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Porządek obrad  

XVII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego 

Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
 
 

1. Otwarcie Zjazdu. 

2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zjazdu. 

3. Przyjęcie porządku obrad Zjazdu. 

4. Wystąpienia gości Zjazdu. 

5. Wybór Komisji Mandatowej. 

6. Przyjęcie Regulaminu Okręgowego Zjazdu, Regulaminu Wyborów oraz informacji 

o liczbie wybieranych delegatów na Krajowy Zjazd. 

7. Wybór Komisji Zjazdowych: 

 Komisji Skrutacyjnej; 

 Komisji Wyborczej; 

 Komisji Uchwał i Wniosków. 

8. Sprawozdania: 

 Okręgowej Rady, w tym sprawozdanie finansowe; 

 Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej; 

 Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego; 

 Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej; 

 Okręgowej Komisji Rewizyjnej. 

9. Dyskusja nad sprawozdaniami. 

10. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań organów za rok 2017. 

11. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2017. 

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla Okręgowej Rady ŁOIIB. 

13. Uchwalenie budżetu ŁOIIB na rok 2018 

14. Podjęcie uchwały o liczebności poszczególnych organów Okręgowej Izby. 

15. Wybór Przewodniczącego Okręgowej Rady. 

16. Wybór Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej. 

17. Wybór Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. 

18. Wybór Przewodniczącego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego. 

19. Wybór Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej koordynującego pracę 

pozostałych rzeczników. 

20. Wybór członków: 

 Okręgowej Rady; 

 Okręgowej Komisji Rewizyjnej; 

 Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej; 

 Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego. 

21. Wybór Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej. 

22. Wybór delegatów na Krajowy Zjazd. 
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23. Wolne wnioski i sprawy wniesione. 

24. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

25. Zakończenie obrad. 
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REGULAMIN 
 XVII OKRĘGOWEGO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO 

 ŁÓDZKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
 

 

§ 1 

XVII Okręgowy Zjazd Łódzkiej Izby Inżynierów Budownictwa został zwołany i odbywa 

się w trybie i na zasadach określonych przepisami: 

1) Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz 

inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725), 

2) Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyjętego uchwałą nr 1 I. Krajowego 

Zjazdu PIIB z dnia 27 września 2002 r. (ost. zm. uchwała Nr 8/15 II. Nadzwyczajnego 

Krajowego Zjazdu PIIB z dnia 20 sierpnia 2015 r.), 

3) uchwały nr 19/R/17 Okręgowej Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa z dnia 13 września 2017 r. w sprawie organizacji wyborów delegatów 

na zjazdy ŁOIIB w kadencji 2018-2022, 

4) uchwały nr 20/R/17 Okręgowej Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa z dnia 13 września 2017 r. w sprawie terminów i miejsc zebrań 

wyborczych delegatów na zjazdy ŁOIIB w kadencji 2018-2022, 

5) uchwały nr 21/R/17 Okręgowej Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa z dnia 13 września 2017 r. w sprawie regulaminu zebrań członków 

ŁOIIB w obwodach wyborczych, 

6) uchwały Nr 28/R/17 Okręgowej Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zwołania XVII Okręgowego Zjazdu 

Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 

7) niniejszego regulaminu.  

 

§ 2 

1. Zjazd zwołany został przez Okręgową Radę na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy 

o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. Okręgowa 

Rada ustaliła miejsce i termin Zjazdu oraz przygotowała projekt porządku obrad 

wraz z materiałami niezbędnymi do ich rozpatrzenia. 

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, posiadających w 

dniu Zjazdu czynne i bierne prawo wyborcze w Izbie. 

4. W Zjeździe uczestniczą z głosem stanowiącym delegaci. 

5. Wybory do organów Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbywają 

się w głosowaniu tajnym. 

6. W Zjeździe mogą wziąć udział, bez prawa udziału w głosowaniach, inne osoby 

zaproszone przez Okręgową Radę. 

7. Uchwały Zjazdu podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 

połowy liczby delegatów. 
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8. Czynne i bierne prawo wyborcze nie przys ługuje delegatom, którzy przed 

terminem rozpoczęcia Zjazdu: 

1) zostali skreśleni z listy członków Izby, 

2) zostali zawieszeni w prawach członka Izby. 

 

§  3 

1. Zjazdowi do czasu wyboru Przewodniczącego Zjazdu przewodniczy Przewodniczącą 

Okręgowej Rady. 

2. Przewodniczącą Okręgowej Rady przeprowadza wybory Przewodniczącego Zjazdu. 

3. Wybór Przewodniczącego Zjazdu dokonywany jest w głosowaniu jawnym spośród 

delegatów na Zjazd. 

4. Przewodniczący Zjazdu przeprowadza wybory pozostałych czterech członków 

Prezydium Zjazdu. Wyboru dokonują delegaci w głosowaniu jawnym. 

5. Członkami Prezydium Zjazdu mogą by wyłącznie delegaci. 

6. Przewodniczący Zjazdu spośród wybranych członków Prezydium wyznacza dwóch 

wiceprzewodniczących i dwóch sekretarzy. 

7. Sekretarze są odpowiedzialni za sporządzenie i zatwierdzenie przez Prezydium 

protokołów obrad oraz projektów uchwał Zjazdu. 

8. Do obowiązków sekretarzy należy ponadto: 

1) zebranie protokołów komisji zjazdowych, 

2) przygotowanie do podpisu uchwał podjętych podczas obrad Zjazdu przez: 

a) Przewodniczącego Zjazdu, 

b) Sekretarza Zjazdu. 

 

§  4 

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 Komisji Mandatowej. 

2. Komisja Mandatowa sprawdza ważność mandatów delegatów oraz ustala 

prawomocność Zjazdu poprzez sprawdzenie listy obecności delegatów. 

 

§  6 

1. Zjazd uchwala porządek obrad. Propozycja porządku obrad została przekazana 

delegatom w materiałach na Zjazd. 

2. Zjazd na wniosek Prezydium Zjazdu ustala liczbę, skład i zadania komisji 

zjazdowych, w tym: 
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1) Komisji Wyborczej, która przyjmuje zgłoszenia kandydatów i ustala listy 

kandydatów do organów izby: 

a) bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izby z zastrzeżeniem § 9 

ust. 4 statutu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa; 

b) zgłaszanie kandydatur (tylko przez delegatów na Zjazd) następuje pisemnie na 

karcie zgłoszenia (załącznik); 

c) delegaci mają prawo zadawania pytań każdemu spośród zgłoszonych 

kandydatów. Jeśli kandydat nie jest delegatem i nie jest obecny, odpowiedzi 

na pytania udziela zgłaszający, 

d) kandydaturę uważa się za przyjętą, jeżeli kandydat wyrazi pisemną zgodę na 

kandydowanie, 

e) Komisja Wyborcza umieszcza nazwiska zgłoszonych i przyjętych kandydatur 

na listach wyborczych w porządku alfabetycznych. Na liście jest umieszczony 

pełny numer ewidencyjny kandydata, 

f) wybory przeprowadza się w sposób tajny, 

g) głosowanie na kandydatów może odbywać się metodą elektroniczną, 

2) Komisji Uchwał i Wniosków, która przyjmuje pisemne wnioski oraz 

przygotowuje projekty uchwał poddawanych pod głosowanie, a w razie 

potrzeby przedstawia projekt uchwały końcowej Zjazdu, 

3) Komisji Skrutacyjnej, która: 

a) informuje o zasadach głosowania oraz wyjaśnia zgłoszone w tym zakresie 

wątpliwości, 

b) kontroluje prawidłowość przebiegu elektronicznego liczenia głosów, 

c) przejmuje wydruki określające wyniki głosowania z urządzeń elektronicznego 

liczenia głosów, 

d) dokonuje zliczenia głosów oddanych bez korzystania z urządzeń elektronicznego 

liczenia głosów, 

e) podaje wyniki wyborów w protokole, w którym określa: 

a. liczbę osób uprawnionych do głosowania, 

b. liczbę osób, które wzięły udział w głosowaniu, 

c. liczbę głosów ważnych i nieważnych oraz liczbę głosów oddanych, 

f) przekazuje protokoły z głosowań Przewodniczącemu Zjazdu. 

3. Liczbę członków poszczególnych komisji oraz listy kandydatów na członków 

komisji zjazdowych, wymienionych w § 5 i § 6 ust. 2, wstępnie proponuje 

Przewodniczący Zjazdu. Na podstawie wniosków zgłoszonych przez delegatów Zjazd 

może uzupełnić lub zmienić propozycje Przewodniczącego Zjazdu. 

4. Wybór komisji zjazdowych odbywa się w głosowaniu jawnym. Jeżeli ostateczna lista 

kandydatów do komisji Zjazdu obejmuje liczbę osób równą przewidywanej liczbie 

wybieranych członków komisji, głosowanie odbywa się łącznie na całą listę. 

5. W wypadku większej liczby kandydatów do poszczególnych komisji, Przewodniczący 

Zjazdu zarządza głosowanie jawne na poszczególnych kandydatów. Wybrani zostają 

kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów. 

6. Po ustaleniu składów osobowych komisji zjazdowych, Przewodniczący Zjazdu podaje 

do wiadomości miejsce i czas, w którym Komisja Uchwał i Wniosków będzie 

przyjmować pisemne wnioski. 
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7. Zjazd może tworzyć zespoły problemowe, których przewodniczący przedstawiają 

wnioski Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

§ 7 

1. Komisje, o których mowa w § 5 i 6, wybierają ze swego składu przewodniczącego i 

sekretarza. O ukonstytuowaniu się komisji przewodniczący komisji powiadamia 

Prezydium Zjazdu, które informuje o tym Zjazd. 

2. Przewodniczący komisji kieruje pracami komisji i składa przed Zjazdem 

sprawozdanie z jej działalności. 

3. Komisja sporządza ze swych czynności protokół, który podpisują wszyscy jej 

członkowie. Protokoły komisji stanowią załącznik do protokołu Zjazdu. 
 

§  8 

Zadaniem Zjazdu jest: 

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności: 

 Okręgowej Rady ŁOIIB, w tym sprawozdania finansowego, 

 Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŁOIIB, 

 Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŁOIIB, 

 Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej ŁOIIB, 

 Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŁOIIB, 

2) udzielenie absolutorium Okręgowej Radzie ŁOIIB, 

3) dokonanie wyboru: 

 Przewodniczącego Okręgowej Rady, 

 Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej, 

 Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, 

 Przewodniczącego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, 

 Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej koordynującego pracę 

pozostałych rzeczników, 

 członków Okręgowej Rady, 

 członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej , 

 członków Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej , 

 członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego , 

 Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej, 

 delegatów na Krajowy Zjazd. 
 

§  9 

1. Prawo pisemnego zgłaszania wniosków na Zjazd przysługuje wszystkim członkom 

izby. 

2. Delegaci mają prawo zadawania pytań. 

3. Głosowania tajne i jawne mogą odbywać się metodą elektroniczną. 

4. O zasadach głosowania każdorazowo informuje Komisja Skrutacyjna. 

5. Głosować  może tylko osobiście delegat na Zjazd. 

6. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Zjazdu. 
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§ 10 

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. Poza 

kolejnością może udzielić głosu w wypadku udzielania wyjaśnień, w szczególności przez 

członków okręgowej rady izby 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. 

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 uchwałę ograniczającą czas 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. 

 

§ 11 

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 lub zalogowanie się poszczególnych delegatów i naciśnięcie 

wybranego przycisku terminala do głosowania. 
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3. Prezentacja wyników głosowania przedstawiana jest na ekranie w sali obrad. 

Prawidłowość przebiegu głosowania elektronicznego kontroluje Komisja Skrutacyjna. 

4. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Zjazdu. 

5. Jeżeli większość w głosowaniu przeprowadzonym przez podniesienie mandatu jest 

oczywista, Przewodniczący nie zarządza obliczania głosów, lecz ogłasza wynik 

stwierdzeniem wyraźnej większości. 

 

§ 12 

Od decyzji Przewodniczącego Zjazdu w sprawach związanych z prowadzeniem obrad 

przysługuje odwołanie do Prezydium Zjazdu, które zajmuje ostateczne stanowisko. 

§  13 

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. 

3. Protokół podpisuje Przewodniczący i jeden z Sekretarzy Zjazdu. 

4. Do protokołu dołącza się teksty uchwał podjętych przez Zjazd oraz protokoły komisji 

Zjazdu. 

5. Uchwały Zjazdu podpisuje Przewodniczący oraz jeden z Sekretarzy Zjazdu. 

§ 1 4 

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Zjazdu ogłasza 

jego zamknięcie. 

§ 15 

Protokół winien został sporządzony w ciągu 15 dni od zakończenia Zjazdu. 

 

Załącznik: 

 karta zgłoszenia. 
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Załącznik do Regulaminu XVII Okręgowego Zjazdu ŁOIIB 

 
 
KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA 

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

 (imię i nazwisko) 
 
 
 
 
 

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

Zgłaszam kandydaturę Pani/Pana: 

 

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

 

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

na: 

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

 

 

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

Wyrażam zgodę na kandydowanie: .......................................................................  
 (podpis kandydata) 
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REGULAMIN WYBORÓW  
DO ORGANÓW ŁOIIB  
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Regulamin wyborów do organów 
 Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

 na lata 2018-2022 
 

§ 1 

 
Wybory do organów Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa są przeprowadzane 
etapowo. 

§ 2 

Pierwszy etap wyborów: 

1. Wybór: 

 Przewodniczącego Okręgowej Rady, 

 Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej, 

 Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, 

 Przewodniczącego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, 

 Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej koordynującego pracę 

pozostałych rzeczników. 

2. Wybrany zostaje kandydat, który w pierwszej turze wyborów uzyskał więcej niż 50 % 

głosów. 

3. Jeżeli żaden kandydat nie uzyskał w pierwszej turze wyborów liczby głosów 

określonej w ust. 2, zarządza się drugą turę wyborów. W drugiej turze uczestniczą 

dwaj kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów w pierwszej turze. 

4. Jeżeli w pierwszej turze startował jeden kandydat i nie uzyskał więcej niż 50 % głosów, 

Komisja Wyborcza przedstawia nowych kandydatów i dla tych kandydatów jest to 

pierwsza tura wyborów. 

5. Wybór uznaje się za dokonany, jeżeli w drugiej turze jeden z kandydatów uzyskał więcej 

niż 50% głosów. 

6. W przypadku, gdy w drugiej turze wyborów żaden z kandydatów nie uzyskał więcej 

niż 50% głosów, Komisja Wyborcza przedstawia nowych kandydatów i wybory są 

powtarzane, w sposób jak wyżej, aż do skutecznego wyboru. 

 
§ 3 

Drugi etap wyborów: 

1. Wybór: 

 członków Okręgowej Rady, 

 członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej, 

 członków Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, 

 członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, 
 Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej, 

 delegatów na Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 

2. Do organów Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i delegatami na Krajowy 
Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zostają wybrani kandydaci, którzy 
w kolejności uzyskali największą liczbę głosów. 

3. W przypadku, gdy kandydaci uzyskali tę samą liczbę głosów, a uznanie ich za wybranych 

powodowałoby przekroczenie liczby miejsc mandatowych, wybory powtarza się dla tych 

kandydatów, którzy uzyskali jednakową liczbę głosów. 

 
§ 4 
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1. Komisja Wyborcza sporządza listy kandydatów do poszczególnych organów oraz 

kandydatów na delegatów na Krajowy Zjazd oddzielnie, w kolejności alfabetycznej. 

2. W kolejnych etapach wyborów mogą uczestniczy kandydaci, którzy w poprzednim 

etapie nie zostali wybrani. 

3. Wybrani przewodniczący organów oraz rzecznik koordynujący pracę pozostałych 

rzeczników mogą zgłasza i rekomendować kandydatów do organów, których zostali 

przewodniczącymi. 

4. Wybranym można być tylko do jednego organu oraz jako delegat na Krajowy Zjazd. 

 
§ 5 

Liczbę członków poszczególnych organów okręgowej izby określa okręgowy zjazd 

z zastrzeżeniem, że: 

1) liczba wybieranych członków okręgowej rady izby (prócz przewodniczącego) nie 

może by mniejsza niż 14 i większa niż 29 (propozycja Rady ŁOIIB: 26 członków); 

2) liczba wybieranych członków okręgowej komisji rewizyjnej (prócz 

przewodniczącego) nie może być mniejsza niż 4 i większa niż 6 (propozycja Rady 

ŁOIIB: 6 członków); 

3) liczba wybieranych członków okręgowej komisji kwalifikacyjnej (prócz 

przewodniczącego) nie może by mniejsza niż 5 i większa niż 18 (propozycja Rady 

ŁOIIB: 15 członków); 

4) liczba wybieranych członków okręgowego sądu dyscyplinarnego (prócz 

przewodniczącego) nie może by mniejsza niż 5 i większa niż 16 (propozycja Rady 

ŁOIIB: 15 członków); 

5) liczba okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej (razem z rzecznikiem 

koordynującym pracę pozostałych rzeczników) nie może by  mniejsza niż 1 i większa 

niż 9 (propozycja Rady ŁOIIB: 5 rzeczników, w tym rzecznik koordynator). 

 
§ 6 

Liczbę wybieranych delegatów na Krajowy Zjazd określa uchwała Krajowej Rady, 

z zachowaniem zasady, że na każdą rozpoczętą liczbę 600 członków Izby w okręgu 

wybrany będzie jeden delegat. 
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
OKRĘGOWEJ RADY ŁOIIB  

W 2017 ROKU  
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1. Informacje wstępne 

23 marca 2017 r. minęło 15 lat od dnia utworzenia Łódzkiej OIIB – był to więc rok 

jubileuszowy zarówno dla Łódzkiej OIIB, jak i całego samorządu zawodowego inżynierów 

budownictwa. Pierwszą część Zjazdu ŁOIIB w 2017 r. poświęciliśmy przypomnieniu 

założycieli Łódzkiej Izby tj. stowarzyszeń naukowo-technicznych, w których zrzeszeni są 

inżynierowie i technicy wykonujący samodzielne funkcje w budownictwie oraz tych, którzy 

organizowali pracę poszczególnych organów i obsługę administracyjną a także podejmowali 

inicjatywy i prowadzili remont siedziby ŁOIIB. 

Polska Izba Inżynierów Budownictwa w ramach obchodów 15-lecia utworzenia w dniu 

16 marca 2017 roku zorganizowała konferencję pt. „Etyka i odpowiedzialność zawodowa 

inżynierów budownictwa – fundamentem zaufania społecznego” –był to kolejny krok w 

kierunku wypracowania wyraźnych standardów etycznych zachowań i przejaw dbałości o 

prestiż zawodu.  

Wpisując się w tę bardzo ważną dla naszego środowiska dyskusję, 17 październiku 

Łódzka OIIB zorganizowała podczas jubileuszowego X Europejskiego Forum Gospodarczego 

„Łódzkie 2017” panel dyskusyjny pt. „Pozycja polskiego inżyniera budownictwa”. Panel ten 

był jednocześnie jednym z pierwszych wydarzeń wpisujących się w zainaugurowany pod 

koniec 2017 roku Europejski Rok Inżyniera Budownictwa, który Europejska Rada 

Inżynierów Budownictwa (ECCE) ustaliła na rok 2018. Podejmowaliśmy tam zagadnienia 

związane z etyką zawodową oraz pozycją inżyniera budownictwa i zadaniami naszego 

samorządu zawodowego.  

W listopadzie 2017 roku byliśmy natomiast współorganizatorem konferencji Łódzkiego 

Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego „Samorządy dla wolności – 

wolność dla samorządów”, biorąc udział w panelu „Ile wolności, ile odpowiedzialności w 

zawodzie architekta i inżyniera budownictwa?”. Przyjęliśmy także wspólne stanowisko 

dotyczące roli samorządności zawodowej. Oba te wydarzenia cieszyły się dużym 

zainteresowaniem, uzyskały wysoką ocenę jej uczestników i zostały odnotowane w mediach. 

O wszystkich tych wydarzeniach informowaliśmy członków Łódzkiej Izby w 

obszernych relacjach na kartach Kwartalnika Łódzkiego i na stronie internetowej. 

W 2017 r. nastąpiły kolejne zmiany w obszarze prawa związanego z wykonywaniem 

zawodu inżyniera budownictwa i trwały prace nad kolejnymi oraz nad Kodeksem 

urbanistyczno-budowlanym (KUB). Rada ŁOIIB brała intensywny udział w opiniowaniu 

projektów KUB i innych aktów prawnych, przekazując swoje uwagi do Polskiej Izby 

Inżynierów Budownictwa lub do autorów propozycji zmian. 

Rok jubileuszowy to kolejny rok systematycznej i intensywnej pracy organów ŁOIIB 

na rzecz członków naszej Izby. Główne statutowe zadania realizowane w 2017 roku podobnie 

jak podczas wszystkich lat kadencji 2014–2018 to między innymi: 
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 przygotowywanie oferty szkoleniowej i prowadzenie doskonalenia kwalifikacji 

zawodowych inżynierów budownictw- członków Izby, 

 organizowanie i prowadzenie instytucji samopomocowych oraz innych form pomocy 

materialnej członkom Izby,  

 działalność wydawnicza oraz informacyjna na stronie internetowej i facebooku, 

 stwarzanie warunków do działalności integracyjnej i zacieśniania więzi koleżeńskich, 

 współdziałanie z organami administracji samorządu terytorialnego i rządowej, innymi 

samorządami i stowarzyszeniami zawodowymi, 

 opiniowanie aktów prawnych i normatywnych dotyczących budownictwa.  

 

Rada poza działalnością merytoryczną prowadziła działalność związaną z 

funkcjonowaniem obsługi administracyjno-gospodarczej, księgowej, prawnej oraz 

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

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

cotygodniowych dyżurów działaczy ŁOIIB w siedzibie Izby. Obsługa powyższa prowadzona 

jest także na rzecz pozostałych organów Izby, tj. Okręgowych Komisji (Kwalifikacyjnej i 

Rewizyjnej), Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego i Rzeczników Odpowiedzialności 

Zawodowej. 

Inwestujemy w aktywnie pracujących członków naszej Izby, wspieramy ciekawe 

inicjatywy młodych inżynierów, ale nie zapominamy także o seniorach. W 2017 r. po raz 

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

decyzje ponad pół wieku temu.  

W celu podniesienia wiedzy o funkcjonowaniu samorządu zawodowego w dniach 17-18 

lutego Rada zorganizowała w Smardzewicach seminarium szkoleniowe dla delegatów ŁOIIB, 

a już od października 2017 r. rozpoczęła zebrania wyborcze w obwodach, w celu wybrania 

delegatów na zjazdy ŁOIIB w kadencji 2018-2022. To właśnie Państwo, wybrani delegaci, 

będziecie wykonywać trudne zadania związane ze statutowymi obowiązkami samorządu 

zawodowego a także wpływać na kreowanie stosowanych form i zasad tej pracy. 

 

2. Skład osobowy Rady 

W 2017 r. Rada ŁOIIB pracowała 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, Aleksandra Kik, Roman Kostyła, Piotr Kubicki, Tadeusz Miksa, 

Leszek Przybył, Krzysztof Siekiera, Karol Starczewski, Jan Stocki i Tomasz Wolski.  
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3. Kalendarz posiedzeń Rady ŁOIIB i Prezydium Rady ŁOIIB 

Odbyły się cztery posiedzenia Rady ŁOIIB, w dniach: 9 marca (nr 13/IV), 8 czerwca (nr 

14/IV), 13 września (nr 15/IV), 7 grudnia (nr 16/IV). Prezydium Rady ŁOIIB spotykało się na 

siedmiu posiedzeniach w dniach: 2 lutego (nr 20/IV), 23 lutego (nr 21/IV), 27 kwietnia (nr 

22/IV), 25 maja (nr 23/IV), 6 lipca (nr 24/IV), 31 sierpnia (nr 25/IV), 23 listopada (nr 26/IV). 

 

4. Uchwały Rady ŁOIIB w 2017 roku 

Rada ŁOIIB w 2017 r. podjęła 898 uchwały, w tym 865 indywidualnych uchwał w sprawach 

członkowskich, Prezydium Rady ŁOIIB podjęło 9 uchwał. Wszystkie zostały zatwierdzone 

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

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

działalnością Izby, zadaniami statutowymi, ze sposobem załatwienia wniosków zjazdowych 

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

i Prezydium Rady ŁOIIB (oprócz uchwał w sprawach członkowskich) jest dostępna na stronie 

internetowej ŁOIIB w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

5. Informacja o pracy Zespołów 

Działalność merytoryczna Łódzkiej OIIB opisana w informacjach wstępnych niniejszego 

sprawozdania prowadzona jest przez Zespoły Rady ŁOIIB, których sprawozdania 

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

delegaci na Zjazdy nie będący członkami Rady. 

 

5.1. Zespół ds. Prawno-Regulaminowych i Ochrony Zawodu 

Zespół ds. Prawno-Regulaminowych i Ochrony Zawodu. 

W 2017 r. Zespół działał w następującym składzie: Bogdan Krawczyk – przewodniczący, 

Karol Starczewski – wiceprzewodniczący, Jerzy Wereszczyński – sekretarz, Andrzej 

Gorzkiewicz, Krzysztof Stelągowski. 

Rok 2017 był kolejnym rokiem bardzo licznych zmian aktów prawnych związanych z 

zawodami budowlanymi. Zespół Prawno-Regulaminowy ŁOIIB w 2017 r. ocenił 36 

projektów aktów prawnych, w tym  bardzo istotne dla naszej działalności projekty: 

zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie utworzenia Krajowej Rady Mieszkaniowej; 

Kodeksu urbanistyczno-budowlanego (m.in. nt. Obszarów Zorganizowanego Inwestowania); 

ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach; o zmianie niektórych 

ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego; rozporządzenia w 

sprawie zakresu i formy projektu budowlanego; rozporządzenia w sprawie metody kalkulacji 

kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawienia informacji o tych kosztach. 
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Nowe obowiązujące przepisy:  

 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Wprowadzono do Kodeksu Postępowania 

Administracyjnego, wiele zmian: tj., regulację dotyczącą środków przeciwdziałania 

bezczynności organów, postępowania wyjaśniającego, przepisy dotyczące terminów, 

doręczeń, decyzji i odwołań. Powstało kilka nowych instytucji prawnych: mediacje, 

milczące załatwienie sprawy, zrzeczenie się odwołania, postępowanie uproszczone, 

administracyjne kary pieniężne, europejska współpraca administracyjna. Jak zwykle, 

bywa z nowymi przepisami, budzą one różne wątpliwości, ale przewidują nowe 

rozwiązania w trakcie postępowań prowadzonych przez urzędy, organy administracji 

publicznej; 

 Przepisów techniczno-budowlanych dotyczące budynków. Przepis ten już obowiązuje, a 

wprowadził kilkanaście dość istotnych zmian np. lokalizacji zabudowy w granicy, 

wielkości miejsc parkingowych i ich odległości od budynków, wymogów 

przeciwpożarowych, wymogów sanitarnych, uzyskiwania odstępstw od przepisów. Został 

on wprowadzony jako obowiązujący w ciągu kilkunastu dni, ogłoszono go w grudniu 

2017 z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2018;  

 Zmiany ustawy – Prawo budowlane. Wynikały one głównie ze zmian innych przepisów i 

konieczności spójności całego systemu prawnego;  

 O Krajowym Zasobie Nieruchomości. Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. wprowadza 

przygotowanie i następnie realizację budowy mieszkań w ramach Narodowego Programu 

Mieszkaniowego. Wykonano w 2017 r. m.in. przez jednostki samorządowe, te, które 

chcą przystąpić do programu oraz PKP, nadleśnictwa, spis gruntów będących własnością 

Skarbu Państwa i gminnych. Tereny te, w ramach wieczystego użytkowania 

i finansowania w części przez Bank Gospodarki Krajowej Nieruchomości, mają 

umożliwić realizację całego planu. Przez powołanie spółek celowych komercyjnych mają 

powstać budynki wielorodzinne, ale również jednorodzinne, w tym mieszkania socjalne.  

Ma nastąpić możliwość wykorzystania istniejącego budownictwa, może je wesprzeć 

rewitalizacja. Czynsz ma być regulowany, spory i listy przydziałów mają rozstrzygać 

i zatwierdzać jednostki ministerialne. Efekty w postaci lokali usługowych i mieszkalnych 

w części pod wynajem i w części na sprzedaż, mają być przygotowane za dwa, trzy lata. 

Docelowo cały system ma się sam utrzymać. Zamierzenia te, jeśli się powiodą, będą 

miały istotny wpływ na rozwój budownictwa. 

 

Odbyły się trzy zebrania zespołu, w tym dwa w rozszerzonym składzie, podczas których 

omawiano obowiązki kierowników budów (w tym wniosek ze zjazdu ŁOIIB z 2017r.) i 

projekt ustawy o izbach architektów i inżynierów budownictwa. Ze względu na bardzo 

krótkie terminy nadsyłania odpowiedzi, zespół w większości przypadków pracował poza 

siedzibą Izby, korzystając z Internetu. Członkowie zespołu przygotowali własne uwagi, które 
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były zbiorczo podsumowane przez Przewodniczącego, następnie przekazane dalej. I chociaż 

opinie Zespołu poprzez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa trafiają do autorów projektów 

tych aktów prawnych, to często nie są uwzględniane w końcowym tekście ustawy lub 

rozporządzenia. 

 

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. 

Zespół zajmuje się z upoważnienia Rady wszystkimi czynnościami związanymi z 

przynależnością do Izby osób wykonujących samodzielne funkcje w budownictwie, a więc 

ich przyjmowaniem, zawieszaniem i skreślaniem oraz wznawianiem członkostwa. 

W 2017 r. wpisano na listę członków ŁOIIB 243 osoby, po raz drugi wpisano 10 osób, 

natomiast 89 osób wznowiło członkostwo. Zawieszono 294 osoby, w tym 185 na ich własny 

wniosek. Trzy osoby zostały przeniesione do innych izb. Skreślono 171 osób, w tym 91 osób 

z urzędu, a 35 na własny wniosek. Zmarły 42 osoby. 31 grudnia 2017 r. Łódzka OIIB liczyła 

8214 członków, w tym 6704 czynnych, a 1510 zawieszonych. 

Zestawienie danych członkowskich na koniec 2017 i 2016 roku przedstawia się 

następująco: 

 

Kategoria 
Liczba 
(2017 
rok) 

Liczba 
(2016 
rok) 

liczba członków 8214 8141 

czynni  6704 6744 

zawieszeni  1510 1397 

wpisano 243 248 

wpisano po raz drugi 10 10 

zawieszono na własny wniosek 185 184 

zawieszono odgórnie 58 113 

zawieszono dyscyplinarnie 0 0 

wznowiono 89 82 

zmarło 42 56 

przeniesiono 3 4 

skreślono na własny wniosek 35 24 

skreślono odgórnie 91 91 

skreślono dyscyplinarnie 0 0 
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poniżej 35 36 - 65 powyżej 65

678

4244

1782

Statystyka członków ŁOIIB wg wieku  (stan na 31.12.2017 r.)
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5.3. Zespół Rady ŁOIIB ds. Działalności Samopomocowej 

Zespół w 2017 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 2017 r. odbył 5 posiedzeń, podczas których rozpatrzono wnioski o udzielenie 

zapomóg losowych, złożone przez członków ŁOIIB, oraz wnioski o udzielenie zapomóg 

pośmiertnych, złożone przez rodziny zmarłych członków ŁOIIB. Po wnikliwym zapoznaniu 

się z każdym wnioskiem zespół przyznał zapomogi losowe 14-tu członkom ŁOIIB oraz 29 

zapomóg pośmiertnych rodzinom zmarłych członków w kwocie po 2000 zł. Jeden wniosek o 

zapomogę losową został rozpatrzony negatywnie. Zespół rozdzielił środki finansowe 

przeznaczone na tę formę działalności w następujących kwotach: zapomogi losowe – 28 980 

zł, zapomogi pośmiertne – 58 000 zł. Łącznie wydatkowano 86 980 zł.  
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5.4. Zespół ŁOIIB ds. Doskonalenia Zawodowego 

 

Podstawa prawna powołania Zespołu ds. Doskonalenia Zawodowego. 

Zespół ds. Doskonalenia Zawodowego został powołany uchwałą Rady ŁOIIB nr 2/R/14 z 

dnia 24.04.2014 r. i działał 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.  

 

Terminy posiedzeń Zespołu. 

W 2017 r. Zespół obradował w następujących terminach: 12 stycznia, 16 maja, 29 sierpnia, 16 

listopada. 

Myślą przewodnią spotkań Zespołu był wybór form oraz zakres działalności szkoleniowej 

ŁOIIB. 

 

Działalność szkoleniowa. 

Rada ŁOIIB zaproponowała różnorodne formy doskonalenia zawodowego swoim członkom, 

w ramach konieczności wypełniania ustawowego obowiązku współdziałania przy 

podnoszeniu kwalifikacji zawodowych: 

 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. 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się wykłady dotyczące nowelizacji Prawa 

budowalnego, organizowane przy współudziale Starostw Powiatowych województwa 

łódzkiego. Szkolenia te 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. BIM w praktyce. Panel dyskusyjny. ŁOIIB 15 

2. 
Nowelizacja Prawa zamówień publicznych w praktyce 
wykonawców. 

ŁOIIB 31 

3. 
Wybrane aspekty aktualnej problematyki rozwoju centrum 
Łodzi. 

ŁOIIB 29 

4. 
Realizacja działań Polityki Sektorowej Zaawansowane 
Materiały Budowlane.  

ŁOIIB 16 
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5. 
Wyroby budowlane - aktualne zasady wprowadzania do 
obrotu i stosowania. 

ŁOIIB 50 

6. 
Doświadczenia z awarii przy budowie drugiej linii metra             
w Warszawie. 

ŁOIIB 23 

7. 
Nieskutecznie wykonana izolacja wtórna powodem 
zawilgocenia i zagrzybienia ścian w mieszkaniu. 

ŁOIIB 10 

8. AutoCAD stopień I – cz. I ŁOIIB 17 

9. AutoCAD stopień I – cz. II ŁOIIB 17 

10. AutoCAD stopień I – cz. III ŁOIIB 17 

11. 
Awarie i wypadki w obszarze budowlanym, elektrycznym              
i instalacyjnym. 

ŁOIIB 13 

12. 
Akademia Inżyniera – nowe rozwiązania w technice 
drogowej. 
Seminarium. 

ŁOIIB 54 

13. AutoCAD stopień II – cz. I ŁOIIB 16 

14. AutoCAD stopień II – cz. II ŁOIIB 16 

15. AutoCAD stopień II – cz. III ŁOIIB 16 

16. 

Umowy zawierane z inwestorem przez projektanta, 
kierownika budowy lub kierownika robót oraz inspektora 
nadzoru inwestorskiego - aspekty prawne i praktyczne        
– I cz. 

Bełchatów 21 

17. AutoCAD stopień III – cz. I ŁOIIB 13 

18. AutoCAD stopień III – cz. II ŁOIIB 13 

19. AutoCAD stopień III – cz. III ŁOIIB 13 

20. Dylematy decyzyjne – jak skutecznie podejmować decyzje.  ŁOIIB 76 

21. 
Nowe regulacje prawne związane z wprowadzeniem 
wyrobów budowlanych do obrotu obowiązujące od 
01.01.2017 r.  

ŁOIIB 76 

22. Kolejna nowelizacja ustawy Prawo budowlane. ŁOIIB 76 

23. 

Problemy prawne i organizacyjne funkcjonowania 
samorządu zawodowego oraz etyka zawodowa i 
odpowiedzialność dyscyplinarna w budownictwie w świetle 
projektu ustawy o zawodzie architekta oraz inżyniera 
budownictwa. 

ŁOIIB 66 

24. 
Podstawy kosztorysowania robót budowlanych – zasady 
ogólne, przepisy prawne. 

ŁOIIB 44 

25. 
Akademia Inżyniera – nowe rozwiązania w technice 
sanitarnej i grzewczej. 
Seminarium. 

ŁOIIB 21 

26. Termowizja w budownictwie. Bełchatów 22 

27. 

Umowy zawierane z inwestorem przez projektanta, 
kierownika budowy lub kierownika robót oraz inspektora 
nadzoru inwestorskiego - aspekty prawne i praktyczne               
– II cz. 

Bełchatów 21 

28. Autodesk Robot Structural Analysis – cz. I ŁOIIB 10 

29. Autodesk Robot Structural Analysis – cz. II ŁOIIB 10 

30. Autodesk Robot Structural Analysis – cz. III ŁOIIB 10 

31. 
Przebicie w żelbecie według Eurokodu 2 (zmiany                 
w przepisach), według Europejskich Aprobat Technicznych 

ŁOIIB 30 
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oraz według Model Code 2010. 

32. 
Omówienie najważniejszych elementów wzoru umowy               
w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie robót 
budowlanych dla robót liniowych. 

ŁOIIB 18 

33. AutoCAD stopień I – cz. I ŁOIIB 11 

34. AutoCAD stopień I – cz. II ŁOIIB 11 

35. AutoCAD stopień I – cz. III ŁOIIB 11 

36. 
Twórcze rozwiązywanie problemów dla inżyniera 
budownictwa. 

ŁOIIB 23 

37. 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych - znaczenie specyfikacji w procesie 
inwestycyjnym, powiązanie specyfikacji z dokumentami 
przetargowymi, najczęściej popełniane błędy. 

Bełchatów 15 

38. 
Szkolenie na terenie Centrum Dydaktyczno-Sportowego 
Politechniki Łódzkiej. 

Łódź 19 

39. 

Dokumentowanie i rozpoznawanie gruntów na potrzeby 
inwestycji. Zakresy i sposoby. Obowiązujące akty prawne. 
Ćwiczenia praktyczne na przygotowanych próbkach 
gruntów. 

ŁOIIB 36 

40. 
Zarządzanie projektem – czyli wyprzedź wyobraźnią 
przyszłość. 

ŁOIIB 17 

41. 
Nowe prawa i obowiązki uczestników procesu 
inwestycyjnego według Prawa budowlanego w wersji 
obowiązującej od 1 stycznia 2017 r. 

ŁOIIB 61 

42. 
Służebność przesyłu i dostęp do urządzeń 
elektroenergetycznych. 

ŁOIIB 36 

43. 
II Forum Gospodarcze Powiatu Bełchatowskiego - panel        
nt. Współczesne narzędzia informatyczne wspomagające 
proces inwestycji budowlanej. 

Bełchatów 32 

44. 

Jak poprawnie przygotować inwestycję do realizacji                  
od strony kosztowej – kosztorys inwestorski, planowane 
koszty robót budowlanych, wartość kosztorysowa 
inwestycji. 

Bełchatów 23 

45. 
Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych metodami 
tradycyjnymi. 

ŁOIIB 29 

46. 
Pompy ciepła – zastosowanie, rodzaje, zasady montażu              
i działania. Rekuperacja. 

ŁOIIB 37 

47. Grzyby pleśniowe - zagrożenia i badania. ŁOIIB 14 

48. 

Omówienie wybranych zagadnień znowelizowanej ustawy 
Prawo zamówień publicznych:  
- badanie rażąco niskiej ceny - określenie stawki robocizny 
w 2017 roku 

ŁOIIB 32 

49. 
Nowelizacje przepisów prawnych wchodzących w życie             
w 2017 r. (Prawo budowlane, specustawa drogowa, Kodeks 
Postępowania Administracyjnego). 

ŁOIIB 40 

50. 
Najistotniejsze zmiany w ustawie o wyrobach 
budowlanych. 

ŁOIIB 17 

51. 
Zmiany w ustawie Prawo budowlane obowiązujące                   
od 1.01.2017 r. 

Bełchatów 39 

52. BIM w budownictwie – efektywne projektowanie – ŁOIIB 8 
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warsztaty. 

53. 
Formalne i prawne uwarunkowania podejmowania działań 
inwestycyjnych w obiektach zabytkowych. Procedury 
konserwatorskie, kompetencje organów ochrony zabytków  

 
ŁOIA RP 

 
8 

54. 
Podstawy budownictwa energooszczędnego. Ogniwa 
fotowoltaiczne. 

ŁOIIB 26 

55. 
Postępowania przed organami administracji 
architektoniczno-budowlanej w świetle zmian w ustawie 
Prawo budowlane. 

Bełchatów 44 

56. 
Woda gruntowa – zjawiska filtracji, przesiąków i sufozji             
w budownictwie. Skuteczne systemy zabezpieczeń 
stateczności i odwodnienia obiektów. 

ŁOIIB 20 

57. 
Książka obiektu budowlanego – prowadzenie, protokoły, 
wskazówki praktyczne. 

ŁOIIB 32 

58. Wystąpienia publiczne i budowanie autorytetu. ŁOIIB 16 

59. 
Ochrona środowiska w praktyce inżynierskiej. Energetyka 
węglowa czy atomowa - seminarium. 

ŁOIIB 14 

60. 
Wybrane aspekty rozwoju przestrzennego Strefy 
Wielkomiejskiej Łodzi. 

ŁOIIB 43 

61. 
Wpływ zmian w KPA na prowadzenie postępowań                   
ws. odpowiedzialności zawodowej w budownictwie. 

ŁOIIB 63 

62. 
Postepowanie w trybie odpowiedzialności zawodowej                    
i dyscyplinarnej. 

ŁOIIB 57 

63. 

Budowa dróg publicznych na podstawie Ustawy o 
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych w wersji 
obowiązującej od 27 października 2015 r. oraz Prawa 
budowlanego w wersji obowiązującej od 1 stycznia 2017 r. 

ŁOIIB 22 

64. Poliuretan – efektywny materiał do izolacji cieplnej. ŁOIIB 10 

65. 
Konstrukcje zabytkowe. Systematyka, naprawy                          
i wzmocnienia. 

ŁOIIB 45 

66. 
Obowiązkowe kontrole okresowe. Książka obiektu 
budowlanego. 

Sieradz 36 

67. 
Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki               
i ich usytuowanie a projektowanie, wykonawstwo i odbiór 
obiektów budowlanych – zmiany, komentarze, omówienia. 

ŁOIIB 18 

68. 
Obowiązkowe kontrole okresowe. Książka obiektu 
budowlanego. 

Kutno 41 

69. 
Książka obiektu budowlanego – prowadzenie, protokoły, 
wskazówki praktyczne. 

Bełchatów 18 

70. 
Nowe procedury postępowań wynikające z nowelizacji 
KPA. 

Starostwo 
Powiatowe w 
Bełchatowie 

16 

71. 
Kotwy do betonu - rodzaje i wymiarowanie wg wytycznych 
europejskich. 

ŁOIIB 30 

72. 
Postępowania przed organami administracji 
architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w 
świetle nowelizacji KPA. 

Starostwo 
Powiatowe w 

Sieradzu 
21 

73. Procedura oceny oddziaływania na środowisko. ŁOIIB 24 
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74. 
Obowiązkowe kontrole okresowe. Książka obiektu 
budowlanego. 

Starostwo 
Powiatowe w 

Piotrkowie 
Trybunalskim 

34 

75. 
Nowe zasady Kodeksu postępowania administracyjnego 
w decyzjach: o warunkach zabudowy, lokalizacji celu 
publicznego i pozwoleniach na budowę. 

ŁOIIB 37 

76. Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. ŁOIIB 40 

77. 
Nowelizacje ustawy Prawo budowlane i Kodeksu 
postępowania administracyjnego. 

Starostwo 
Powiatowe w 

Piotrkowie 
Trybunalskim 

10 

78. 
Samowola budowlana. Podstawowe pojęcia, przepisy oraz 
sposoby doprowadzenia do stanu zgodnego z przepisami. 

ŁOIIB 29 

79. Amazing City - dziedzictwo kulturowe architektury Łodzi. ŁOIIB 93 

80. Inżynier i problematyka korozji biologicznej budynków. ŁOIIB 13 

81. 
Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie a projektowanie, wykonawstwo i odbiór 
obiektów budowlanych - zmiany, komentarze, omówienia. 

Starostwo 
Powiatowe w 

Sieradzu 
21 

82. Narada szkoleniowa na budowach Łodzi. ŁOIIB 69 

83. 
Nowelizacje ustawy Prawo budowlane i Kodeksu 
postępowania administracyjnego. 

Starostwo 
Powiatowe w 

Skierniewicach 
40 

84. 
X Europejskie Forum Gospodarcze. Pozycja polskiego 
inżyniera budownictwa. 

Łódź 46 

85. 

Realizacja inwestycji drogowych na podstawie specustawy 
drogowej oraz prawa budowlanego z uwzględnieniem 
zmian kodeksu postępowania administracyjnego 
obowiązujących od 1.06.2017 r. 

Starostwo 
Powiatowe w 

Radomsku 
14 

86. 
Nowelizacje ustawy Prawo budowlane i Kodeksu 
postępowania administracyjnego. 

Starostwo 
Powiatowe w 

Rawie 
Mazowieckiej 

38 

87. Okresowa kontrola przewodów kominowych. ŁOIIB 49 

88. 
Nowelizacje ustawy Prawo budowlane i Kodeksu 
postępowania administracyjnego. 

Starostwo 
Powiatowe w 

Wieluniu 
23 

89. 
Obowiązkowe kontrole okresowe. Książka obiektu 
budowlanego. 

Starostwo 
Powiatowe w 

Skierniewicach 
38 

90. 
Nowelizacje ustawy Prawo budowlane i Kodeksu 
postępowania administracyjnego. 

Starostwo 
Powiatowe w 

Kutnie 
23 

91. 
Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie a projektowanie, wykonawstwo i odbiór 
obiektów budowlanych – zmiany, komentarze, omówienia. 

Starostwo 
Powiatowe w 

Piotrkowie 
Trybunalskim 

36 
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92. Revit Structure – cz. I ŁOIIB 15 

93. Revit Structure – cz. II ŁOIIB 15 

94. Revit Structure – cz. III ŁOIIB 15 

95. 
Nowe prawa i obowiązki uczestników procesu 
inwestycyjnego wg Prawa budowlanego w wersji 
obowiązującej od 1.01.2017 r. 

Starostwo 
Powiatowe w 
Bełchatowie 

13 

96. 
Podstawy kosztorysowania - zasady ogólne, przepisy 
prawne.  

ŁOIIB 51 

97. 
Nowoczesne rozwiązania w instalacjach wodnych                        
i grzewczych - seminarium. 

ŁOIIB 9 

98. 
ZWCAD 2018 program dla współczesnego projektanta – 
seminarium. 

ŁOIIB 4 

99. 
Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki              
i ich usytuowanie a projektowanie, wykonawstwo i odbiór 
obiektów budowlanych – zmiany, komentarze, omówienia. 

Bełchatów 18 

      2788 

 

Łącznie odbyło się 99 spotkań, w których uczestniczyły 2788 osoby. 

Decyzje o wyborze tematów szkoleniowych zapadały po analizie przeprowadzonych ankiet 

wśród uczestników szkoleń oraz wywiadów w Placówkach terenowych. 

 Szkolenia wyjazdowe, konferencje. 

Niezmiennie dużym zainteresowaniem cieszą się szkolenia wyjazdowe, które stanowią jedną 

z atrakcyjniejszych form doskonalenia zawodowego, dostarczającą cennej wiedzy 

inżynierskiej.  

ŁOIIB zorganizowała 17 szkoleń wyjazdowych, w czasie których 522 inżynierów 

szkoliło się: 

 w Zakładzie Badań Ogniowych w Pionkach i w Opactwie Cystersów w Sulejowie; 

 w Zakładzie Ceramiki Budowlanej w Owczarach; 

 w Kopalni Soli Kłodawa; 

 w Kazimierzu Dolnym, Lwowie (m.in. na terenie Opery Lwowskiej i Katedry 

Katolickiej) i Zamościu (Muzeum Techniki Drogowej i Mostowej); 

 w Wieluniu (w Tartaku Witkowskich oraz w Muzeum Ziemi Wieluńskiej), w Muzeum 

Wnętrz Dworskich w Ożarowie oraz w zabytkowym wiatraku w Kocilewie; 

 w Kopalni Srebra oraz Sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach; 

 w Krakowie (m.in. Centrum Jana Pawła II w Łagiewnikach, Sanktuarium Bożego 

Miłosierdzia, Centrum Kongresowe, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa); 

 w Łodzi w Kanale Dętka oraz Muzeum Miasta Łodzi - Pałacu Poznańskiego; 

 w Zduńskiej Woli na temat budownictwa energooszczędnego i pasywnego; 

 w Płochocinie oraz w Wilanowie (m.in. Świątynia Opatrzności Bożej); 
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 we Wrocławiu (m.in. Rędziński Stopień Wodny, Budowle hydrotechniczne, Stadion 

Miejski, Sky Touer, Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego, Mosty Wrocławia, Budynek 

Afrykarium, Hala Stulecia); 

Inżynierowie mieli również możliwość wzięcia udziału w szkoleniu na terenie budowy 

Akademickiego Centrum Sportowo – Dydaktycznego Politechniki Łódzkiej. 

Zorganizowano też wyjazd szkoleniowy na Targi Budownictwa i Architektury BUDMA 

w Poznaniu i na XXIV Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów WOD-

KAN Bydgoszczy. 

Ważnym wydarzeniem było współorganizowanie z Łódzkim Porozumieniem 

Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego konferencji Samorządy dla wolności – 

wolność dla samorządów w dniu 14.11.2017 r. 

W ramach X Europejskiego Forum Gospodarczego Łódzkie 2017 odbył się m.in. 

przygotowany przez ŁOIIB panel dyskusyjny pt. Pozycja polskiego inżyniera 

budownictwa, którego moderatorem była mgr inż. Barbara Malec - przewodnicząca Rady 

ŁOIIB. 

 

Popularyzacja czytelnictwa branżowej prasy naukowo-technicznej. 

W ramach wypełnienia przez członków obowiązku stałego podnoszenia poziomu 

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

dofinansowania do prenumeraty czasopism technicznych. Członkowie ŁOIIB mają 

możliwość wyboru dwóch tytułów czasopism spośród dziewiętnastu. W roku 2017 z tej 

możliwości skorzystało 226 osób, które zamówiły 384 tytuły. 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) 
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 "elektro.info" (miesięcznik) 

 "Przegląd komunikacyjny" (miesięcznik) 

 "Drogi Gminne i Powiatowe" (dwumiesięcznik) 

 "Polskie Drogi" (miesięcznik)  

 

Dofinansowania kursów, konferencji oraz szkoleń językowych. 

W 2017 r. z możliwości uzyskania dofinansowania doskonalenia zawodowego skorzystało 30 

członków ŁOIIB. Łącznie przyznano dofinansowania na kwotę 21281,75 zł. 

 

 Ilość 

wniosków 

Kwota 

dofinansowania 

Cel dofinansowania 

szkolenia 9 4325 

publikacje 2 229 

programy 

komputerowe 

19 16727,75 

Łącznie 30 21281,75 

 

W porównaniu z rokiem 2016 z dofinansowań form doskonalenia zawodowego 

skorzystały 4 osoby więcej i wypłacono o 6497,24 zł więcej. 

 

Porady budowlano-prawne. 

W roku 2017 udzielano porad budowlano-prawnych poprzez osobiste spotkania, 

telefonicznie i mailowo. 

Podsumowując, rok 2017 zakończył się 116 szkoleniami stacjonarnymi i 

wyjazdowymi, które zgromadziły 3310 uczestników. Z analizy danych z poprzednich lat 

wynika, że liczba szkoleń oraz uczestników rośnie (w 2016 r. odbyło się 95 szkoleń, które 

zgromadziły 3105 osób). 
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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 2017 roku w niezmienionym składzie: Piotr Parkitny – przewodniczący, 

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

Dybała, Krzysztof Siekiera. 

W roku 2017 Zespół zbierał się dwukrotnie. Ponadto praca bieżąca Zespołu toczyła się 

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

Zespołu w 2017 nawiązywały do działań z lat poprzednich: 

• Dalsza integracja środowiska budowlanego w skali lokalnej i wojewódzkiej 

Rada ŁOIIB zaakceptowała propozycję zwiększenia kwoty z budżetów Placówek 

Terenowych do 3000 zł przeznaczonej na organizację lokalnych spotkań integracyjnych. 

Formuła spotkań pozostała w gestii Placówek Terenowych, na ogół było to Święto 

Budowlanych lub spotkania wigilijne. 

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

organizowane przez sekcję żeglarską działającą przy PT w Bełchatowie na Zalewie w 

Zarzęcinie. W 2017 była to już V edycji regat o puchar Przewodniczącej Rady ŁOIIB. Załoga 

żeglarska ŁOIIB wzięła też udział w corocznych regatach SEP przy PGE Elektrowni 

Bełchatów. 

Wzorem lat ubiegłych członkowie zespołu zachęcali Koleżanki i Kolegów do udziału w 

cieszącym się dużym zainteresowaniem Pikniku Inżynierskim oraz Wojewódzkim Święcie 

Budowlanych w Łodzi.  
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• Zachęcanie Koleżanek i Kolegów do udziału w ogólnopolskich wydarzeniach 

integracyjnych 

W 2017 r. członkowie ŁOIIB brali udział w ogólnokrajowych konkursach i zawodach dla 

członków PIIB, takich jak turnieje brydżowe czy turniej badmintona. 

• Próby nawiązania kontaktów z zagranicznymi organizacjami inżynierów budownictwa 

W ramach kontaktów z zagranicą w 2017 r. z inicjatywy PT w Bełchatowie nasi 

przedstawiciele wzięli udział w spotkaniu z kolegami z wileńskiego stowarzyszenia 

inżynierów budownictwa, a podczas Święta Budowlanych w Bełchatowie gościliśmy 

inżynierów budownictwa z Okręgu Solecznickiego na Litwie. 

• Kontynuacja działań na rzecz młodych inżynierów, studentów i uczniów techników 

Realizując patronat, jakim PIIB objęła Olimpiadę Wiedzy i Umiejętności Budowlanych 

(konkurs dla uczniów techników budowlanych), w 2017 r. współorganizowaliśmy XXX 

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

okręgowym. Nagrody wręczała w imieniu ŁOIIB przewodnicząca Barbara Malec na 

posumowaniu etapu okręgowego konkursu, które odbyło się w Wieruszowie. Przedstawiciele 

ŁOIIB wzięli też w grudniu udział w jubileuszu 60-lecia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim.  

Trwa współpraca ŁOIIB z młodymi inżynierami i studentami, których inicjatywy są 

często wspierane przez Łódzką OIIB. Udostępniamy również młodym inżynierom łamy 

„Kwartalnika Łódzkiego”. 

 

5.6. Zespół ŁOIIB ds. Ekonomiczno-Finansowych 

W 2017 r. Zespół pracował w składzie: Piotr Kubicki – przewodniczący, Zygmunt Adamski, 

Bogumił Cudzich, Bogdan Janiec, Sławomir Najgiebauer, Jerzy Wereszczyński. Zespół w 

2017 r. zebrał się na czterech posiedzeniach.  

Na zebraniu w dniu 2 marca, w którym wziął udział Skarbnik Izby, zaopiniowano pozytywnie 

projekt budżetu na 2017 rok oraz realizację preliminarza budżetowego na 2017 r., a także 

możliwość udzielenia pożyczki dla PIIB na budowę nowej siedziby. 

1 czerwca analizowano realizację budżetu w trakcie roku 2017. Zwrócono uwagę na 

niskie wykorzystanie środków na działalność Placówek Terenowych. Zapoznano się także z 

propozycją umowy na udzielenie pożyczki dla PIIB na budowę nowej siedziby. 

Na zebraniu w dniu 11 września przeanalizowano realizację budżetu w trakcie roku. 

Zwrócono ponownie uwagę na niskie wykorzystanie środków na działalność Placówek 

Terenowych, co świadczy o konieczności zmiany sposobu ich finansowania. 

Podczas zebrania w dniu 30 listopada, w którym wziął udział Skarbnik Izby, 

przeanalizowano realizację budżetu w trakcie roku. Zaopiniowano pozytywnie wstępną 

propozycję korekty budżetu za 2017 oraz preliminarza budżetowego na rok 2018. 
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5.7. Zespół ŁOIIB ds. Konkursów, Odznaczeń i Wyróżnień 

W 2017 r. Zespół pracował w składzie: Tadeusz Miksa – przewodniczący, Jan Stocki – 

zastępca przewodniczącego, Leszek Przybył – sekretarz, Sławomir Najgiebauer, Jan Wójt. 

Zespół odbył cztery posiedzenia. W 2017 r. po podsumowaniu pierwszej edycji konkursu 

fotograficznego, potwierdzono duże zainteresowanie tym przedsięwzięciem i w rezultacie 

zaproponowano Radzie kontynuowanie tego konkursu w kolejnym roku. Zespół przedstawił 

również propozycję podwyższenia nagród za zajęcie trzech pierwszych miejsc w konkursie 

fotograficznym, jak również przyznanie wyróżnień. Postanowiono poszerzyć tematykę 

konkursu o małą architekturę i rewitalizacje obiektów. Zaproponowano również rozważenie 

przyznania odznaki „Zasłużony dla budownictwa” wyróżniającym się działaczom Izby. 

Podczas obrad XVI Okręgowego Zjazdu ŁOIIB Zespół złożył wnioski o przyznanie Złotej 

Honorowej Odznaki PIIB członkom OKR ŁOIIB: Izabeli Drobnik-Kamińskiej, Monice 

Moczydłowskiej i Waldemarowi Gumiennemu. Wnioski zostały przyjęte przez Zjazd, a 

odznaki przyznane uchwałą nr 11/R/17 Krajowej Rady PIIB z dnia 24 maja 2017 r.  

Zespół zaopiniował również pozytywnie wnioski o nadanie Odznak Honorowych PIIB za 

szczególne osiągnięcia w pracy na rzecz samorządu zawodowego inżynierów budownictwa 

dla członków Izby, którzy nie są członkami organów Izby. Srebrne Odznaki dla Jacka Fidali i 

Jana Wysockiego przyznała Krajowa Rada PIIB uchwałą nr 17/R/17 z dnia 6 września 2017 r. 

Zespół zaproponował i pozytywnie zaopiniował Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŁOIIB 

zawnioskowanie o Odznaki Honorowe PIIB dla członków organów ŁOIIB. Uchwałą nr 

17/R/17 z dnia 6 września 2017 r. Złote Odznaki Honorowe PIIB Krajowa Rada PIIB 

przyznała: Tadeuszowi Gruszczyńskiemu, Wiesławowi Kalińskiemu, Ryszardowi Mesowi, 

Cezaremu Wójcikowi, Zygmuntowi Adamskiemu, Bogusławie Gutowskiej i Andrzejowi 

Szymczewskiemu. Tą samą uchwałą Srebrne Odznaki Honorowe PIIB przyznano: 

Wojciechowi Ulańskiemu, Krzysztofowi Dybale, Bronisławowi Hillebrandowi, Wiktorowi 

Jakubowskiemu, Romanowi Kałuży, Ewie Potańskiej, Grzegorzowi Rudzkiemu, Karolowi 

Starczewskiemu i Małgorzacie Suchanowskiej. 

Członkowie Zespołu zaproponowali również firmy, które kwalifikowałyby się do 

wyróżnienia odznaką „Zasłużony dla Budownictwa”. W wyniku działań Zespołu Złotą 

Odznakę „Zasłużony dla Budownictwa” otrzymali: Andrzej Borek, Włodzimierz Galus i 

Joanna Skolimowska. Srebrną Odznakę „Zasłużony dla Budownictwa” otrzymały firmy: 

Przedsiębiorstwo Budowlano-Konserwatorskie ART DECO z Łodzi, Zakład Prefabrykacji 

Konstrukcji Drewnianych HANT VER KAR POOLEN  z Kocierzewa, Kbm Montostal z 

Łodzi.  

Podczas Wojewódzkiego Dnia Budowlanych w dniu 22 września 2017 roku ogłoszono 

wyniki konkursu fotograficznego „Fotografujemy budownictwo województwa łódzkiego 

2014-2017”. I miejsce otrzymał Wojciech Klemm, II miejsce Wiesław Kaliński, III miejsce 
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Katarzyna Zuchmańska. Wyróżnienia otrzymali: Adam Felauer, Konrad Lewandowski. 

Fotografie opublikowano w „Kwartalniku Łódzkim”. 

 

5.8. Rada Programowa Wydawnictw ŁOIIB 

W 2017 r. Rada Programowa Wydawnictw ŁOIIB pracowała w następującym składzie: 

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

Waśniewska – sekretarz, Andrzej Gorzkiewicz, Wiesław Kaliński, 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. 

Celem naszych działań jest informowanie o działalności ŁOIIB, pomoc w ustawicznym 

kształceniu członków Izby oraz podnoszenie prestiżu zawodu inżyniera budowlanego. 

Realizujemy te cele poprzez informowanie czytelników o aktualnych pracach naszego 

samorządu i środowiska inżynierów budowlanych, informacje o zmianach przepisów 

prawnych, szkoleniach i kursach, omawianie nowych osiągnięć technicznych, pokazywanie 

nowych ciekawych inwestycji realizowanych w naszym województwie, o ich projektantach i 

realizatorach. Prezentujemy wybitnych specjalistów budownictwa, piszemy o historii 

zabytkowych obiektów i ich twórcach. Program ten realizujemy, opracowując i wydając: 

„Kwartalnik Łódzki”, „Kalendarz ŁOIIB” z wkładka techniczną, „Kalendarz ścienny”, 

foldery reklamowe Łódzkiej OIIB i książki, wydawnictwa okolicznościowe (zaproszenia, 

programy, dyplomy, foldery, wizytówki itp.). Rada Programowa Wydawnictw sprawuje 

również pieczę nad elektronicznymi wydawnictwami Łódzkiej OIIB: stroną internetową i 

Facebookiem. 

W roku 2017 wydano cztery numery „Kwartalnika Łódzkiego”: nr I/2017 [54], nr 

II/2017[55] – liczące po 48 stron oraz nr III/2017 [56] i nr IV/2017 [57] – liczące po 52 str. 

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

nieodpłatnie do wszystkich członków ŁOIIB. Kwartalnik podzielony jest na działy 

tematyczne, za które odpowiedzialni są członkowie Rady Programowej w zależności od 

specjalizacji i branży, którą reprezentują.  

W 2017 r. Rada Programowa Wydawnictw ŁOIIB, ustanowiła nagrodę „Złote Pióro” 

dla autora najlepszego artykułu (lub cyklu) opublikowanego w minionym roku. 22 września 

2017 r. na Wojewódzkim Święcie Budowlanych wręczono dwie nagrody: „Złote pióro”: mgr. 

inż. Pawłowi Gąsiorowiczowi oraz dr inż. Danucie Ulańskiej. 

„Kalendarz ŁOIIB” jest oryginalnym wydawnictwem ŁOIIB. Obecne wydanie liczy 

160 stron oraz wkładkę techniczną na 2018 r. Kalendarz wydrukowano w 7200 

egzemplarzach i został on rozesłany do wszystkich członków ŁOIIB. W części wstępnej 

zamieszczono m.in. informacje dotyczące działalności ŁOIIB. Od str. 23 do 126 
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zamieszczono kalendarium, a dalej 30-stronicowy notatnik. Do kalendarza dołączono 

„Wkładkę techniczną 2018”. Treść wkładki ustalili członkowie RPW. Zawiera ona przepisy 

dotyczące stosowania wyrobów budowlanych, szczegółowe informacje, kiedy można 

zastosować zgłoszenie i kiedy inwestor powinien wnioskować o pozwolenie na budowę. W 

rozdziale III zamieszczono dokładne informacje o instalacjach fotowoltaicznych 

montowanych w domach mieszkalnych. W ostatnim rozdziale zamieszczono słowniczek 

rewitalizacji.  

Wydawnictwo opracowało również kalendarz ścienny ŁOIIB. Nakład kalendarza 

ściennego wynosi 300 egzemplarzy. Na podkładce kalendarza zamieszczono podstawowe 

informacje kontaktowe z Izbą.  

W październiku 2016 r. wyszła drukiem książka techniczna „Przykłady projektowania 

konstrukcji według Eurokodów” (304 str.) wydana przez Łódzką OIIB. Książka jest pracą 

zbiorową dziesięciu autorów, doktorów i profesorów uczelni i instytutów, opracowaną 

merytorycznie przez dr inż. Danutę Ulańską i dr. inż. Wiesława Kalińskiego, a redakcją, 

adiustacją i korektą zajęły się Renata Włostowska i Monika Grabarczyk. Ponieważ książka 

cieszyła się dużą popularnością, a cały nakład (1000 egzemplarzy) został sprzedany w ciągu 

kilku tygodni, w 2017 roku dodrukowano kolejne 500 egzemplarzy. Z adnotacji 

bibliotecznych Biblioteki Głównej PŁ wynika, że wydana przez ŁOIIB książka zyskała w 

2017 r. pierwsze miejsce pod względem liczby wypożyczeń. 

W 2017 r. odnotowaliśmy 329 672 odsłon strony internetowej ŁOIIB 

(www.lod.piib.org.pl) oraz 1331 osób obserwujących cieszący się dużą liczbą polubień 

fanpage ŁOIIB na Facebooku (www.facebook.com/LodzkaOIIB/). Administracją i 

redagowaniem strony oraz aktualizacją fanpage’a ŁOIIB zajmują się pracownice Redakcji 

ŁOIIB. 

W 2017 r. TVP Łódź we współpracy z Redakcją ŁOIIB przygotowała film dotyczący 

15-lecia działalności ŁOIIB. Film został dwukrotnie wyemitowany w TVP Łódź („Strefa 

Biznesu”) i jest dostępny na naszej stronie internetowej. 

Informacje dotyczące działalności ŁOIIB oraz ciekawych łódzkich inwestycji i 

zagadnień są przekazywane w formie artykułów do ogólnopolskiego „Inżyniera 

Budownictwa”. Rada Programowa Wydawnictw ŁOIIB i Redakcja współpracują także z 

wydawnictwami innych okręgowych Izb. Ustalono zasady dotyczące przedruków artykułów 

w biuletynach. Treści wkładek technicznych wydawanych przez Zachodniopomorską OIIB są 

do pobrania w naszej Redakcji w wersji elektronicznej.  

 

6. Informacja o pracy Placówek Terenowych  

 

W niektórych miastach województwa łódzkiego, tj. w Bełchatowie (organizator Sławomir 

Najgiebauer), Kutnie (organizator Jan Stocki), Piotrkowie Trybunalskim (organizator Adam 

http://www.lod.piib.org.pl/
http://www.facebook.com/LodzkaOIIB/
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Różycki), Sieradzu (organizator Ryszard Gierak), Skierniewicach (organizator Wojciech 

Hanuszkiewicz) i Wieluniu (organizator Zygmunt Adamski) funkcjonują Placówki Terenowe. 

Informacja o adresach, nazwiskach i telefonach organizatorów Placówek Terenowych jest 

dostępna w Kwartalniku Łódzkim i na stronie internetowej naszej izby. Szefowie placówek są 

łącznikami między ŁOIIB a naszymi koleżankami i kolegami w terenie. Organizują dyżury, 

podczas których udzielają informacji  między innymi o uprawnieniach budowlanych, o 

korzyściach jakie daje przynależność do Izby, prezentują prasę techniczną. Organizatorzy 

współpracują przy organizowaniu szkoleń, zebrań wyborczych, integrują lokalne środowisko 

budowlane poprzez organizację spotkań z okazji świąt, zawodów sportowych czy wspólnych 

wyjazdów zagranicznych. W poszczególnych Placówkach – zgodnie z informacjami 

złożonymi przez Organizatorów – praca w 2017 roku przedstawiała się następująco: 

 

6.1. Placówka Terenowa w Bełchatowie 

1. Placówka terenowa w Bełchatowie wraz z sekcją żeglarską zorganizowała imprezy 

żeglarskie w wiosce żeglarskiej Zarzęcin z udziałem członków ŁOIIB obwodu nr 09 

(Bełchatów, Radomsko, Pajęczno). 

a) Imprezy żeglarskie: 

 24.06.2017 Udział w Regatach Żeglarskich SEP przy Elektrownia Bełchatów w 

Zarzęcinie 

 29.07.2017 V Regaty Żeglarskie o Puchar Prezesa ŁOIIB – Barbary Malec 

2. Placówka Terenowa w Bełchatowie zorganizowała dla Członków ŁOIIB w dniu 06-12-

2017 I Spotkanie Wigilijne w Bełchatowie z kolegami z Radomska i Pajęczna. 

3. W dniach 06-09.07.2017 odbył się wyjazd techniczno-integracyjny na Litwę celem 

wymiany doświadczeń z Litewskim Stowarzyszeniem Inżynierów Budownictwa w 

Wilnie – Soleczniki wraz Regionalną Izbą Gospodarczą w Bełchatowie. 

4. W dniu 08-09-2017 odbyło się V Święto Budowlanych w Bełchatowie w obiekcie 

gastronomicznym Dwór Słupia.  W biesiadzie szkoleniowo – integracyjnej wzięło udział 

około 100 osób – członków ŁOIIB z Bełchatowa, Radomska i Pajęczna oraz zaproszeni 

goście. 

5. 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. 

6. W Placówce Terenowej w Bełchatowie odbywają się spotkania z członkami Regionalnej 
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Izby Gospodarczej w Bełchatowie, Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Polskiego 

Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Spotkania te prowadzą do wymiany 

poglądów i dyskusji nad problemami zawodowymi inżynierów oraz nowymi ustawami. 

7. Sekcja Brydża Sportowego działająca w Placówce Terenowej w Bełchatowie bierze 

udział w różnego rodzaju zawodach i turniejach sportowych pod przewodnictwem 

Grzegorza Jackowskiego. 

8. Placówka Terenowa w Bełchatowie ogłosiła i wybrała laureatów konkursu „Pracuj 

Bezpiecznie” w III kategoriach. 

9. Rosnąca ilość uczestników w szkoleniach w Bełchatowie świadczy o coraz większej 

integracji lokalnego środowiska członków ŁOIIB dzięki dużemu zaangażowaniu kol. 

Tomasza Wolskiego oraz kol. Aleksandry Kik. 

 

6.2. Placówka Terenowa w Kutnie 

Placówka Terenowa w Kutnie działa bez stałej siedziby. W dniu 27.06.2017 była 

współorganizatorem z Działem Szkoleń ŁOIIB szkolenia dla członków Izby oraz dla 

pracowników Starostwa Powiatowego w Kutnie w temacie "Obowiązkowe kontrole 

okresowe. Książka obiektu budowlanego" przeprowadzonego przez mgr inż. Wiesława 

Bocheńczyka. W szkoleniu wzięło udział 41 osób. W dniu 27.10.2017 zorganizowane zostało 

spotkanie integracyjne – Święto Budowlanych dla członków ŁOIIB z terenu pow. 

kutnowskiego. W spotkaniu wzięło udział 33 członków. W dniu 07.11.2017 zorganizowany 

został wyjazd na spotkanie wyborcze członków Izby dla obwodu nr 8 do Łowicza dla 9 

członków. W dniu 14.11.2017 PT w Kutnie była współorganizatorem z Działem Szkoleń 

ŁOIIB szkolenia dla członków Izby oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Kutnie w 

temacie "Nowelizacja Ustawy Prawo Budowlane i Kodeksu Postępowania 

Administracyjnego" przeprowadzonego przez dr inż. Jana Michajłowskiego. W szkoleniu 

wzięło udział 23 osoby. 

 

6.3. Placówka Terenowa w Piotrkowie Trybunalskim 

Styczeń – Dyżury 5 x 2 = 10 godz. Porady w sprawie prowadzenia rejestru praktyk 

zawodowych – Praktyka Zagraniczna, (telefonicznie poza godz. dyżurów) 

Luty – Dyżury   4 x 2 = 8 godz. Porada w sprawie PN i ich stosowania (telefonicznie poza 

godz. dyżurów).  

Marzec – Dyżury  4 x 2 = 8 godz. Prowadzenie książki obiektu (telefonicznie poza godz. 

dyżurów)  

Kwiecień – Dyżury 4 x 2 = 8 godz.   

21.04. – Szkolenie – Iniekcja Krystaliczna Autorski Park Technologiczny im. dr inż. 

Wojciecha Nawrot (48 osób)  Organizacja wspólna z PZITB Piotrków Tryb. 

Maj – Dyżury 2 x 2 = 4 godz.  Praca na rzecz izby 1 x 2  2 godz. Jedna porada dot. 
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Prowadzenia zapisów w dokumentach potwierdzających odbycie praktyk. 

Czerwiec – Dyżury 3 x 2 = 6 godz. Praca na rzecz izby 2 x 2. 4 godz.  

02.06 – Szkolenie – Termo Kominy Sp. Komandytowa (46 osób)  

09.06 – Piknik Inżynierski (11 osób ) Organizacja wspólna z PZITB Piotrków Tryb. 

Lipiec – Dyżury 4 x 2 = 8 godz. Informacja w sprawie wykonywanie prób szczelności – 

Głównej, Eksploatacyjnej, Kontrolnej, Uproszczonej (telefonicznie poza godz. dyżurów) 

Sierpień – Dyżur 3 x 2 =  6 godz. Brak interesantów Nie udzielano porad. 

Wrzesień – Dyżury 3 x 2 = 6 godz. Praca na rzecz izby 1 x 2. 2 godz.  

19.09 Dzień Budowlanych (10 osób )  

29.09 – Szkolenie – Rector Polska Sp. z o.o. (36 osób) 

Październik – Dyżury 4 x 2, 8 godz. Praca na rzecz izby 6 x 2. 12 godz.  

3.10 – Szkolenie Nowelizacja Prawa Budowlanego oraz Kodeks postępowania 

administracyjnego prowadzone przez dr. inż. J. Michajłowskiego (10 osób) 

Organizacja wyborów do ŁOIIB z Terenu Piotrkowa Tryb., Opoczna, Tomaszowa Maz. (48 

osób) 

Listopad – Dyżury 4 x 2 = 8 godz.    

17.11. – Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie a 

projektowanie wykonawstwo i odbiór obiektów budowlanych. dr inż. Jerzy Dylewski (36 

osób) 

Grudzień – Dyżury 3 x 2 = 6 godz. Praca na rzecz izby 2 x 2, 4 godz. 

15.12 – Organizacja spotkania świąteczno-noworocznego (47 osób). Rozliczenie miesiąca i 

sprawozdanie za 2017r. 

Razem godzin 86 i 24. 

 

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: 

 22.06.2017 r. w Sieradzu – na temat: zmiany Książka obiektu budowlanego, 

 14.09.2017 r. w Sieradzu – na temat: Postepowanie przed organami administracji 

architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w świetle nowelizacji KPA, 

 13.10.2017 r. w Sieradzu - na temat: Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie, projektowanie, wykonawstwo i odbiór obiektów 

budowlanych. 

W dniu 17.11.2017 r. zorganizowano spotkanie szkoleniowo-integracyjne w Sieradzu w 

ramach Święta Budowlanych. Tematem szkolenia były hydroizolacje i izolacje akustyczne w 

budownictwie. 
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W dniu 20.12.2017 r. zorganizowano spotkanie szkoleniowo-integracyjne w Sieradzu z 

Delegatami na okręgowy Zjazd ŁOIIB w kadencji 2014-2018 z obwodu nr 7. 

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 działa od 2002 roku od początku powstania Łódzkiej Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa. Siedziba punktu znajduje się w Zespole Usług Projektowych w 

Skierniewicach, ul. Jagiellońska 6/7g. Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w 

godzinach 8.00-16.00 lub jeśli zaistnieje taka potrzeba w innych, wcześniej uzgodnionych 

godzinach. Kontakt telefoniczny pod numerami 468332883, 468334697, 601287020. 

W siedzibie Placówki Terenowej posiadamy i udostępniamy zarówno członkom izby jak 

i przygotowującym się do egzaminu kandydatom fachową prasę tj. m.in.: 

– „Przegląd Budowlany” 

– „Inżynieria i Budownictwo” 

– „Materiały Budowlane” 

– „Elektro-Instalator” 

– „Gaz, Woda i Technika Sanitarna” 

– „Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo i Wentylacja” 

– „Wiadomości Projektanta Budownictwa” 

– „Kwartalnik Łódzki”, który przekazujemy przygotowującym się do egzaminu na 

uprawnienia budowlane. 

W ostatnim okresie zaobserwowano większe zainteresowanie prasą fachową, która 

znajduje się w siedzibie. Jest to jednak zbyt mało w stosunku do oczekiwań. 

Placówka w ostatnim roku organizowała kilka szkoleń dla członków izby. 

Największym zainteresowaniem cieszyły się organizowane wspólnie ze Starostwem 

Powiatowym w Skierniewicach szkolenia na temat: 

– Zmiany w prawie budowlanym, 

– Przeglądy budynków i prowadzenie książki obiektu budowlanego. 

Tematyka ta jest najbardziej oczekiwaną i proponowaną przez członków izby. Poza 

powyższymi odbywały się szkolenia branżowe. Najwięcej osób przychodzących do placówki 

pyta i proponuje szkolenia związane z interpretacją prawa budowlanego i innych przepisów 

związanych z budownictwem. Wiele osób prosiło o informację i pomoc w dostępie do 

zamieszczonych na stronach internetowych izby materiałów (normy, wykłady, przepisy, 

cenniki). 
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Udostępniano też normy i materiały projektowe znajdujące się w naszej placówce. W 

kilku przypadkach pomagaliśmy w znalezieniu miejsca odbywania praktyk dla uczniów i 

studentów kierunków związanych z budownictwem i ochroną środowiska. 

Należy zwrócić uwagę na stosunkowo dużą ilość telefonów i to z terenu całego 

województwa z różnego rodzaju zapytaniami. Pytania dotyczą głównie poszukiwania 

projektantów z różnego rodzaju branż, rzeczoznawców budowlanych, kosztorysantów oraz 

interpretacji prawa budowlanego. 

Kandydaci do egzaminu na uprawnienia budowlane osobiście, jak i telefonicznie proszą o 

wyjaśnienia związane z przygotowaniem stosownych dokumentów oraz o informację jak 

należy przygotować zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej i kto może tą praktykę 

prowadzić. 

Placówka Izby posiada stały dostęp do Internetu, wyposażona została w rzutnik, ekran 

niezbędne przy prowadzeniu szkoleń. 

 

6.6. Placówka Terenowa w Wieluniu 

Działalność Placówki w 2017 r., prowadzona była 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 16ºº-18ºº. 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 oraz spotkania integracyjne. 

Dwa szkolenia  (w dniach 22.05.2017 i 7.11.2017) organizowane wspólnie ze 

Starostwem odbyły się w budynku Starostwa Powiatowego (w sali obrad rady). 

Z okazji „Święta Budowlanych" Placówka Terenowa w Wieluniu po raz kolejny 

zorganizowała spotkanie koleżeńskie członków ŁOIIB. Spotkanie odbyło się w dniu 13 

października w sali głównej Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców (siedziba placówki) 

z udziałem Starosty Wieluńskiego, Burmistrza Wielunia oraz kierownikami wydziałów i 

jednostek organizacyjnych Starostwa, z którymi kontaktujemy się w codziennej pracy. W 

spotkaniu uczestniczyła Przewodnicząca Rady ŁOIIB Pani Barbara Malec oraz 

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

informacji o działalności ŁOIIB szerszej lokalnej społeczności. Po części oficjalnej 

uczestniczy spotkania wysłuchali występu zespołu muzycznego z Wieluńskiego Domu 

Kultury a następnie w bezpośrednich rozmowach mieli okazję do wymiany doświadczeń. 

W dniu 22-go grudnia w siedzibie Placówki odbyło się spotkanie opłatkowe dla 

członków Izby, uczestniczyło w nim 18-cie osób. 
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7. Informacja o realizacji budżetu w 2017 r. – podsumowanie 

 

XVI Zjazd Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa uchwalił budżet ŁOIIB na rok 

2017 o zbilansowanej wysokości przychodów i kosztów 3 060 000,00 zł. 

7 grudnia 2017 r. Rada ŁOIIB dokonała korekty budżetu uchwałą nr 26/R/17, która 

zwiększyła wysokość przychodów do 3 175 000,00 zł oraz wydatków do 3 102 000,00 zł. 

Pozycje budżetowe zostały ściśle przypisane poszczególnym organom i strukturom, opisując 

w wartościach przychody i wydatki dla zadań nałożonych przez Statut ŁOIIB. Zestawienie 

przychodów i wydatków wykonane na koniec roku finansowego potwierdziło prawidłowość 

przyjętych założeń budżetowych, które w całości zrealizowano.  
         

Realizacja Budżetu ŁOIIB w 2017 r. 

 A. PRZYCHODY     

Lp. Pozycja budżetu 
Planowane 

kwoty 
Korekta Nr 1 

7.12.2017 
Realizacja  

I-XII 
Realizacja 

w % 

1. Składki członkowskie oraz wpisowe  2 355 000,00 zł 2 355 000,00 zł 2 352 290,39 zł 99,88% 

2. 
Opłata za postępowanie kwalifikacyjne i 
egzaminy na uprawnienia budowlane  

570 000,00 zł 642 400,00 zł 634 400,00 zł 98,75% 

3. 
Przychody związane z działalnością 
statutową 

  55 000,00 zł 108 400,00 zł 121 592,22 zł 112,17% 

4. 
Przychody związane z działalnością 
gospodarczą 

45 000,00 zł 37 200,00 zł 37 460,26 zł 100,70% 

5. Przychody finansowe z odsetek   35 000,00 zł 32 000,00 zł 21 450,44 zł 67,03% 

        Razem 3 060 000,00 zł 3 175 000,00 zł 3 167 193,31 zł 99,75% 

 
 
B. WYDATKI     

Lp. Pozycja budżetu 
Planowane 

kwoty 
Korekta Nr 
17.12.2017  

Realizacja 
 I-XII 

Realizacja 
w % 

B1. Wydatki działalności statutowej         

1. Rada i Prezydium  335 000,00 zł 335 000,00 zł 327 901,82 zł 97,88% 

2. Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna  320 000,00 zł 320 000,00 zł 325 389,87 zł 101,68% 

3. Okręgowy Sąd Dyscyplinarny 65 000,00 zł 65 000,00 zł 66 153,38 zł 101,77% 

4. 
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności 
Zawodowej 

65 000,00 zł 65 000,00 zł 55 926,33 zł 86,04% 

5. Okręgowa Komisja Rewizyjna 82 000,00 zł 82 000,00 zł 72 907,96 zł 88,91% 

6. 
Działalność Komisji i Zespołów powołanych 
przez Radę 

55 000,00 zł 60 000,00 zł 58 395,61 zł 97,33% 

7. Działalność Placówek Terenowych 60 000,00 zł 60 000,00 zł 48 747,55 zł 81,25% 

8. Wydawnictwa własne ŁOIIB 203 000,00 zł 203 000,00 zł 203 309,18 zł 100,15% 

9. Koszty organizacji Okręgowego Zjazdu 45 000,00 zł 46 200,00 zł 46 196,60 zł 99,99% 

10. Działalność szkoleniowa 230 000,00 zł 275 800,00 zł 260 302,48 zł 94,38% 

11. Prenumerata czasopism technicznych 180 000,00 zł 180 000,00 zł 171 566,81 zł 95,31% 

12. Działalność samopomocowa 110 000,00 zł 110 000,00 zł 86 980,00 zł 79,07% 

13. Inne świadczenia na rzecz członków ŁOIIB 75 000,00 zł 85 000,00 zł 79 030,28 zł 92,98% 

14. Pozostałe koszty statutowe 80 000,00 zł 80 000,00 zł 69 943,42 zł 87,43% 

B2. Pozostałe wydatki organizacyjno- 

-administracyjne 

        

15. Działalność bieżąca Biura 875 000,00 zł 875 000,00 zł 831 338,68 zł 95,01% 

16. Koszty utrzymania budynku 210 000,00 zł 210 000,00 zł 164 415,28 zł 78,29% 
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17. 
Zakup środków trwałych, wyposażenia, wartości 
niematerialnych i prawn. 

40 000,00 zł 40 000,00 zł 28 764,38 zł 71,91% 

18. Działalność gospodarcza 10 000,00 zł 10 000,00 zł 6 617,80 zł 66,18% 

19. Rezerwa  20 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00% 

        Razem 3 060 000,00 zł 3 102 000,00 zł 2 903 887,43 zł 93,61% 

    

W pozycjach przychodów zwiększyły się wpływy z opłat za postępowanie 

kwalifikacyjne i egzaminy na uprawnienia budowlane, które osiągnęły wyższą niż planowana 

wartość – 634 400,00 zł, przy jednoczesnym wzroście przychodów z działalności statutowej. 

Łącznie przychody budżetowe wyniosły 3 167 193,31 zł. 

Podsumowując planowane wydatki budżetu ŁOIIB zostały zrealizowane w wysokości 

93,61%, a roczne przychody wykonane w zwiększonej wysokości 99,75% planowanej kwoty 

budżetowej. Zgodnie z rachunkiem zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 

31.12.20107 r. Łódzka Izba Inżynierów Budownictwa kończy zyskiem. 

Różnica pomiędzy przychodami i wydatkami wynosząca 263.305,88 zł w części 

przeznaczona będzie na powiększenie funduszu statutowego o kwotę zysku netto wynoszącą 

89.216,84zł a pozostała część w wysokości 174.089,04zł powiększy oszczędności ŁOIIB. 
 

8. Współpraca z organizacjami i instytucjami 

 

8.1. Współpraca z administracją państwową i samorządową 

W 2017 r. odbyły się dwa spotkania przewodniczących rad krajowych i okręgowych izb 

architektów i inżynierów budownictwa z Ministrem Budownictwa i Infrastruktury Andrzejem 

Adamczykiem. Uczestniczyliśmy we współorganizowanym przez MIB I Forum 

Gospodarczym Budownictwa i Dniu Inżyniera Budownictwa podczas Międzynarodowych 

Targów Budownictwa i Architektury BUDMA, podczas którego podsumowania konsultacji 

społecznych dotyczących Kodeksu urbanistyczno-budowlanego dokonał Podsekretarz Stanu 

w MIB Tomasz Żuchowski. Minister Infrastruktury i Budownictwa uświetnił także swoją 

obecnością konferencję PIIB nt. etyki zawodowej oraz Krajowy Zjazd PIIB. 

Przedstawiciele Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i Wojewódzkiego Inspektoratu 

Nadzoru Budowlanego oraz Urzędu Marszałkowskiego uczestniczą w ważnych wydarzeniach 

naszej Izby (m.in. Zjeździe ŁOIIB, Wojewódzkim Święcie Budowlanych, uroczystym 

wręczeniu decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych). 

Współpracujemy ze Starostwami Powiatowymi województwa łódzkiego – organizując 

wspólne szkolenia (m.in. dotyczące nowelizacji Prawa budowlanego) i w sprawach 

związanych z realizacją procesów inwestycyjnych oraz możliwości ich uproszczeń. W 

kwietniu zorganizowaliśmy panel dyskusyjny pt. „Współczesne narzędzia informatyczne 

wspomagające proces inwestycji budowlanej” podczas II Forum Gospodarczego Powiatu 

Bełchatowskiego. 
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8.2. Współpraca ze stowarzyszeniami, samorządami zawodowymi oraz samorządami 

gospodarczymi 

Stowarzyszenia naukowo-techniczne były założycielami Izby i są stałymi partnerami Rady 

ŁOIIB w organizowaniu szkoleń, seminariów i spotkań integracyjnych. Dlatego 23 marca, w 

15. rocznicę założenia ŁOIIB w siedzibie naszej Izby odbyło się spotkanie z prezesami 

stowarzyszeń naukowo-technicznych działających na terenie woj, łódzkiego, którego celem 

było podsumowanie dotychczasowej współpracy i wypracowanie nowych form 

współdziałania. Uaktualnione zostało porozumienie pomiędzy Izbą i Stowarzyszeniami. 

W 2017 r. Łódzka OIIB wsparła kilka nowych inicjatyw związanych z młodą kadrą 

budownictwa, np. objęła patronatem honorowym projekt Workcamp Młodej Kadry PZITB 

realizowany z coraz większym rozmachem i zasięgiem, polegający na bezpłatnych remontach 

placówek opiekuńczych i pożytku publicznego przez młodych inżynierów. Uczestniczyliśmy 

także w styczniu 2017 w Łodzi w ogólnopolskiej konferencji „WORKCAMP MK PZITB” 

podsumowującej działalność społeczną młodej kadry inżynierskiej zrzeszonej w PZITB oraz 

uroczystym zamknięciu projektu „Workcamp Łódź 2017” w nowo wyremontowanym Domu 

Dziecka nr 11. Dobrze układają się też nasze relacje z Oddziałem Łódzkim PZITB, który w 

2017 r. świętował w naszej siedzibie jubileusz 80-lecia swojego powstania, oraz z Oddziałem 

Piotrkowskim.  

Łódzka OIIB była w 2017 r. kolejny raz współorganizatorem (wraz z Oddziałem 

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

najlepszą pracę dyplomową wykonaną przez studentów Wydziału.  

Przewodnicząca Rady ŁOIIB uczestniczyła w spotkaniach noworocznych Oddziałów 

Łódzkiego i Piotrkowskiego SEP oraz spotkaniu z okazji jubileuszu 20-lecia „Biuletynu 

Techniczno-Informacyjnego Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich”. 

Z Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Sanitarnych współpracujemy ściśle w 

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

Uczestniczymy aktywnie w pracach Łódzkiego Porozumienia Samorządów Zawodów 

Zaufania Publicznego, biorąc udział w kolejnych spotkaniach, byliśmy także 

współorganizatorami konferencji, która odbyła się 14 listopada 2017 r. pod hasłem 

„Samorządy dla wolności – wolność dla samorządów” z licznym udziałem przedstawicieli 

Łódzkiej OIIB.  

W 2017 r. odbyło się kilka spotkań przedstawicieli naszej Izby oraz Łódzkiej Okręgowej 

Izby Architektów RP, podczas których rozmawialiśmy o ważnych dla naszego środowiska 

tematach, wypracowywaliśmy wspólne stanowiska, przygotowaliśmy również wspólnie panel 

techniczny podczas konferencji ŁPSZZP. Udostępniamy także architektom łamy 

„Kwartalnika Łódzkiego”. 
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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 2017 r. Przewodnicząca Rady ŁOIIB brała również udział w spotkaniach związanych 

ze staraniami Łodzi o organizację EXPO 2020 (spotkanie z delegatami i przedstawicielami 

Międzynarodowego Biura Wystaw; konferencja „Zintegrowana odnowa miasta – wymiar 

społeczny, gospodarczy i materialno-przestrzenny”). 

Podtrzymujemy również kontakty z innymi organizacjami działającymi na rzecz 

budownictwa, Regionalną Izbą Budownictwa RIB) oraz Związkiem Zawodowym 

„Budowlani”, a także Oddziałem Łódzkim Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy. W 2017 r. 

uczestniczyliśmy w organizowanych przez RIB spotkaniach z cyklu „Środy na Łąkowej” oraz 

w konferencji Łódzkiej Szkoły Rewitalizacji „ŁÓDŹodNOWA. Budujemy Łódź unikalną”.  

 

8.3. Współpraca z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa i Okręgowymi Izbami 

Inżynierów Budownictwa 

W XVI Krajowym Zjeździe PIIB, który odbył się w dniach 23-24 czerwca 2017 roku, 

uczestniczyło 12 delegatów ŁOIIB.  

Bardzo dobrze należy ocenić współpracę z krajowymi organami PIIB oraz okręgowymi 

izbami inżynierów budownictwa. 8-10 czerwca 2017 r. zorganizowaliśmy w Uniejowie 

naradę szkoleniową dla okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej i członków 

okręgowych sądów dyscyplinarnych Kujawsko-Pomorskiej, Lubelskiej, Lubuskiej, Podlaskiej 

i Łódzkiej OIIB. W Łodzi odbyła się też 5-7 października narada szkoleniowa członków 

okręgowych komisji rewizyjnych i Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB, a 13-14 października 

narada szkoleniowa przewodniczących okręgowych sądów dyscyplinarnych, rzeczników 

odpowiedzialności zawodowej (koordynatorów) i członków KSD PIIB i KROZ PIIB. 

Podczas wiosennej sesji egzaminacyjnej zaszczycił nas swoją obecnością przewodniczący 

Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej dr inż. Marian Płachecki. Przewodniczący wszystkich 

organów krajowych uczestniczyli w jubileuszowym zjeździe LOIIB, na bieżąco współpracują 

z naszą Radą i pozostałymi organami, wysoko oceniając tę współpracę. 

W organizowanych w 2017 roku przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa szkoleniach 

uczestniczyli członkowie organów ŁOIIB oraz pracownicy biura. 

 

8.4. Współpraca z Politechniką Łódzką 

Kontynuowana była współpraca z Politechniką Łódzką, w szczególności z Wydziałem 

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

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

„Kwartalnika Łódzkiego” (nr II/2017 poświęcony był Wydziałowi, który pod koniec 2016 r. 

obchodził jubileusz 60-lecia powstania). W maju zostaliśmy zaproszeni na uroczyste 
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posiedzenie Senatu PŁ z okazji 72. rocznicy powstania Politechniki Łódzkiej. W listopadzie 

2017 r. Przewodnicząca Rady ŁOIIB wzięła udział w spotkaniu z Rektorem PŁ prof. 

Sławomirem Wiakiem i kanclerzem PŁ dr. inż. Jackiem Szerem, podczas którego omawiane 

były zagadnienia dotyczące współpracy. 

Przewodnicząca Rady Izby uczestniczyła w spotkaniach Rady Naukowo-Gospodarczej 

przy WBAIŚ PŁ oraz w uroczystości inauguracji roku akademickiego 2017/2018 na 

Politechnice Łódzkiej, z udziałem między innnymi wicepremiera Jarosława Gowina – 

ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Uczestniczyliśmy również w inauguracji roku 

akademickiego na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska oraz na 

Wydziale Chemicznym PŁ.  

Kontynuujemy finansowanie prenumeraty wybranych czasopism naukowo-technicznych 

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

PŁ.  

Barbara Malec 

Przewodnicząca Rady ŁOIIB 
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REALIZACJA BUDŻETU ŁOIIB 
ZA 2017 ROK 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ŁOIIB 
ZA ROK 2017 WRAZ Z OPINIĄ 

BIEGŁEGO REWIDENTA 
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
OKRĘGOWEJ KOMISJI 

KWALIFIKACYJNEJ ŁOIIB  
W 2017 ROKU 
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Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna ŁOIIB w 2017 r. rozpoczęła swoją działalność w 15-

osobowym składzie: Zastępca przewodniczącego, p.o. Przewodniczącego – dr inż. 

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

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

budownictwa lądowego Wacław Sawicki, mgr inż. budownictwa drogowego Zdzisław 

Soszkowski, mgr inż. budownictwa Andrzej Sułkowski, dr inż. budownictwa lądowego 

Tadeusz Wilczyński. 

Po zjeździe ŁOIIB w dniu 8 kwietnia 2017 r. oraz posiedzeniu OKK w dniu 19 maja 

2017 r. Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna ŁOIIB prowadziła swoją działalność w 17-

osobowym składzie. Zmiany to: 

Przewodniczący OKK – dr inż. budownictwa lądowego Ryszard Mes, Zastępca 

przewodniczącego mgr inż. budownictwa lądowego Wiktor Jakubowski, Członkowie: mgr 

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

sanitarnych Jerzy Przybiński.  

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 2017 r. odbyły się dwie sesje egzaminacyjne: XXIX sesja wiosenna – od 19 maja do 

1 czerwca i XXX sesja jesienna – od 17 listopada do 30 listopada 2017 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 16 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. 
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Łącznie w 2017 r. w egzaminach testowych na uprawnienia budowlane uczestniczyło 

356 osób, a w egzaminach ustnych 345 osoby. 

Wyniki przeprowadzonych w 2017 r. egzaminów na uprawnienia budowlane 

w poszczególnych specjalnościach zaprezentowane zostały w tabeli. 

Specjalność 
Sesja 

wiosenna 
Sesja 

jesienna 
Wyniki 
łącznie 

konstrukcyjno-budowlana 58 63 121 

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

40 37 77 

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych 

32 29 61 

drogowa 10 7 17 

mostowa 4 3 7 

telekomunikacyjna  1 4 5 

kolejowa 0 3 3 

Łącznie w 2017 r. 145 146 291 

 

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 2016 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 upływającej kadencji przeprowadzono osiem egzaminów na uprawnienia budowlane, 

podczas których przeegzaminowano 1465 osób oraz wydano 1040 decyzji o nadaniu 

uprawnień budowlanych. Dokładne dane przedstawia poniższy wykres: 
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W czasie kadencji 2014-2018 zdawalność poszczególnych egzaminów przedstawiała się 

następująco: 

 

Od 2003 r., gdy izby inżynierów budownictwa przejęły kompetencje urzędów 

wojewódzkich w sprawie przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane Łódzka 
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Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wydała 3003 decyzje o nadaniu uprawnień 

budowlanych: 

 

 

Wracając do roku 2017, odbyło się jedno posiedzenie Specjalistycznego Zespołu 

Kwalifikacyjnego Komisji Kwalifikacyjnej ŁOIIB dla potrzeb postępowania w sprawie 
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nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego. Złożony wniosek został zaopiniowany 

pozytywnie i następnie, zgodnie z Regulaminem postępowania kwalifikacyjnego w sprawach 

nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego, przesłany do Krajowej Komisji 

Kwalifikacyjnej PIIB celem dalszego procedowania i nadania tytułu rzeczoznawcy 

budowlanego. 

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

4 posiedzenia plenarne, przyjęcie zarządzeń Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej 

ŁOIIB dotyczących organizacji sesji egzaminacyjnych i wyznaczających składy Zespołów: 

orzekających, opiniujących i specjalistycznych KK ŁOIIB w sprawie wydawania 

postanowień i opinii. 

Udzielono odpowiedzi członkom Izby na zapytania dotyczące interpretacji posiadanych 

przez nich uprawnień budowlanych lub możliwości ich rozszerzenia. Dokonano 43 

interpretacji posiadanych uprawnień budowlanych w formie pisma informacyjnego. 

W 2017 r. w KK ŁOIIB zarejestrowano 1030 pisma przychodzące oraz 543 pisma 

wychodzące. 

Przewodniczący, Zastępca przewodniczącego lub Sekretarz OKK ŁOIIB pełnili stały 

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

Przewodniczący OKK ŁOIIB lub/i jego Zastępca uczestniczyli w 2017 r. 

w posiedzeniach Rady ŁOIIB oraz w posiedzeniach Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 

z udziałem Przewodniczących OKK. Odbyło się także szkolenie wyjazdowe KKK z udziałem 

członków OKK i pracowników obsługi prawnej OKK. 

Bieżącą obsługę administracyjną Komisji Kwalifikacyjnej ŁOIIB prowadziło dwóch 

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

pracy i zaangażowanie wszystkich członków Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz 

pracowników biura ŁOIIB w skutecznym realizowaniu zadań Komisji. 

 

Ryszard Mes 
Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej ŁOIIB 

 
Tomasz Kluska 

Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej ŁOIIB 
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
OKRĘGOWEGO SĄDU 

DYSCYPLINARNEGO ŁOIIB 
W 2017 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 2017 roku. 

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

osobowy Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego: 

 

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: 1 wniosek o 

zatarcie kary, 8 wniosków 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 9 posiedzeń składów orzekających oraz 9 rozpraw. 

5. Łącznie w okresie 2017 roku OSD ŁOIIB zajmował się w sumie 11 sprawami, w tym: 
 

a) 1 sprawą kontynuowaną na podstawie wniosku OROZ ŁOIIB o wszczęcie 

postępowania dyscyplinarnego złożonego w 2016 r. 

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

złożonego przez OROZ ŁOIIB 

c) 8 sprawami wszczętymi na podstawie wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie 

odpowiedzialności zawodowej pochodzących od OROZ ŁOIIB złożonych w 2017 r.  

d) 1 sprawą wszczętą na podstawie wniosku o zatarcie kary złożonego w 2017 r. 

1. Krzysztof  KOPACZ - przewodniczący, 
2. Jarosław BEDNAREK - członek,  
3. Włodzimierz BOJANOWSKI - członek, 
4. Piotr Paweł GARWOLSKI - członek, 
5. Tadeusz GRUSZCZYŃSKI - członek, 
6. Bogusława GUTOWSKA - członek, 
7. Juliusz KOPYTOWSKI - członek, 
8. Andrzej KRZESIŃSKI - członek, 

  9.           Witold NYKIEL - członek 
 10. Grażyna ORZEŁ - członek, 
11. Andrzej POTAŃSKI - członek, 
12. Adam RÓŹYCKI - członek, 
13. Janusz SKUPIŃSKI - członek, 
14. Krzysztof  WERNER - członek, 
15. Henryk WIĘCKOWSKI - członek, 
16. Andrzej Jan WYBÓR - członek. 
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6. Okręgowy Sąd Dyscyplinarny prawomocnie rozstrzygnął w 2017 roku 4 sprawy                   

w następujący sposób: 

a) 1 postępowanie zakończyło się wydaniem orzeczenia w postępowaniu dyscyplinarnym 

i ukaraniem obwinionego karą nagany; 

b) 2 postępowania zakończyły się wydaniem decyzji uznającej obwinionego za winnego 

popełnienia zarzucanych czynów i orzekającej karę upomnienia 

c) 1 postępowanie zakończyło się wydaniem decyzji umarzającej postępowanie                    

w sprawie odpowiedzialności zawodowej wobec uznania obwinionego za niewinnego 

zarzucanych mu czynów 

7. Wśród spraw nierozstrzygniętych w 2017 roku są następujące sprawy: 

a) 1 postępowanie wszczęte na podstawie wniosku o zatarcie kary złożonego w 2017 r. -  

w toku; 

b) 3 postępowania wszczęte na podstawie wniosków złożonych przez OROZ ŁOIIB w 

2017 r.; 

c) 2 postępowania wszczęte na podstawie wniosków złożonych przez OROZ ŁOIIB w 

2017 r. – decyzje nieostateczne; 

d) 1 postępowanie wszczęte na podstawie wniosku o wszczęcie postępowania 

dyscyplinarnego złożonego przez OROZ ŁOIIB – orzeczenie nieostateczne;  

e) 2 postępowania zawieszone w 2014 r.  

8. Udział w szkoleniach: 

Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego wziął udział w naradzie szkoleniowej 

organizowanej przez Łódzką Okręgową Izbę Inżynierów w Uniejowie w dniach 9 – 10 

czerwca 2017 roku. W dniach 20 – 21 kwietnia 2017 roku Zastępca Przewodniczącego 

Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego - Andrzej Krzesiński brał udział w naradzie szkoleniowej 

organizowanej przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa w Kazimierzu Dolnym. 

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

również z Okręgową Radą ŁOIIB oraz Biurem Izby przebiegała w 2017 r. bez zakłóceń.  

10. Analiza postępowań prowadzonych przez OSD ŁOIIB w 2017 roku 

Łącznie w analizowanym okresie OSD ŁOIIB zajmował się 11 sprawami, co stanowi znaczne 

zwiększenie ilości prowadzonych spraw w porównaniu z rokiem 2016 r. (7 spraw). 

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

W 2016 roku OSD ŁOIIB zajmował się 1 taką sprawą, która była kontynuowana w 2017 roku 

i zakończyła się orzeczeniem kary nagany wobec obwinionego. W 2017 roku wpłynęła 

również tylko jedna sprawa z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej i zakończyła się 

nieprawomocnym orzeczeniem orzekającym karę upomnienia. 

Natomiast nie uległ zmianie fakt, iż wszystkie postępowania w sprawie 

odpowiedzialności zawodowej (8 spraw) dotyczą osób pełniących funkcję kierownika 

budowy.  

Niezmiennie, najczęściej w postępowaniach w sprawach odpowiedzialności zawodowej 

stwierdzone zostały naruszenia podczas pełnienia funkcji kierownika budowy obowiązków 



91 
 

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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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
OKRĘGOWYCH RZECZNIKÓW 

ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ 
ŁOIIB W 2017 ROKU 
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Stosownie do art. 26 ust. 3 ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 

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

Odpowiedzialności Zawodowej Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – 

koordynator przedstawia poniżej informację z działalności Okręgowych Rzeczników 

Odpowiedzialności Zawodowej w 2017 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. budowlany 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku Okręgowi 

Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej ŁOIIB wszczęli 16 postępowań, wszystkie                   

w sprawach odpowiedzialności zawodowej. 

Informacja o rozstrzygnięciach podjętych w poszczególnych sprawach stanowi załącznik 

nr 1 do niniejszego sprawozdania. 
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3. Analiza spraw. 

Analiza ilościowa 

1. Odpowiedzialność zawodowa - 16 spraw 

a. umorzone - 7 

b. wnioski o ukaranie - 7 

c. sprawy w toku - 2 

 

2. Odpowiedzialność dyscyplinarna – 0 spraw 

 

3. Rozstrzygnięto 3 postępowania z zakresu odpowiedzialności zawodowej, które 

rozpoczęto w 2016 r., a nie zostały w 2016 r. zakończone: 

a. umorzone - 2 

b. wnioski o ukaranie – 1 

 

4. Rozstrzygnięto 1 postępowanie z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej, które 

rozpoczęto w 2016 r., a nie zostało w 2016 r. zakończone – wniosek o ukaranie. 

 

W roku 2017 ilość wszczętych postępowań była taka sama jak w roku poprzednim – 16 

spraw. Wzrosła liczba wniosków wnoszonych przez Okręgowych Rzeczników 

Odpowiedzialności Zawodowej do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŁOIIB. W 2017 roku 

Rzecznicy wnieśli 9 wniosków do OSD ŁOIIB, w tym 8 w sprawach odpowiedzialności 

zawodowej oraz 1 w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej. W roku 2016 roku 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 9 decyzji o umorzeniu postępowania wyjaśniającego 

w sprawach odpowiedzialności zawodowej (przy 8 decyzjach wydanych w 2016 r.) Natomiast 

w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej znacznie zmalała liczba wydawanych 

rozstrzygnięć.  Rzecznicy rozpatrywali tylko jedną sprawę z zakresu odpowiedzialności 

dyscyplinarnej, która wpłynęła w roku 2016 i nie została w tymże roku zakończona, w 

sprawie tej do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego został skierowany wniosek o wszczęcie 

postępowania dyscyplinarnego przed sądem I instancji (podobnie jak w roku 2016).  

Do końca 2017 roku rozstrzygniętych zostało 18 spraw (w tym 4 z 2016 roku), pozostałe 

sprawy (2) z 2017 r. będą dalej prowadzone w 2018 roku. 
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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 sprawa odnośnie posłużenia się w ekspertyzie technicznej pieczątką 

zawierającą informację o legitymowaniu się: tytułem zawodowym inżyniera, uprawnieniami 

rzeczoznawcy, funkcją biegłego sądowego oraz dwiema decyzjami o nadaniu uprawnień 

budowlanych, co wskazywało na posiadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego w sytuacji 

braku decyzji wojewody albo Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej o ustanowieniu 

rzeczoznawcą budowlanym. Sprawa została zakończona skierowaniem wniosku do OSD 

ŁOIIB o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.  

 

5. Szkolenia. 

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – koordynator brał udział                        

w konferencji pt. „Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżynierów budownictwa 

fundamentem zaufania społecznego”, która odbyła się w Warszawie w dniu 16 marca 2017 

roku, zaś w dniu 23 marca 2017 roku na zaproszenie Politechniki Łódzkiej poprowadził 

wykład dla studentów V roku Instytutu Inżynierii Środowiska na temat „odpowiedzialność 

zawodowa i dyscyplinarna inżynierów budownictwa”. 

W dniach 20 – 21 kwietnia 2017 roku Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej ŁOIIB 

brał udział w naradzie szkoleniowej organizowanej przez Polską Izbę Inżynierów 

Budownictwa w Kazimierzu Dolnym. Ponadto Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej 

wzięli udział w naradzie szkoleniowej organizowanej przez Łódzką Okręgową Izbę 

Inżynierów w Uniejowie w dniach 8 – 10 czerwca 2017 roku.  

W dniach 13 – 14 października 2017 roku Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności 

Zawodowej ŁOIIB – koordynator brał udział w naradzie szkoleniowej organizowanej przez 

Polską Izbę Inżynierów Budownictwa w Łodzi.  
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6. Współpraca z organami samorządu. 

Okręgowi Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej współpracowali i współdziałali 

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

Odpowiedzialności Zawodowej PIIB. Działania związane ze sprawozdawczością, 

przekazywaniem informacji zostały poniżej opisane. 

a. Okręgowa Rada ŁOIIB/Biuro ŁOIIB. 

Współpraca z Radą na płaszczyźnie administracyjnej układała się poprawnie. Rada 

ŁOIIB zapewniła stałą obsługę dla Okręgowych Rzeczników przez pracownika biura 

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

Odpowiedzialności Zawodowej reprezentował Okręgowy Rzecznik - koordynator. 

b. Okręgowy Sąd Dyscyplinarny ŁOIIB. 

W toku prowadzonych postępowań wzajemne wywiązywanie się z obowiązków przez 

oba organy nie budzi żadnych zastrzeżeń. 

 

7. Sprawozdawczość. 

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

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

pkt 3 i 4 Regulaminu okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej Polskiej Izby 

Inżynierów Budownictwa, Okręgowy Rzecznik koordynator wywiązał się udzielając 

stosownych informacji na posiedzeniach Okręgowej Rady ŁOIIB oraz poprzez złożenie 

sprawozdania z działalności organu w 2017 roku do Krajowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej PIIB (pismo OROZ/14/190/17), a także Informacji                          

z działalności organu w 2017 roku do Okręgowej Rady ŁOIIB (pismo OROZ/8/17). 

Sprawozdanie roczne organu było również przekazane Okręgowemu Zjazdowi ŁOIIB (pismo 

OROZ/106/17). 

 

Beata Ciborska 

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej ŁOIIB-Koordynator 
 

 

 

 

Załączniki: 

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

Zawodowej Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w 2017 roku.  

Stan na dzień 31 grudnia 2017 r. 

 

Informacja o rozstrzygnięciach podjętych w poszczególnych sprawach: 

 

a) Sprawy wszczęte w roku 2016: 

13  dyscyplinarna - Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego 1/2017 

14 zawodowa - Decyzja nr 3/2017 o umorzeniu postępowania wyjaśniającego; 

15 zawodowa - Decyzja nr 6/2017 o umorzeniu postępowania wyjaśniającego; 

16 zawodowa - Wniosek o ukaranie nr 4/2017; 

 

b) Sprawy wszczęte w roku 2017: 

01  zawodowa - Decyzja Nr 4/2017 o umorzeniu postępowania wyjaśniającego; 

02 zawodowa - Decyzja Nr 5/2017 o umorzeniu postępowania wyjaśniającego; 

03 zawodowa - Decyzja Nr 1/2017 o umorzeniu postępowania wyjaśniającego; 

04 zawodowa - Decyzja Nr 2/2017 o umorzeniu postępowania wyjaśniającego; 

05 zawodowa - Wniosek o ukaranie nr 2/2017; 

06 zawodowa - Wniosek o ukaranie nr 3/2017; 

07 zawodowa - Wniosek o ukaranie nr 1/2017; 

08 zawodowa - Decyzja nr 9/2017 o umorzeniu postępowania wyjaśniającego; 

09 zawodowa - Wniosek o ukaranie nr 8/2017; 

10 zawodowa - Wniosek o ukaranie nr 5/2017; 

11 zawodowa - Wniosek o ukaranie nr 7/2017; 

12 zawodowa - Wniosek o ukaranie nr 6/2017; 

13 zawodowa - Decyzja nr 7/2017 o umorzeniu postępowania wyjaśniającego; 

14 zawodowa - Decyzja nr 8/2017 o umorzeniu postępowania wyjaśniającego; 

15 zawodowa - Sprawa w toku; 

16 zawodowa - Sprawa w toku. 
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REALIZACJA WNIOSKÓW 
ZJAZDOWYCH DELEGATÓW ŁOIIB 

ZŁOŻONYCH W 2017 ROKU 
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Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków XVI Zjazdu Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z realizacji wniosków 
 

1. Skład osobowy 
W czasie XVI Zjazdu ŁOIIB oraz w okresie do XVII Zjazdu (zgodnie z uchwałą nr 5 Okręgowego Zjazdu) komisja pracowała w składzie: 
przewodnicząca – Małgorzata Suchanowska, sekretarz – Edyta Kwiatkowska 
oraz członkowie: Bogdan Janiec, Wiesław Kaliński, Krzysztof  Dybała, Andrzej Masztanowicz. 
 
2. Wykaz wniosków 
Podczas obrad  XVI Zjazdu wpłynęło 9 wniosków 
         a) 2 wnioski skierowane do rozpatrzenia przez XVI Krajowy Zjazd PIIB 
         b) 1 wniosek skierowany do rozpatrzenia przez Radę ŁOIIB  
         c) 6 wniosków skierowanych do rozpatrzenia przez XVI Okręgowy Zjazd ŁOIIB 
 
 3. Sposób rozpatrzenia wniosków         
 

Rozliczenie wniosków delegatów ŁOIIB złożonych na XVI Okręgowym Zjeździe ŁOIIB i XVI Krajowym Zjeździe PIIB 

Kategoria 
wniosku 

Autor i treść wniosku Sposób rozpatrzenia wniosku 

Wnioski 
Delegatów XVI 

Okręgowego 
Zjazdu ŁOIIB 
skierowane do 
rozpatrzenia 

przez Krajowy 
Zjazd PIIB  

Autor wniosku: Aleksandra Kik, Tomasz 
Wolski 
Numer wniosku: 2 
Treść wniosku: skierowanie do PIIB wniosku 
o utworzenie Zespołu mającego na celu 
opracowanie tabelarycznych specyfikacji 
robót zagregowanych/cen jednostkowych. 
Uzasadnienie (skrót): opracowanie 
wzorcowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, a w 
następnym etapie tabelarycznych specyfikacji 
robót zagregowanych/cen jednostkowych 
pozwoli w efektywny sposób na normalizację 
rynku robót budowlanych. 
Stanowisko Komisji Uchwał i Wniosków: 
Komisja pozytywnie rekomenduje wniosek. 
 

Stanowisko Komisji Prawno-Regulaminowej: komisja uważa za bardzo ważny dla 
środowiska, ale zwraca uwagę na aspekty: czasowy, finansowy i formalny takiej 
inicjatywy. Komisja uważa, że „opracowanie tabelarycznych specyfikacji robót 
zagregowanych/cen jednostkowych” jest zadaniem na miarę systematycznie działających 
jednostek/instytucji odpowiednio umocowanych w strukturze budownictwa i 
odpowiednio finansowanych (Autorzy wniosku dają takie przykłady – vide GDDKiA). 
Izba występuje do MIiB w tej sprawie dążąc do uregulowania sprawy standardów 
umożliwiających prawidłowe określanie nakładów na różne rodzaje działalności 
budowlanej, mając przy tym na uwadze, ze podstawową rolę w tej sprawie powinien 
odgrywać regulator publiczny (resort). 
Stanowisko Komisji Uchwał i wniosków: rekomendacja, przyjąć wniosek i przekazać 
KR PIIB celem stworzenia zespołu składającego się np. z autorów wniosków. 
 
Wniosek w głosowaniu przyjęty przez XVI Krajowy Zjazd PIIB do realizacji. 
 
 
Stanowisko Komisji Wnioskowej KR PIIB: powołać zespół,  w którego skład wejdą 



104 
 

autorzy wniosków dotyczących cen minimalnych: Krzysztof Sypka DOS, Edward 
Smentek KUP, Władysław Król LUB, Aleksandra Kik LOD, Tomasz Wolski LOD, 
Agnieszka Jońca LOD, Marek Młynarski SLK, Jarosław Godek MAP. (Pismo KW KR 
PIIB z dnia 26 października 2017 r. skierowane do Prezesa KR PIIB) 
Wniosek w trakcie realizacji. 
 

Autor wniosku: Karol Starczewski 
Numer wniosku: 3 
Treść wniosku: obowiązek zatrudnienia 
kierownika budowy przez 
wykonawcę/wykonawców. 
Uzasadnienie: przy zakładaniu działalności 
gospodarczej w dziedzinie budownictwa nie 
jest wymagane od zgłaszającego posiadanie 
kwalifikacji zawodowych, a tym bardziej 
uprawnień budowlanych. Zatrudniony przez 
Inwestora (dewelopera) kierownik budowy, 
dość często działa na polecenie pracodawcy, 
ograniczając się do wpisów o przyjęciu 
obowiązków i zakończeniu robót 
budowlanych. Mimo braków zapisów przez 
kierownika budowy dot. złego wykonawstwa, 
inwestorzy często występują w sporze z 
wykonawcą na podstawie KC, odmawiając 
zapłaty z uwagi na wykonawstwo niezgodne z 
dokumentacją i „sztuką budowlaną”. 
Stanowisko Komisji Uchwał i Wniosków: Po 
ustaleniu z wnioskodawcą wniosek zmian do 
ustawy Prawo budowlane rekomendujemy 
skierowanie do Krajowej Rady PIIB. 
 

Stanowisko Komisji Prawno-Regulaminowej: Wniosek opiniujemy jako niezasadny, 
być może zostanie uwzględniony w przygotowywanym przez Ministerstwo IiB w 
Kodeksie Budowlanym. 
Stanowisko Komisji Wnioskowej KR PIIB: skierować w tej sprawie pismo  do 
Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (Pismo KW KR PIIB z dnia 26 października 
2017 r. skierowane do Prezesa KR PIIB) 
Wniosek w trakcie realizacji. 
 

Wnioski 
Delegatów XVI 

Okręgowego 
Zjazdu ŁOIIB 
skierowane do 
rozpatrzenia 

Autor wniosku: Tomasz Wolski 
Numer wniosku: 4 
Treść wniosku: dotyczy organizacji pikniku 
inżynierskiego. Wnoszę aby pikniki 
inżynierskie co roku odbywały się w innym 
okręgu ŁOIIB. 

 
Na posiedzeniu w dniu 1 marca 2018 r. Rada  ŁOIIB przyjęła następujące stanowisko: 
 
Rada ŁOIIB IV kadencji proponuje opcję dla Rady kolejnej kadencji. Proponuje się 
utrzymać dotychczasowy, coroczny Piknik Inżynierski w Łodzi na terenie siedziby Izby, 
który ma już swoją dziesięcioletnią tradycję i został pozytywnie oceniony w ankiecie 
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przez Radę 
ŁOIIB 

Uzasadnienie: Organizacja pikników co roku 
w innym okręgu wyborczym ŁOIIB powinna 
spowodować większą możliwość 
uczestnictwa naszych członków oddalonych 
od Łodzi, a więc większą integrację naszej 
ŁOIIB 

Stanowisko Komisji Uchwał i Wniosków: 
Komisja pozytywnie rekomenduje wniosek. 
 

przeprowadzonej podczas PIKNIKU´2017. Ponadto proponuje się ustalić możliwość 
organizowania w ramach działalności integracyjnej pikników na terenie województwa 
najlepiej kolejno przez Placówki Terenowe. Do ewentualnego uczestnictwa w tych 
piknikach powinni być zapraszani wszyscy członkowie ŁOIIB. 

Wnioski 
Delegatów XVI 

Okręgowego 
Zjazdu ŁOIIB 
skierowane do 
rozpatrzenia 

przez 
Okręgowy 

Zjazd ŁOIIB 

Autor wniosku: Okręgowa Komisja 
Kwalifikacyjna ŁOIIB. 
Numer wniosku: 1 
Treść wniosku: Okręgowa Komisja 
Kwalifikacyjna Łódzkiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa wnosi o ustalenie 
następującego składu osobowego Okręgowej 
Komisji Kwalifikacyjnej – Przewodniczący i 
16 członków. 
Uzasadnienie: OKK ŁOIIB wnosi o ustalenie 
składu osobowego organu jaki został 
pierwotnie ustalony w IV kadencji.  A w 
związku ze śmiercią kol. B. Wrzeszcza 
zmniejszony rok temu. Wobec kolejnej śmierci 
kol. Z. Cichońskiego zmniejszony skład OKK 
znacząco utrudnia wykonywanie przez 
Komisję jej obowiązków.  
Stanowisko Komisji Uchwał i Wniosków: 
Komisja pozytywnie rekomenduje wniosek. 

 Uchwała nr 16 XVI Okręgowego Zjazdu ŁOIIB w sprawie zmiany uchwały XIII 
Okręgowego Zjazdu ŁOIIB nr 17 z dnia 12 kwietnia 2014 r. i ustalenia liczby członków 
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej 

Autor wniosku: Tadeusz Miksa 
Numer wniosku: 5 
Treść wniosku: dotyczy nadania Złotej 
Odznaki Honorowej PIIB. Wniosek o podjęcie 
uchwały przez XVI Zjazd ŁOIIB o podjęcie 
uchwały o wystąpieniu do Rady PIIB o 
nadanie kol. Monice Moczydłowskiej Złotej 
Odznaki Honorowej PIIB. 
Uzasadnienie: W/w koleżanka jest członkiem 

Uchwała nr 18 XVI Okręgowego Zjazdu ŁOIIB w sprawie wniosku o przyznanie 
Odznak Honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 
Odznakę przyznano Uchwałą 11/R/17 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie nadania odznak honorowych Polskiej 
Izby Inżynierów Budownictwa. 
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Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŁOIIB i 
zgodnie z regulaminem nadawania odznaki, 
uchwałę w tej sprawie podejmuje Rada PIIB 
na wniosek Zjazdu Izby Okręgowej podjęty 
uchwalą.  
Stanowisko Komisji Uchwał i Wniosków: 
Komisja pozytywnie rekomenduje wniosek. 
 

Autor wniosku: Tadeusz Miksa 
Numer wniosku: 6 
Treść wniosku: dotyczy nadania Złotej 
Odznaki Honorowej PIIB. Wniosek o podjęcie 
uchwały przez XVI Zjazd ŁOIIB o wystąpienie 
do Rady PIIB o nadanie kol. Izabeli Drobnik-
Kamińskiej Złotej Odznaki Honorowej PIIB.  
Uzasadnienie: W/w koleżanka jest 
Sekretarzem Okręgowej Komisji Rewizyjnej 
(Organu Izby) i zgodnie z regulaminem 
nadawania odznaki uchwałę w tej sprawie 
podejmuje Rada PIIB na wniosek Zjazdu 
Okręgowej Izby. Uzasadnienie w załączniku. 
Stanowisko Komisji Uchwał i Wniosków: 
Komisja pozytywnie rekomenduje wniosek. 
 

Uchwała nr 18 XVI Okręgowego Zjazdu ŁOIIB w sprawie wniosku o przyznanie 
Odznak Honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 
Odznakę przyznano Uchwałą 11/R/17 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie nadania odznak honorowych Polskiej 
Izby Inżynierów Budownictwa. 

Autor wniosku: Tadeusz Miksa 
Numer wniosku: 7 
Treść wniosku: dotyczy nadania Złotej 
Odznaki Honorowej PIIB. Wniosek o podjęcie 
uchwały przez XVI Zjazd ŁOIIB o wystąpienie 
do Rady PIIB o nadanie kol. Waldemarowi 
Gumiennemu Złotej Odznaki Honorowej PIIB.  
Uzasadnienie: W/w kolega jest członkiem 
Okręgowej Komisji Rewizyjnej (Organu Izby) 
i zgodnie z regulaminem nadawania odznaki 
uchwałę w tej sprawie podejmuje Rada PIIB 
na wniosek Zjazdu Okręgowej Izby. 
Uzasadnienie w załączniku. 

Uchwała nr 18 XVI Okręgowego Zjazdu ŁOIIB w sprawie wniosku o przyznanie 
Odznak Honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 
Odznakę przyznano Uchwałą 11/R/17 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie nadania odznak honorowych Polskiej 
Izby Inżynierów Budownictwa. 
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Stanowisko Komisji Uchwał i Wniosków: 
Komisja pozytywnie rekomenduje wniosek. 

Autor wniosku: Okręgowa Komisja 
Rewizyjna ŁOIIB 
Numer wniosku: 8 
Treść wniosku: wniosek na podstawie 
uchwały nr 12/IV/2017 OKR ŁOIIB wnioskuje 
do XVI Zjazdu ŁOIIB o udzielenie 
absolutorium dla Rady ŁOIIB za rok 2016. 
Stanowisko Komisji Uchwał i Wniosków: 
Komisja pozytywnie rekomenduje wniosek. 

Uchwała nr 13 XVI Okręgowego Zjazdu ŁOIIB w sprawie udzielenia absolutorium 
Okręgowej Radzie ŁOIIB za 2016 rok 

Autor wniosku: Okręgowa Komisja 
Rewizyjna ŁOIIB 
Numer wniosku: 9 
Treść wniosku: na podstawie uchwały 
11/IV/2017 OKR ŁOIIB wnioskuje o przyjęcie 
wykonania budżetu ŁOIIB za rok 2016; 
zatwierdzenie przedłożonego sprawozdania 
finansowego za 2016 r., w którym bilans po 
stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 
7 230244,43 zł., a wynik finansowy netto 
kwotą 13 857,96 zł.; przeznaczenie wyniku 
finansowego netto na zwiększenie kapitału 
własnego. 
Stanowisko Komisji Uchwał i Wniosków: 
Komisja pozytywnie rekomenduje wniosek. 

 
Uchwała nr 12 XVI Okręgowego Zjazdu ŁOIIB w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego ŁOIIB za 2016 rok 

Wnioski 
Delegatów 

ŁOIIB złożone 
na XVI 

Krajowym 
Zjeździe PIIB 

Autor wniosku: Agnieszka Jońca 
Numer wniosku: 9z 
Treść wniosku: dot. wyceny usług 
inżynierskich. Wniosek podobny został 
przyjęty przez XV KZ PIIB i do tej pory nie 
podjęto jego realizacji. Zobowiązać KR PIB 
do podjęcia działań zmierzających do 
uregulowania tego istotnego dla naszego 
środowiska zagadnienia – to jest wyceny 
usług inżynierskich.  

Stanowisko Komisji Uchwał i Wniosków KZ PIIB: przekazać do realizacji przez KR 
PIIB celem powołania zespołu składającego się z wnioskodawców.  
Wniosek w głosowaniu przyjęty przez XVI Krajowy Zjazd PIIB do realizacji. 
Stanowisko Komisji Prawno-Regulaminowej: wniosek nr 9z i 10z są analogiczne i 
powtarzają wniosek nr 4z grupy wniosków zgłoszonych przez delegatów na XVI 
Okręgowych Zjazdach OIIB i kierowanych do Krajowej Rady PIIB. Wnioski te są w 
aktualnym stanie prawnym i polityce resortu niezasadne. Istnieje jednak możliwość 
opracowania standardów dla prac wykonywanych w ramach samodzielnych funkcji 
technicznych, w tym niezbędnych nakładów, z czego można wywieść i koszty, bez 
powoływania się na konkretne stawki. Wnioski 9z i 10z, jako przyjęty przez Zjazd do 
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Uzasadnienie: Izba sprawuje nadzór nad 
właściwym wykonywaniem samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie oraz 
ochroną interesów zawodowych jej członków. 
Opracowanie ramowych standardów 
wyeliminuje rażące różnice w wycenach prac 
inżynierskich a tym samym nieetyczne 
zachowania naszych członków. 
Sposób realizacji: Zobowiązać KR PIIB do 
opracowania form wyceny wartości pracy 
inżynierów z uwzględnieniem branż. 

realizacji, należy próbować realizować. 
Stanowisko Komisji Wnioskowej KR PIIB: powołać zespół,  w którego skład wejdą 
autorzy wniosków dotyczących cen minimalnych: Krzysztof Sypka DOS, Edward 
Smentek KUP, Władysław Król LUB, Aleksandra Kik LOD, Tomasz Wolski LOD, 
Agnieszka Jońca LOD, Marek Młynarski SLK, Jarosław Godek MAP. (Pismo KW KR 
PIIB z dnia 26 października 2017 r. skierowane do Prezesa KR PIIB)  
Wniosek w trakcie realizacji. 
 

 
Komisja Uchwał i Wniosków odbyła jedno posiedzenie w dniu 15 lutego 2018 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 wniosków skierowanych przez Okręgowy Zjazd 

do Okręgowej Rady i na Krajowy Zjazd PIIB otrzymali informacje o stanie realizacji wniosków. 

 
 

Małgorzata Suchanowska 
Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków 

 
Edyta Kwiatkowska 

Sekretarz Komisji Uchwał i Wniosków 
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