Sprawa kryteriów 
wyboru ofert i trybu postępowania jest na tyle 
istotna, iż wszelkie zmiany w Regulaminie 
dokonywania zakupów, dostaw i świadczenia 
usług przyjętym przez Krajową Radę PIIB 
powinna być rozpoznawana na szczeblu 
krajowym. 

Okręgowy Zjazd ŁOIB, przyjmując argumentację wnioskodawcy dotyczącą zapisów § 5 
ust. 2, § 6 ust. 2 pkt 3 i 11 Regulaminu dokonywania zakupów, zlecania dostaw i 
świadczenie usług na rzecz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyjętego uchwałą 
Krajowej Rady PIIB nr 38/R/09 z dnia 16 grudnia 2009 r., uznał, że charakter 
zagadnienia jest na tyle istotny, iż problem nie powinien być rozwiązywany na szczeblu 
okręgowej izby, ale jego interpretacja musi być jednolita w skali kraju – uchwałą nr 18 
przekazał wniosek do Krajowego Zjazdu PIIB. 
 
W dniu 21.04.2016 wniosek przekazany Krajowej Radzie PIIB. 
 
Komisja Wnioskowa Krajowej Rady PIIB skierowała wniosek do Komisji Prawno-
Regulaminowej. 
 
Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Wnioskowej KR PIIB wydanym na dzień 14.12.2016 
r. Komisja nie wypracowała jednoznacznego stanowiska.  
W związku z powyższym w dniu 13 lutego 2017 r. Przewodnicząca Okręgowej Rady 
ŁOIIB wystąpiła z zapytaniem (pismo Rada/P/0858/17) czy przedmiotowy wniosek 
będzie jeszcze rozpoznawany i jakie jest ostateczne stanowisko Krajowej Rady PIIB.  

Komisja Wnioskowa KR PIIB proponuje, by ŁOIIB opracowała Regulamin na własne 

potrzeby. 

 
 

Autor wniosku: Tadeusz Miksa 
Numer wniosku: 5 

W ocenie Okręgowego Zjazdu opisana zmiana wprowadzona do Statutu nie została 
połączona ze zmianą regulaminu nadawania Odznaki Honorowej PIIB. Możliwość 
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Treść wniosku: 
Wnioskuję o zmianę Uchwały Nr 22/11 X 
Zjazdu PIIB z dnia 17.06.2011 r. w sprawie 
Regulaminu nadawania Odznaki Honorowej 
PIIB i dostosowanie jej do uregulowań 
zawartych w  § 7 ust. 1 pkt 6 wprowadzony 
przez II Nadzwyczajny Zjazd PIIB w dn. 
20.08.2015 r. 
Uzasadnienie: Obowiązujący Regulamin i 
zawarte w nim uregulowania ograniczają 
przyznawanie odznaki tylko dla działaczy 
Izby. Uregulowania zawarte w § 7 ust. 1 pkt 6 
Statutu samorządu zawodowego budownictwa 
przewidują członkom Izby, a także innym 
osobom fizycznym, osobom prawnym i 
jednostkom organizacyjnym nie posiadającym 
osobowości prawnej, w tym organizacjom 
społecznym i gospodarczym nagród, odznak i 
medali ustanowionych uchwałą Krajowego 
Zjazdu Izby. 
Stanowisko Komisji Uchwał i Wniosków: 
Wniosek przekazać Krajowemu Zjazdowi 
PIIB. 

uhonorowania osób ważnych dla samorządu i budownictwa nie będących członkami 
PIIB czy innych podmiotów społecznych czy gospodarczych jest odpowiedzią na liczne 
w tym zakresie wnioski środowiska. Uchwałą nr 18 Zjazd przekazał wniosek do 
Krajowego Zjazdu PIIB. 
 
W dniu 21.04.2016 r. wniosek przekazany Krajowej Radzie PIIB. 
 
Komisja Wnioskowa KR PIIB skierowała wniosek do Komisji Prawno-Regulaminowej.  
 
Komisja Prawno-Regulaminowa przyjęła wniosek do realizacji.  
 
Komisja Wnioskowa KR PIIB wg informacji na dzień 14.12.2016 r. uznała, że wniosek 
został zrealizowany Uchwałą nr 24/14 XIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia „Medalu Honorowego 
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa”. 
 
Stanowisko Komisji Wnioskowej należy uznać za niepełne – wniosek dotyczy Odznaki 
Honorowej PIIB, a nie Medalu Honorowego PIIB, wobec czego w dniu 13 lutego 2017 r. 
Przewodnicząca Okręgowej Rady ŁOIIB wystąpiła z zapytaniem (pismo 
Rada/P/0858/17) czy i ewentualnie, kiedy planowana jest zmiana Regulaminu 
nadawania Odznaki Honorowej PIIB. 
 

Autor wniosku: Wojciech Hanuszkiewicz 
Numer wniosku: 6 
Treść wniosku: 
Wnioskuję o jednoznaczne ustalenie zasad 
wypłaty odszkodowań z tytułu OC członków 
Izby na rzecz inwestorów. Moim zdaniem 
powinny obowiązywać zasady jak przy 
likwidacji szkód komunikacyjnych tj. albo 
oświadczenie członków Izby potwierdzające 
szkodę albo stosowne decyzje ustalające 
sprawcę. 
Uzasadnienie: W ostatnim czasie miały 
miejsce przypadki odszkodowań z tytułu 
ubezpieczenia OC członków Izby na rzecz 

W ocenie Zjazdu umowa zawarta przez PIIB z Ubezpieczycielem nie gwarantuje 
czynnego udziału członka samorządu w postępowaniu mającym na celu ustalenie 
istnienia szkody oraz ewentualnych jej przyczyn. Brak w umowie również sposobu 
uzgadniania szkody z ubezpieczonym członkiem Izby oraz mechanizmów kontroli 
rozstrzygnięć Ubezpieczyciela przez PIIB – uchwałą nr 18 wniosek przekazano do 
Krajowego Zjazdu PIIB. 
 
W dniu 21.04.2016 r. wniosek przekazany Krajowej Radzie PIIB. 
 
Komisja Wnioskowa skierowała wniosek do rozpatrzenia do Biura PIIB.  
 
Biuro zaproponowało odrzucenie wniosku.  
 
Po odrzuceniu wniosku przez PIIB na XV Krajowym Zjeździe PIIB Urszula Jakubowska 
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inwestorów bez ich zgody i ustalenia 
odpowiedzialności naszego członka 
pełniącego samodzielną funkcję techniczną. 
Stanowisko Komisji Uchwał i Wniosków: 
Wniosek przekazać Krajowemu Zjazdowi 
PIIB. 

delegat ŁOIIB złożyła podobny wniosek. 
 
Wniosek U. Jakubowskiej został przez XV Krajowy Zjazd PIIB przyjęty do realizacji. 
 
Zgodnie z informacją Komisji Wnioskowej KR PIIB Biuro PIIB wskazało podstawę 
prawną obowiązku informacyjnego Ubezpieczyciela – przepisy ustawy o działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 września 2015 r. Dodatkowo na stronie 
internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa znajduje się szczegółowy opis 
procedury zgłaszania szkody (zakładka Ubezpieczenia -> Ubezpieczenia obowiązkowe -
> Ubezpieczenia 2015-2018 -> Zgłoszenie i likwidacja szkody). 
 
Niezależnie od powyższych działań artykuł dotyczący ubezpieczenia ukaże się w 
Kwartalniku Łódzkim nr 1/17. 
 
W ocenie Komisji Uchwał i Wniosków XV Okręgowego Zjazdu ŁOIIB wobec podjęcia 
powyższych działań wniosek należy uznać za zrealizowany. 

Autor wniosku: Tadeusz Gruszczyński 
Numer wniosku: 9 
Treść wniosku: 
1. Opracować w skali (kraju) Izby minimalne 
wynagrodzenia rodzaju i czynności tech. kier. 
bud. insp. nadzoru dla poszczególnych 
obiektów z zapisem ich pracochłonności w 
roboczogodzinach. 
2. J.w. min. zakres projektu budowlanego z 
podziałem na rodzaj obiektów i jego wielkość 
z oceną jej prawidłowości. 
3. Na bazie aktualnej średniej krajowej płacy 
ustalić min. Wysokość roboczogodziny dla 
osób pełniących funkcję techniczną w 
budownictwie. 
4. Wdrożyć z „urzędu” Izb postępowania o 
nie zachowanie etyki zawodowej dla osób 
nieuczciwie konkurujących w procedurach 
przetargowych. 
Uzasadnienie: Obecny stan prawny nie 
pozwala na zasadną konkurencję i jakość 

Zdaniem Zjazdu opracowanie standardów wykonywania poszczególnych 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz ewentualnych 
cenników wykonywanych usług przez inżynierów budownictwa jest istotnym 
postulatem zgłaszanym przez członków samorządu – uchwałą nr 18 skierowano 
wniosek do Krajowego Zjazdu PIIB. 
 
W dniu 21.04.2016 r. wniosek przekazany Krajowej Radzie PIIB. 

 
Komisja Wnioskowa Krajowej Rady PIIB skierowała wniosek do Komisji 
Prawno-Regulaminowej. 
 
Komisja Prawno-Regulaminowa KR PIIB odrzuciła wniosek. 
 
Po odrzuceniu wniosku przez PIIB na XV Krajowym Zjeździe PIIB Agnieszka 
Jońca delegat ŁOIIB złożyła wniosek o podobnej treści. 
 
Wniosek A. Jońcy został przez XV Krajowy Zjazd PIIB przyjęty do realizacji. 
 
Komisja Wnioskowa w informacji na dzień 14.12.2016 r. przedstawiła istniejące 
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projektowania i wykonania robót. Nie 
wprowadzenie standardów marginalizuje rolę 
Inżyniera budowlanego w społeczeństwie. 
Stanowisko Komisji Uchwał i Wniosków: 
Komisja rekomenduje przekazanie wniosku do 
Krajowego Zjazdu PIIB. 

możliwości w tym zakresie, uznając, iż formę wyceny wartości pracy inżyniera 
należy powierzyć zespołowi złożonemu z czynnych zawodowo inżynierów, 
pracujących indywidualnie i w zespołach lub w biurach branżowych. W ocenie 
Komisji obszerny skład zespołu w zakresie branżowym i funkcjonalnym pozwoli 
na opracowanie merytoryczne zagadnienia w odniesieniu do wszystkich branż. 
Opracowanie powinno być również poddane ocenie prawnej. 
 
Wobec braku dalszych informacji, w szczególności o powołaniu w/w zespołu, w dniu 13 
lutego 2017 r. Przewodnicząca Okręgowej Rady ŁOIIB wystąpiła z zapytaniem (pismo 
Rada/P/0858/17) czy i kiedy zostanie on powołany. 

Wnioski 
zgłoszone na 

XV Krajowym 
Zjeździe PIIB 

Autor wniosku: Urszula Jakubowska 
Numer wniosku: 12z 
Treść wniosku: 
Wprowadzić do umowy ubezpieczeniowej 
zapisu o obowiązkach ubezpieczyciela. 
1. Ubezpieczyciel ma obowiązek zawiadomić 
ubezpieczonego o tym, że zgłoszona została do 
likwidacji szkoda z jego polisy OC. 
2. Ubezpieczyciel ma obowiązek umożliwić 
ubezpieczonemu zajęcie stanowiska w sprawie 
zaistniałej szkody. 
3. Ubezpieczyciel ma obowiązek zawiadomić 
ubezpieczonego o wypłacie z jego polisy OC 
odszkodowania i o wysokości odszkodowania. 
Uzasadnienie: Niedopuszczalne są praktyki 
wypłaty odszkodowania bez poinformowania 
osoby z polisy której je wypłacono i bez 
możliwości zajęcia przez Ubezpieczonego 
stanowiska w sprawie zaistniałej szkody. W 
każdym przypadku wysłuchanie kierownika 
budowy czy projektanta oraz ich opinia są 
niezbędne do rozstrzygnięcia zakresu winy 
oraz wysokości ewentualnego odszkodowania. 
Dodatkowy zapis w umowie ubezpieczeniowej 
nakładający na Ubezpieczyciela obowiązek 
poznania poglądu winowajcy jest realizacją 

Wniosek został przez XV Krajowy Zjazd PIIB przyjęty do realizacji. 
 
Zgodnie z informacją Komisji Wnioskowej KR PIIB z dnia 14.12.2016 r. Biuro PIIB 
wskazało podstawę prawną obowiązku informacyjnego Ubezpieczyciela – art. 29  
ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 września 2015 r. 
Dodatkowo wskazując, iż na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 
znajduje się szczegółowy opis procedury zgłaszania szkody (zakładka Ubezpieczenia -> 
Ubezpieczenia obowiązkowe -> Ubezpieczenia 2015-2018 -> Zgłoszenie i likwidacja 
szkody). 
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prawa do obrony inżyniera budownictwa 
przed nieuczciwym oskarżeniem. Wobec 
docierających informacji o nieuczciwych 
Inwestorach, którzy z polisy kierownika 
budowy planują sfinansować swoją 
inwestycję, konieczne są przedsięwzięcia nie 
dopuszczające do takich praktyk. 
Rekomendacja KUiW: wniosek przyjąć do 
realizacji. 
Autor wniosku: Agnieszka Jońca 
Numer wniosku: 9z 
Treść wniosku: 
Podjęcie przez Krajową Radę PIIB działań w 
celu opracowania wytycznych pomocnych do 
wyceny usług inżynierskich tj. projektanta, 
kierownika budowy i robót, inspektora 
nadzoru autorskiego i inwestorskiego. 
Uzasadnienie: Problem ten jest istotnym 
postulatem zgłaszanym przez członków 
samorządu. Mamy świadomość, że nie może 
to być opracowanie nazwane cennikiem usług. 
Odnotowujemy natomiast, że opracowane 
zasady wyceny usług j.w. pojawiły się w 
sąsiednich krajach. Opracowania te uzyskały 
aprobatę KE z możliwością stosowania przy 
realizacji inwestycji współfinansowanych ze 
środków unijnych. Należy rozpocząć edukację 
w zakresie dbania o szacunek dla naszej 
pracy, o godność inżyniera i nie uleganie 
presji nieuzasadnionych pozornych 
oszczędności. Rezultatem drastycznie niskich 
cen jest bylejakość w wykonywaniu 
samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie. 
Rekomendacja KUiW: wniosek przyjąć do 
realizacji. 

Wniosek w głosowaniu został przez XV Krajowy Zjazd PIIB przyjęty do realizacji.  
 
Komisja Wnioskowa w informacji na dzień 14.12.2016 r. przedstawiła obszerną 
informację o istniejących możliwościach prawnych oraz stosowanych na rynku 
opracowaniach, uznając mimo wszystko, iż są to opracowania niewystarczające z punktu 
widzenia inżyniera budownictwa. Podsumowując Komisja stwierdziła, że zagadnienie 

wyceny wartości pracy inżyniera należy powierzyć zespołowi złożonemu z czynnych 
zawodowo inżynierów, pracujących indywidualnie i w zespołach lub w biurach 
branżowych. W ocenie Komisji obszerny skład zespołu w zakresie branżowym i 
funkcjonalnym pozwoli na opracowanie merytoryczne zagadnienia w odniesieniu 
do wszystkich branż. Opracowanie powinno być również poddane ocenie 
prawnej w przypadku wystąpienia możliwej kolizji z obowiązującymi 
przepisami. 
 
Przedmiotowy wniosek jest zbliżony do wniosku Tadeusza Gruszczyńskiego złożonego 
na XV Okręgowym Zjeździe ŁOIIB, w związku, z którym wobec braku dalszych 
informacji o powołaniu w/w  zespołu Przewodnicząca Okręgowej Rady ŁOIIB wystąpiła 
z zapytaniem (pismo Rada/P/0858/17) czy i kiedy zostanie on powołany. 
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Wnioski 
zgłoszone do 

Biura KR PIIB 
po XV  

Krajowym 
Zjeździe PIIB 

Autor wniosku: Piotr Parkitny 
Numer wniosku: 2d 
Treść wniosku: 
Wnioskujemy o podjęcie przez Krajową Radę 
PIIB działań, na rzecz poszerzenia wachlarza 
kar, a przede wszystkim danie możliwości 
odstąpienia od wszczęcia postępowania, albo 
od ukarania w związku z niewielką 
szkodliwością czynu. 
Uzasadnienie: Większość uchybień, które 
przydarzają się naszym członkom podczas 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie dotyczy:(1) „małych” budów, 
prowadzonych systemem gospodarczym, gdzie   
faktyczne zarządzanie budową jest rozmyte 
choćby z racji rynkowo wymuszonego 
nędznego wynagrodzenia, nie zawsze jest 
obecny i nie zawsze wszystko widzi; (2) 
uchybienie, to często drobiazg, np. kalenica 
wyższa o kilka cm, bo cieśle, murarze, 
betoniarze każdy popełnił drobne 
niedokładności; (3) inna ocena co do tego czy 
odstępstwo jest czy nie jest istotne, np. 
przesunięcie słupa, z zachowaniem 
bezpieczeństwa konstrukcji potwierdzonej 
przez projektanta; (4) dopisany do decyzji 
obowiązek, np. likwidacji studni, nie 
wykonany przez przeoczenie, skutki można 
łatwo naprawić. Nie mówimy tu o 
katastrofach, awariach, partactwie, czy 
zwyczajnym braku rzetelności. ROZ i SD 
powinny mieć możliwości oceny wagi sprawy, 
istoty uchybienia, naruszenia sztuki 
budowlanej, a nie jedynie formalnie 
stwierdzać (0-1) czy jest idealna zgodność, 
czy nie. Krępujące regulacje, drobiazgowo 
przestrzegane, kazuistyczne rozważania, to 

Wniosek został przekazany Krajowej Radzie PIIB w dniu 06.09.2016 r. 
 
Komisja Prawno-Regulaminowa KR PIIB wydała pozytywną opinię uznając, iż wniosek 
jest zgodny z postulatami zgłaszanymi przez sądy dyscyplinarne i rzeczników 
odpowiedzialności zawodowej. 
 
Komisja Wnioskowa wskazała, iż propozycje zmian, będące przedmiotem wniosku 
zostały opracowane przez KSD PIIB i KROZ PIIB i uwzględnione w projekcie ustawy o 
zawodzie architekta oraz inżyniera budownictwa przesłanym do Ministerstwa 
Infrastruktury i Budownictwa.  
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tyrania prawa nad sztuką budowlaną. 
Propozycja KP-R sposobu rozpatrzenia 
wniosku: Opinia Komisji jest pozytywna. 
Opinia jest zgodna z wystąpieniami Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej oraz sadów 
dyscyplinarnych.  

Autor wniosku: Piotr Parkitny 
Numer wniosku: 3d 
Treść wniosku: 
Wnioskujemy o podjęcie przez Krajową Radę 
PIIB działań, na rzecz zmiany w ustawie 
Prawo budowlane polegającej na rezygnacji z 
konieczności powoływania kierownika 
budowy na „małych” budowach 
realizowanych systemem gospodarczym. W to 
miejsce należy wskazać autora projektu, który 
w ramach nadzoru autorskiego, będzie 
kontrolował budowę realizowaną i 
organizowaną przez Inwestora (ponoszącego 
odpowiedzialność jako strona procesu 
inwestycyjnego). 
Uzasadnienie: Proponowana zmiana, by 
Kierownika Budowy zastąpił Nadzór Autorski 
daje realną siłę nadzoru nad poczynaniami 
Inwestora na budowie. Ani Inwestor, ani w 
szczególności przygodnie dobrani 
„fachowcy” nie ponoszą żadnej 
odpowiedzialności. A kiedy pojawi się Nadzór 
Budowlany pretensje Inwestora (który na ogół 
sam namiesza) kierują się przeciwko 
Kierownikowi Budowy. 

Wniosek został przekazany Krajowej Radzie PIIB w dniu 06.09.2016 r. 
 
Komisja Prawno-Regulaminowa KR PIIB wydała negatywną opinię. W odpowiedzi na 
wniosek podnoszono trudności z formalnym wyodrębnieniem „małych” budów, 
ograniczenie rynku pracy dla członków Izby oraz obniżeniem prestiżu zawodu. 
 
 
 



100 
 

Wnioski 
Delegatów 

skierowane do 
rozpatrzenia 

przez Okręgowy 
Zjazd ŁOIIB 

Autor wniosku: Piotr Filipowicz 
Numer wniosku: 1 
Treść wniosku: 
Niniejszym wnioskujemy o podjęcie uchwały 
w sprawie skierowania do Krajowej Rady 
PIIB wniosku o przyznanie Złotej Odznaki 
Honorowej Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa Koledze mgr inż. Markowi 
Stańczakowi - nr członkowski 
ŁOD/IE/5144/03 oraz Koledze mgr inż. 
Andrzejowi Masztanowiczowi – nr 
członkowski ŁOD/BD/2398/02. W załączeniu 
Uchwała Nr 13/IV/2016 OKR z dnia 5 
kwietnia 2016 r. z informacją o kandydatach 
do odznaczenia. 
Stanowisko Komisji Uchwał i Wniosków: 
Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie 
skierowania do Krajowej Rady PIIB wniosku 
o przyznanie Złotej Odznaki Honorowej 
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 
Kolegom: 
- mgr inż. Markowi Stańczakowi - nr 
członkowski ŁOD/IE/5144/03, 
- mgr inż. Andrzejowi Masztanowiczowi – nr 
członkowski ŁOD/BD/2398/02. 

Zjazd ŁOIIB pozytywnie zarekomendował wskazanych kandydatów do Złotej Odznaki 
Honorowej PIIB Uchwałą Nr 17. 
 
Złote Odznaki Honorowe PIIB zostały nadane uchwałą Krajowej Rady PIIB nr 5/R/16 z 
dnia 27.04.2016 r. 

Autor wniosku: Piotr Filipowicz – 
Przewodniczący OKR ŁOIIB 
Numer wniosku: 7 
Treść wniosku: 
Niniejszym wnioskujemy o udzielenie 
absolutorium dla Rady Łódzkiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa za 2015 rok. 

Wniosek przyjęty przez Okręgowy Zjazd ŁOIIB Uchwałą Nr 13. 

Autor wniosku: Piotr Filipowicz – 
Przewodniczący OKR ŁOIIB 
Numer wniosku: 8 
Treść wniosku: 
Niniejszym wnioskujemy o: 

Wniosek przyjęty przez Okręgowy Zjazd ŁOIIB Uchwałą Nr 12. 
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- przyjęcie wykonania budżetu ŁOIIB za 2015 
r. 
- zatwierdzenie przedłożonego sprawozdania 
finansowego za 2015 r., w którym bilans po 
stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 
7 278812,05 zł a wynik finansowy netto kwotą 
330666,82 zł, 
- przeznaczenie wyniku finansowego netto na 
zwiększenie kapitału własnego. 

Wnioski 
Delegatów 

skierowane do 
rozpatrzenia 

przez 
Radę ŁOIIB 

Autor wniosku: Urszula Jakubowska 
Numer wniosku: 2 
Treść wniosku: 
Wnioskuję o ubezpieczenie członków 
wszystkich organów ŁOIIB (Rada, Sąd, 
Rzecznik, KK, KR, delegaci na Zjazd 
Okręgowy i Krajowy) od następstw 
nieszczęśliwych wypadków w związku z 
pełnieniem funkcji w organach ŁOIIB. 
Wniosek po doprecyzowaniu uzgodnionym 
z delegatem: 
Wnioskuję o ubezpieczenie członków 
wszystkich organów ŁOIIB (Rada, Sąd, 
Rzecznik, KK, KR, delegaci na Zjazd 
Okręgowy i Krajowy) od następstw 
nieszczęśliwych wypadków w związku z 
pełnieniem funkcji w organach ŁOIIB z 
klauzulą wypłaty świadczenia niezależnie od 
wpłat od innych ubezpieczycieli. 
Uzasadnienie (delegata): Pełniąc funkcje w 
organach ŁOIIB narażeni jesteśmy na 
niebezpieczeństwa np. wypadki 
komunikacyjne). 
Stanowisko Komisji Uchwał i Wniosków: 
Przekazać wniosek do Okręgowej Rady ŁOIIB 
celem rozpoznania. 

Wniosek został rozpoznany przez Radę ŁOIIB w dniu 16.06.2016 r. Rada w 
głosowaniu jawnym odrzuciła wniosek 
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Autor wniosku: Cecylia Galińska 
Numer wniosku: 3 
Treść wniosku: 
Wnoszę o ustalenie ryczałtu Przewodniczącej 
ŁOIIB w wysokości 1,8 przeciętnego 
wynagrodzenia krajowego w sektorze 
przedsiębiorstw bez nagród z zysku za ubiegły 
rok ogłaszanego w obwieszczeniu Prezesa 
GUS. 
Uzasadnienie (delegata): Jest zgodne z §15 
ust.3 p.2 zasad Gospodarki Finansowej PIIB. 
Ekwiwalenty za pełnienie funkcji w Organach 
Izby zostały w 2015 r. podniesione, natomiast 
ryczałty nie. Zaangażowanie w podniesienie 
znaczenia i rangi ŁOIIB upoważnia do 
złożenia tego wniosku. 
Uzasadnienie (po doprecyzowaniu 
uzgodnionym z delegatem): Jest zgodne z 
§15 ust.3 p.2 zasad Gospodarki Finansowej 
PIIB. Ekwiwalenty za pełnienie funkcji w 
Organach Izby zostały w 2015 r. podniesione, 
natomiast ryczałty tylko o wzrost przeciętnego 
wynagrodzenia krajowego w sektorze 
przedsiębiorstw Zaangażowanie w 
podniesienie znaczenia i rangi ŁOIIB 
upoważnia do złożenia tego wniosku. 
Stanowisko Komisji Uchwał i Wniosków: 
Wniosek powinien być przekazany do 
Okręgowej Rady ŁOIIB jako organu 
posiadającego wyłączną kompetencję do 
ustalenia wysokości ryczałtów w granicach 
określonych przez Zasady Gospodarki 
Finansowej PIIB. 

Wniosek przyjęty uchwałą  Nr 27/R/16 Rady ŁOIIB z dnia 8.12.2016 r. 

 
 
 
 



  
 

 
Komisja Uchwał i Wniosków odbyła jedno posiedzenie w dniu 12.01.2017 r., na którym przyjęła 
otrzymane informacje co do stanu realizacji wniosków i kierowanych odpowiedzi do wnioskodawców. 
Realizacja wniosków została przedstawiona powyżej. Wnioski będące w realizacji należy 
monitorować w najbliższym okresie międzyzjazdowym. Wszyscy wnioskodawcy otrzymali 
informacje o stanie realizacji wniosków. 
 

Wiesław Kaliński 
Przewodniczący Komisji 

 
Zygmunt Adamski 
Sekretarz Komisji 
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PROJEKT BUDŻETU ŁOIIB 
NA 2017 ROK 
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UBEZPIECZENIE CZŁONKÓW 
POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW 

BUDOWNICTWA 
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Każdy członek Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykonujący samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie jest ubezpieczony, a obowiązkowym ubezpieczeniem OC objęta jest odpowiedzialność 

cywilna inżynierów budownictwa. W związku z szeregiem pytań odnośnie do tematyki ubezpieczeń, 

jakie otrzymujemy, poniżej prezentujemy odpowiedzi Ubezpieczyciela. Szczegółowe informacje na 

temat ubezpieczeń można uzyskać na www.ubezpieczeniedlainzynierow.pl oraz pisząc na adres: 

inzynierowie@ag.ergohestia.pl 

Wszyscy członkowie Izby płacą składkę OC, ale nie wszyscy mogą korzystać z 
ubezpieczenia. Jak wygląda odpowiedzialność Ergo Hestii z tytułu ubezpieczenia osób 
pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, które są zatrudnione na 
umowę o pracę? 

Z ubezpieczenia OC mogą korzystać wszyscy inżynierowie budownictwa, bez względu na formę 

zatrudnienia. Potwierdzają to zapisy Umowy Generalnej: „Dla ochrony ubezpieczeniowej nie będzie 

miał znaczenia fakt, że Ubezpieczony wykonuje samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w 

ramach prowadzonej działalności gospodarczej albo umowy o pracę bądź umowy prawa cywilnego”. 

Ergo Hestia jako strona Umowy Generalnej nie różnicuje ochrony ubezpieczeniowej ze względu 

na formę zatrudnienia, jednakże sytuacja prawna ubezpieczonej osoby wykonującej samodzielne 

techniczne funkcje w budownictwie jest różna w zależności od formy zatrudnienia.  

Jaka jest sytuacja prawna Ubezpieczonego zatrudnionego na umowę o pracę 

i odpowiedzialność Ubezpieczyciela wynikająca z umowy ubezpieczenia? 

W przypadku zgłoszenia roszczenia do Ubezpieczonego zatrudnionego na umowę o pracę przez 

pracodawcę – Ubezpieczyciel po ocenie odpowiedzialności Ubezpieczonego za powstałą szkodę i 

ocenie ochrony ubezpieczeniowej wypłaca odszkodowanie w wysokości szkody poniesionej przez 

pracodawcę, nie wyższej niż kwota trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi 

w dniu wyrządzenia szkody. Wysokość trzymiesięcznego wynagrodzenia oblicza się wg metody 

przyjętej dla wyliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. 

W przypadku zgłoszenia roszczenia do ubezpieczonego zatrudnionego na umowę o pracę przez 

inną osobę niż pracodawca – Ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania ze względu na zasady 

odpowiedzialności cywilnej pracownika wyrażonej w art. 120 Kodeksu pracy. Wypłata 

odszkodowania z polisy osoby pełniącej samodzielne funkcje techniczne w budownictwie 

zatrudnionej na podstawie umowy o pracę może nastąpić wyłącznie na wniosek pracodawcy. 

W przypadku powództwa pracodawcy przeciwko pracownikowi o wynagrodzenie szkody w 

wysokości wyższej niż trzykrotność wynagrodzenia, Ergo Hestia świadczy pomoc prawną 

ubezpieczonemu w postaci: 

• przystąpienia z interwencją uboczną do sporu sądowego; 

• pokrycia kosztów sądowych; 

• pokrycia kosztów pełnomocnika powołanego za zgodą Ergo Hestii. 

W przypadku powództwa innej osoby niż pracodawca przeciwko pracownikowi o wynagrodzenie 

szkody, Ergo Hestia świadczy pomoc prawną ubezpieczonemu w postaci: 

• przystąpienia z interwencją uboczną do sporu sądowego; 

• pokrycia kosztów sądowych; 

• pokrycia kosztów pełnomocnika powołanego za zgodą Ergo Hestii. 

Reasumując, Ergo Hestia, ubezpieczając odpowiedzialność cywilną inżyniera budownictwa, 

„wstępuje” w sytuację prawną ubezpieczonego, a tym samym wypłaca odszkodowanie w granicach 

odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonej osoby. Ubezpieczyciel nie ma żadnych prawnych 

możliwości dokonania wypłaty odszkodowania z tytułu szkód wyrządzonych przez osoby zatrudnione 

na umowę o pracę innym osobom niż pracodawca albo dokonania wypłaty odszkodowania powyżej 

odpowiedzialności cywilnej osoby ubezpieczonej. Takie postępowanie byłoby niezgodne z przepisami 
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prawa cywilnego, administracyjnego oraz podatkowego.  

Pracodawca, aby mieć zagwarantowaną wypłatę odszkodowania, na skutek błędu pracownika, w 

pełnej wysokości, powinien dodatkowo ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej. 

Jakimi kryteriami kieruje się Ergo Hestia, podejmując decyzję o wypłacie odszkodowania 

bądź decyzję o odmowie wypłaty? 

Kryteria, jakimi kieruje się Ergo Hestia, podejmując decyzję o wypłacie odszkodowania, dotyczą 

ustalenia odpowiedzialności cywilnej za powstałą szkodę i ochrony ubezpieczeniowej. Dla oceny 

takich elementów jak zawinione działanie lub zaniechanie, związek przyczynowy, wysokość szkody 

powoływani są eksperci na następujących zasadach:  

a) zawinionego działania lub zaniechania Ubezpieczonego – rozpatrywanego, w świetle art. 415 

Kodeksu cywilnego oraz art. 355 Kodeksu cywilnego, jako zawinione działanie lub zaniechanie 

niezgodne z przepisami prawa, sztuką budowlaną, obowiązującym przepisami technicznymi, 

normami, zasadami współżycia społecznego;  

b) powstałej szkody u poszkodowanego – rozpatrywanej, w świetle art. 361 §2 Kodeksu cywilnego, 

jako straty, jaką poszkodowany poniósł oraz utraconych korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby 

mu szkody nie wyrządzono;  

c) związku przyczynowego pomiędzy działaniem lub zaniechaniem Ubezpieczonego a powstałą 

szkodą – rozpatrywanego w świetle art. 361 Kodeksu cywilnego jako odpowiedzialności za 

normalne następstwa, z którego szkoda wynikła; 

d) przedawnienia roszczenia poszkodowanego do ubezpieczonego – rozpatrywanego w świetle 

przepisów Kodeksu cywilnego o przedawnieniu roszczeń; 

e) ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczonego z tytułu umowy o pracę – rozpatrywanego w 

świetle przepisów Kodeksu pracy o odpowiedzialności materialnej pracownika za szkodę 

wyrządzoną pracodawcy. 

Czy w sytuacjach prowadzenia postępowania, np. przed Okręgowym Sądem 

Dyscyplinarnym, wyrok ma wpływ na decyzję o wypłacie odszkodowania? 

Nasze Towarzystwo jest zobowiązane, zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej, podjąć 

działania mające na celu ustalenie stanu faktycznego zdarzenia losowego, zasadności zgłoszonych 

roszczeń i wysokości świadczenia. Podejmujemy szereg działań mających na celu ustalenie 

odpowiedzialności, m.in. występujemy o dokumentację do Ubezpieczonego, angażujemy ekspertów. 

Zakład ubezpieczeń jest prawnie zobowiązany do przeprowadzenia postępowania 

wyjaśniającego we własnym zakresie i oczekiwanie z likwidacją szkody na orzeczenie sądu karnego 

bądź cywilnego jest możliwe jedynie w szczególnych przypadkach. 

Stanowisko jest wydawane w oparciu o analizę całości zgromadzonego materiału. Stanowisko 

Sądu Dyscyplinarnego samorządu zawodowego ma znaczenie posiłkowe. 

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej narzuca graniczny termin (90 dni) na rozpatrzenie 

szkody i podjęcie decyzji o wypłacie odszkodowania lub odmowie jego wypłaty. Jeżeli orzeczenie 

Sądu Dyscyplinarnego zostanie dostarczone w tym terminie, to może być potraktowane jako 

dokument dowodowy. 

Jakich rzeczoznawców powołuje Ergo Hestia do oceny stanu faktycznego? Czy osoba, z 

której ubezpieczenia ma być wypłacone odszkodowanie, może powołać własnych 

rzeczoznawców? 

Ergo Hestia powołuje własnych rzeczoznawców dla oceny: 

a) przyczyny powstania szkody, 

b) winy ubezpieczonego wg kryteriów wskazanych w punkcie II, 

c) związku przyczynowego pomiędzy działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego, 



117 
 

d) rozmiarów szkody lub wielkości kosztów niezbędnych do naprawy szkody. 

Ergo Hestia powołuje własnych rzeczoznawców w sytuacji wątpliwości istniejących po 

zgromadzeniu dokumentów od Ubezpieczonego i poszkodowanego. Są to rzeczoznawcy w 

specjalnościach uprawnień budowlanych odpowiednich ze względu na stan faktyczny, których 

wiedza, doświadczenie, dorobek naukowy mają zapewnić rzetelność, kompletność i bezstronność 

ustaleń i opinii. Nie ma przeszkód, aby każda ze stron – zarówno ubezpieczony jak i poszkodowany 

– dostarczyli opinie powołanych przez siebie rzeczoznawców. Opinie te będą brane pod uwagę 

przez Ergo Hestię w ocenie odpowiedzialności Ubezpieczonego za powstałą szkodę lub w ocenie 

ochrony ubezpieczeniowej. Również nie ma przeszkód, aby wszystkie strony – Ubezpieczyciel, 

poszkodowany, ubezpieczony – ustalili porozumieniem jednego rzeczoznawcę, z zastrzeżeniem, że 

żadna ze stron nie będzie kwestionować ustaleń tej osoby. 

Kto jest stroną postępowania w sprawach o odszkodowanie? Czy osoba, z której 

ubezpieczenia ma być wypłacone odszkodowanie, jest informowana o przebiegu 

postępowania? Czy PIIB jako sygnatariusz umowy jest stroną? 

Stronami w postępowaniu o odszkodowanie są: ubezpieczony (każdy z inżynierów budownictwa, 

członków PIIB), ubezpieczający (PIIB), poszkodowany, ubezpieczyciel (Ergo Hestia). Prawa i 

obowiązki stron umowy ubezpieczenia są uregulowane przepisami Kodeksu cywilnego, ustawy o 

działalności ubezpieczeniowej, ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, ustawy o rozpatrywaniu 

reklamacji. Ubezpieczyciela obowiązuje tajemnica ubezpieczeniowa i przepisy o ochronie danych 

osobowych. 

Zgodnie z przyjętymi zasadami, po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu wypadku objętego 

ochroną ubezpieczeniową, Ergo Hestia w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia 

informuje o tym fakcie na piśmie Ubezpieczonego i Poszkodowanego oraz wskazuje, również na 

piśmie Ubezpieczonemu i Poszkodowanemu, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia 

odpowiedzialności Ubezpieczyciela i wysokości odszkodowania. W razie nienadesłania żądanych 

informacji w ciągu 30 dni od dnia zawiadomienia o wypadku, Ubezpieczyciel wysyła do 

Ubezpieczonego i Poszkodowanego decyzję o braku możliwości zajęcia stanowiska oraz o 

zakończeniu procedury rozpatrzenia roszczeń. Jeżeli Ubezpieczony lub Poszkodowany po otrzymaniu 

decyzji, o której mowa powyżej, nadeśle niezbędną dokumentację, Ergo Hestia wznowi procedurę 

rozpatrzenia roszczeń. Ponadto należy pamiętać, że na każdym etapie postępowania Ubezpieczyciel, 

na wniosek Ubezpieczonego lub Poszkodowanego, ma obowiązek udostępnić mu dokumentację 

zgromadzoną w aktach szkody, która miała wpływ na ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela i 

wysokości należnego świadczenia. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez 

Ubezpieczyciela przekazanych informacji bądź umożliwienia wykonania i potwierdzenia przez 

Ubezpieczyciela kopii dostępnych dokumentów, przy czym koszty dokonania wyżej wymienionych 

czynności obciążają osobę, która żąda tych czynności. 

Jakie są procedury odwoławcze? Czy fakt wniesienia odwołania wstrzymuje wypłatę 

odszkodowania? 

Zgodnie z Umową Generalną Ubezpieczyciel jest zobowiązany do rozpatrzenia odwołania w terminie 

30 dni od dnia otrzymania odwołania. Jeżeli odwołanie zostanie uwzględnione, wypłata nastąpi w 

terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia odwołania.  

Szczegółowy tryb rozpatrzenia reklamacji przewiduje ustawa z o rozpatrywaniu reklamacji tak:  

a) reklamacja może być złożona w każdej jednostce Ubezpieczyciela; 

b) za reklamację uważa się wystąpienie skierowane do Ubezpieczyciela przez jego klienta lub osobę 

trzecią, w którym osoba ta zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez 

Ubezpieczyciela; 

c) reklamacja może być złożona: 
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• w formie pisemnej – osobiście, 

• ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta, 

• w formie elektronicznej;  

d) w odniesieniu do poszkodowanych informacje o których mowa w punkcie a i b, są dostarczone w 

ciągu 7 dni od dnia, w którym nastąpiło zgłoszenie roszczeń; 

e) po złożeniu reklamacji Ubezpieczyciel rozpatruje reklamację i udziela odpowiedzi w postaci 

papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Ubezpieczyciel może dostarczyć 

odpowiedź pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek klienta; 

f) odpowiedzi należy udzielić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego 

upływem; 

g) w szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji 

i udzielenie odpowiedzi w terminie, w informacji przekazywanej klientowi, który wystąpił z 

reklamacją: 

• wyjaśnia przyczynę opóźnienia, 

• wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy, 

• określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może 

przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji; 

h) odpowiedź powinna zawierać w szczególności: 

• uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba że reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą 

klienta, 

• wyczerpującą informację na temat stanowiska Ubezpieczyciela w sprawie skierowanych 

zastrzeżeń, w tym wskazanie odpowiednich fragmentów wzorca umowy lub umowy, 

• imię i nazwisko osoby udzielającej odpowiedzi ze wskazaniem jej stanowiska służbowego, 

• określenie terminu, w którym roszczenie podniesione w reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą 

klienta zostanie zrealizowane, nie dłuższego niż 30 dni od dnia sporządzenia odpowiedzi; 

i) w przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji klienta treść odpowiedzi 

powinna zawierać również pouczenie o możliwości: 

• wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego, 

• wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego ze wskazaniem podmiotu, który powinien 

być pozwany i sądu miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy. 

Wniesienie odwołania lub skargi nie wstrzymuje wypłaty odszkodowania. 

Dlaczego zdarza się odmowa wypłaty odszkodowania, pomimo iż osoba, z której 

ubezpieczenia ma być wypłacone odszkodowanie, przyznaje się do błędu w sztuce i poczuwa 

do winy? 

Odmowa wypłaty odszkodowania może wynikać z dwóch przyczyn: 

a) Odszkodowanie jest nienależne w świetle zawartej umowy ubezpieczenia, po ocenie dokonanej 

przez Ubezpieczyciela; 

b) Ubezpieczony nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za powstałą szkodę, po ocenie dokonanej 

przez Ubezpieczyciela. 

W pierwszym przypadku Ubezpieczyciel nie analizuje odpowiedzialności Ubezpieczonego za 

szkodę, a jedynie odmawia wypłaty odszkodowania ze względu na brak ochrony ubezpieczeniowej. W 

drugim przypadku Ubezpieczyciel bierze pod uwagę stanowisko ubezpieczonego co do jego własnej 

odpowiedzialności (błędu, uchybienia, zaniechania). Zgodnie z przepisami ustawy o działalności 

ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel samodzielnie podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu 

faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia. Przyznanie się do 

błędu i poczuwanie się do winy nie może być traktowane jako stanowisko wiążące Ergo Hestię, a 

jedynie jako jeden z elementów branych pod uwagę przy ocenie odpowiedzialności Ubezpieczonego.  
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Ergo Hestia, ubezpieczając odpowiedzialność cywilną inżyniera budownictwa, jest zobowiązana 

do zbadania tego faktu jako rzeczywiście istniejącego, w świetle przepisów: 

a) Kodeksu cywilnego, 

b) Prawa budowlanego i przepisów wykonawczych, 

c) pozostałych przepisów, których regulacja ma wpływ na przesądzenie odpowiedzialności cywilnej.  

Związanie Ergo Hestii stanowiskiem Ubezpieczonego o popełnionym błędzie i poczuwaniu się 

do winy bez wskazywania podstaw faktycznych i prawnych naraziłoby strony umowy na nienależne 

wypłaty odszkodowania. W przypadku rozbieżnych stanowisk stron (Ubezpieczonego lub 

poszkodowanego i Ergo Hestii) ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji 

przewiduje ścieżkę reklamacji, która została omówiona w punkcie VI.  

Dlaczego następuje wypłata odszkodowania, pomimo że osoba, z której ubezpieczenia jest 

ono wypłacane, nie poczuwa się do winny? Kto rozstrzyga spór? Jak członek Izby może 

ratować się w takiej sytuacji? 

Zgodnie z Kodeksem cywilnym uprawniony do odszkodowania w związku ze zdarzeniem objętym 

umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej może dochodzić roszczenia bezpośrednio od 

Ubezpieczyciela. Zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel samodzielnie 

podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych 

roszczeń i wysokości świadczenia.  

Fakt zaprzeczania swojej odpowiedzialności nie może być traktowany jako stanowisko wiążące 

Ergo Hestię, a jedynie jako jeden z elementów branych pod uwagę przy ocenie odpowiedzialności 

Ubezpieczonego. Ergo Hestia, ubezpieczając odpowiedzialność cywilną inżyniera budownictwa, jest 

zobowiązana do zbadania tego faktu jako rzeczywiście istniejącego, w świetle przepisów: 

• Kodeksu cywilnego, 

• Prawa budowlanego, 

• Rozporządzenia, 

• pozostałych przepisów, których regulacja ma wpływ na przesądzenie odpowiedzialności cywilnej.  

Żaden z aktów prawnych nie wskazuje, że brak uznania własnej odpowiedzialności 

Ubezpieczonego za powstałą szkodę jest przesłanką umożliwiającą odmowę wypłaty odszkodowania 

przez Ubezpieczyciela poszkodowanemu. Związanie Ergo Hestii stanowiskiem Ubezpieczonego o 

braku odpowiedzialność bez wskazywania podstaw faktycznych i prawnych naraziłoby Ergo Hestię na 

zarzut naruszenia ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy o ubezpieczeniach 

obowiązkowych, Kodeksu cywilnego.  

W przypadku rozbieżnych stanowisk stron (ubezpieczonego i Ergo Hestii) ustawa z dnia 

5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku 

Finansowym przewiduje ścieżkę reklamacji, która została omówiona w punkcie VI. 

W jakiej wysokości i ile było wypłat odszkodowań? 

Liczba zgłoszonych roszczeń oraz ilość i wartość wypłaconych odszkodowań Ergo Hestia raportuje do 

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa co kwartał.  Polska Izba Inżynierów Budownictwa publikuje 

te informacje w corocznym sprawozdaniu przygotowywanym z okazji Krajowego Zjazdu 

Sprawozdawczego oraz corocznie w 6. numerze czasopisma „Inżynier Budownictwa” 

dystrybuowanego do wszystkich członków Izby.  

Czy są jakieś typowe sprawy, powtarzające się, wypłat odszkodowań w zakresie 

projektowania i wykonawstwa? Czy są sprawy powtarzające się w stosunku do 

Ubezpieczonego i pokrzywdzonego? 

Powtarzające się roszczenia do projektantów wynikają z błędów: 

a) w obliczeniach,  
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b) w przyjętych rozwiązaniach, 

c) w zastosowaniu norm, 

d) podczas sprawdzania projektów (czynności projektanta sprawdzającego). 

 

Powtarzające się roszczenia w stosunku do kierowników budowy wynikają z: 

a) realizowania prac niezgodnie z projektem, 

b) naruszenia obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy skutkujących wypadkiem przy 

pracy, 

c) uchybień w przyjętych rozwiązaniach, 

d) błędu co do sposobu pracy. 

 

Powtarzające się roszczenia w stosunku do inspektorów nadzoru wynikają z: 

a) braku weryfikacji wykonanych robót,  

b) braku nadzoru nad wykonywanymi robotami, 

c) błędnego potwierdzania prawidłowości wykonanych robót. 

 

Natomiast najczęstsze przyczyny odmów to:  

– brak ochrony ubezpieczeniowej np. ze względu na: 

a) odpowiedzialność poprzedniego towarzystwa ubezpieczeniowego,  

b) szkoda niezwiązana z pełnieniem samodzielnych funkcji technicznych, 

c) wykroczenie poza zakres posiadanych uprawnień budowlanych, 

d) w dniu zdarzenia ubezpieczony nie był członkiem PIIB; 

– brak odpowiedzialności Ubezpieczonego za powstałą szkodę ze względu na:  

a) wyrządzenie szkody przez inżyniera zatrudnionego na umowę o pracę, 

b) brak winy ubezpieczonego, 

c) brak szkody u poszkodowanego (np. nie są szkodą koszty, które od początku powinny zostać 

uwzględnione w kosztorysie, a nie zostały – to nie jest szkoda, lecz odwleczenie kosztów w 

czasie), 

d) brak dokumentów koniecznych – niewykazanie odpowiedzialności Ubezpieczonego. 

 

 


